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2017 2018 2019

Čistý obrat 1 190 204 1 325 988 1 491 444

Tržby za výrobky a služby 1 135 022 1 202 725 1 380 696

Export 929 213 1 039 898 1 239 473

Výsledek hospodaření před zdaněním 41 931 50 013 46 822

Výsledek hospodaření po zdanění 34 844 40 003 38 490

Aktiva celkem 1 704 380 1 775 839 1 793 200

Zásoby 705 155 744 896 715 266

Pohledávky 268 833 284 219 269 320

Základní kapitál 757 400 757 400 757 400

Vlastní kapitál 1 190 881 1 202 783 1 227 562

Úvěry 224 792 240 109 210 499

Počet zaměstnanců (prům. přepočtených osob) 670 665 698

Realizované investice (bez vlivu dotací) 88 069 107 626 184 047

Základní údaje v tis. Kč

ZáklADní  ÚDAjE
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Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, čtenáři této výroční zprávy,

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu společnosti, která by měla 
zahrnovat všechny podstatné informace o skončeném hospodářském 
roku 2019, a  to jak v  číselné podobě, tak i  v  komentářích k  jednot-
livým podstatným skutečnostem, výsledkům, stavu majetku, splnění 
plánovaných záměrů v roce 2019 a cílech na rok 2020, která by měla 
být dostačujícím podkladem ke schválení roční účetní závěrky za rok 
2019 valnou hromadou akcionářů, která se bude konat dne 10. června 
2020.

I v roce 2019 jsme očekávali pozitivní trend v zakázkové naplněnosti, 
který se potvrdil, a  de facto celý rok jsme bojovali s  kapacitami ve 
výrobě, které byly plně vytížené.

Dalším pokračujícím fenoménem byl nedostatek zaměstnanců ve 
výrobě, kdy jsme z  důvodu plnění termínů nasmlouvaných zakázek 
museli přijmout i několik desítek zaměstnanců z pracovních agentur. 
Zde jsme se potýkali bohužel s velkou fluktuací a neustálé zaučování 
nás stálo velké úsilí, energii a v neposlední řadě i finanční prostředky. 
Celkově se nedostatek zaměstnanců projevil negativně ve stoupajících 
osobních nákladech, se kterými se firma musela během celého roku 
vypořádávat a  tyto bohužel předběhly výrazně růst produktivity práce 
jako ve většině průmyslových podniků v České republice a tento pro-
blém jsme si přenesli i do roku 2020.

Všechny nasmlouvané obchody jsme v  roce 2019 dokázali výrobně 
i termínově zvládnout, i když to kladlo mnohdy mimořádné nároky na 
organizaci a  logistiku všech procesů. Celkové tržby dosáhly hodnoty 
1,38 miliardy korun, čímž jsme přesáhli plán o  téměř 10 % a  tržby 
roku 2018 o téměř 15 %. Výroba v tunách se zvedla o 7 % a prodeje 
v  tunách dokonce o  téměř 16 %. Vzhledem ke zvýšeným nákladům 
na energie, služby, surovinové vstupy a  již zmiňovaným navýšením 
osobních nákladů dosáhla za rok 2019 hospodářský výsledek ve výši 
46 822 tis. kč před zdaněním, který byl sice o 42 % lepší, než se plá-
novalo, nicméně zhruba o 2 % horší, než v předcházejícím roce 2018. 

Důležitým strategickým aspektem v roce 2019 byla vzhledem k velké 
zakázkové naplněnosti orientace na segmenty trhu a z nich potenciální 
obchody, které by firmě dovolily dosáhnout lepší marže, než kterých 
dosahuje v současnosti. naše marže klesla z loňských 3,3 % na zhru-
ba 2,8 % v  roce 2019 při plném vytížení. V  následujících letech lze 
tedy očekávat, že se společnost zaměří nejen na výše uvedené aspekty 
obchodního charakteru, ale také na zvýšení produktivity práce, ať už 
organizačními opatřeními napříč celou společností, či za pomoci cíle-
ných investic směrem k automatizaci výroby a tím nahrazení potřeby 
lidského potenciálu. Trend zvyšování energií bohužel nelze očekávat, 
spíše naopak. konkurence je rovněž velmi nemilosrdná, a proto právě 
orientace na výše zmíněné faktory bude primárním strategickým úko-
lem a cílem do příštích let.

V  roce 2019 jsme dokončili několik investic, které byly započaty 
již v  roce 2018. jednalo se o  rekonstrukci tunelové pece na Staré 
šamotce, kde již nebylo možno vzhledem ke stavu staré tunelové pece 
vypalovat náročnější produkty. Další akcí bylo dokončení a zprovoznění 
automatické robotizované linky na výrobu komínových rour, která se 
rozjela koncem léta a  za několik měsíců provozu dokázala výrazně 
snížit zmetkovitost za současné velké úspory personálu obsluhy. V roce 

2019 by tato linka měla již vyrábět celou naši potřebu pro naše zákaz-
níky a tím se její efekt ještě zvýrazní. Poslední akci z roku 2018, která 
se dokončovala v roce 2019, bylo přivedení zemního plynu do areálu 
v Březinách. V této souvislosti jsme začali zemní plyn v průběhu roku 
používat jako médium na vytápění prostor na administrativní budově, 
v nově rekonstruovaných sociálkách i v ostatních prostorech. V prosin-
ci 2019 byla schválena dozorčí radou společnosti rekonstrukce prvních 
dvou šachtových pecí na výpal lupků z generátorového na zemní plyn, 
což završilo několikaletou přípravu celé akce a  tento důvod byl také 
primárním pro zavedení plynu do areálu. Z pohledu dalšího fungování 
celého areálu byl tento počin nezbytný a  dovolím si tvrdit, že jeho 
schválení se stalo velmi významným historickým počinem v dějinách 
celé společnosti. Dovolí nám i  v  dalších letech po dokončení celé 
rekonstrukce přejití na zemní plyn a dle všech zásad ekologie a vlivu 
na životní prostředí zpracovávat cennou surovinu, jejíž dosažitelnost 
z vlastních zdrojů je jednou z našich největších konkurenčních výhod. 
V září 2019 byla dozorčí radou schválena jedna z největších investic 
novodobé historie společnosti, a  to rekonstrukce pece č. 3 na nové 
šamotce. Tato bude probíhat od února 2020 a  její zkušební provoz 
by měl být zahájen v  září 2020. jedná se o pec, která bude po své 
rekonstrukci schopna vypalovat kromě šamotu i dinas ve vysoké kva-
litě Tímto se uleví i výrobní divizi ve Svitavách, která na jedné ze dvou 
tunelových pecí přes velké kapacitní vytížení musí část roku uvolnit na 
výpal komínových rour a tento časový úsek se ještě zvýší, protože se 
výroba komínových rour bude od roku 2020 koncentrovat výhradně na 
novou linku ve Svitavách.

Stav na trhu s  pracovními silami se v  roce 2019 výrazně nezměnil. 
V  České republice je nadále nejnižší nezaměstnanost z  celé Eu. 
Dosahuje kolem 2,5 %, což znamená, že dostupnost pracovní síly je 
velmi výrazně omezená. Společnost se snaží pracovat a komunikovat 
se všemi třemi odborovými organizacemi, v  roce 2019 byla uza-
vřena velmi transparentní kolektivní smlouva na následujících 5 let. 
Průměrný hrubý měsíční příjem na zaměstnance v roce 2019 dosáhl 
35 461 kč, bez manažerů 34 043 kč, což představuje nárůst o 6 %. 
kromě toho má společnost velmi rozsáhlý sociální program, který se 
snaží nadále vylepšovat a precizovat.

k našemu podnikání neodmyslitelně patří oddělení vývoje a výzkumu, 
které i  v  roce 2019 pracovalo na různých projektech na všech divi-
zích. V roce 2019 se jednalo o 18 projektů, z nichž byla asi polovina 
dořešena a aplikována v praxi, na zbylých se bude nadále intenzivně 
pracovat i v roce 2020.

Vedení firmy má snahu se věnovat kromě čistě výrobních a  investič-
ních činností i  činnostem souvisejícím pracovním prostředím a  jeho 
neustálým vylepšováním. V  roce 2019 byly investovány nemalé pro-
středky do oprav komunikací v  areálech, což je viditelné především 
v  celém areálu ve Velkých Opatovicích, kde se v  posledních letech 
výrazně zvýšil provoz nákladních vozidel a bylo potřeba udělat i několik 
logistických opatření. Investovalo se i  do odprášení míst s  vysokou 
tvorbou prachu u technologií, byly kompletně zrekonstruovány sociální 
prostory v  areálu v  Březině, a  kromě velkých akcí byly realizovány 
i  některé drobné akce na ve všech pracovištích a  areálech společ-
nosti se snahou neustálého vylepšování pracovního prostředí našich 
zaměstnanců.   

ÚVODní  SlOVO
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Martin liebl
předseda představenstva

naše aktivity ve všech směrech nezůstávají bez odezvy ani u vnějších 
subjektů. V roce 2019 jsme obhájili jako již tradičně nejvyšší ratingové 
hodnocení AAA – Czech stability award udělované agenturou Bisnode. 
Velmi potěšující bylo, že jsme po dlouhých letech opět stanuli na nej-
vyšším stupínku a byli vyhodnoceni jako nejlepší výrobce stavebních 
hmot v  České republice. Tohoto ocenění si velmi vážíme a  je dílem 
dlouhodobé a poctivé práce všech našich zaměstnanců.

určitě jsou taková ocenění dalším motivátorem pro náročné úkoly 
příštích období, které nás čekají. Společnost si je vědoma svého spo-
lečenského významu jako velkého zaměstnavatele a  hospodářského 
subjektu v regionu. Pravidelně podporuje různé společenské, kulturní 
a  sportovní akce v  okolí, zaměřuje se i  na charitativní akce, kde se 
rovněž angažuje. Považujeme tento způsob podpory spíše jako výraz 
firemní kultury firmy a sounáležitosti s regionem než jako zviditelnění 
se z komerčních důvodů.

Vážení čtenáři, 10. června 2020 se bude konat valná hromada akci-
onářů. Pro akcionáře je určitě dobrou zprávou, že firma opět navýšila 
vlastní kapitál, a  to dokonce o  2 % a  vnitřní hodnota akcie stoupla 
na 1620 kč. EBITDA se zvýšila z  loňských 142 mil. kč na skoro 
164 mil. kč. Společnost dosáhla zisku po zdanění 38,5 mil. kč, což je 
téměř stejná částka jako v roce 2018 a dává tedy i letos předpoklad 
k vyplacení dividend.

Závěrem bych chtěl poděkovat za poctivou a často velmi namáhavou 
práci zaměstnancům těžebních, úpravárenských a  servisních středi-
sek a  stejně tak za úsilí, spolupráci a  loajalitu odborným týmům ve 
vývoji a laboratořích, v prodeji a nákupu i ve všech správních útvarech 
společnosti. Dík vyjadřuji i kolegům z představenstva, které průběžně 

řešilo celou řadu zásadních strategických otázek a usilovalo o prospe-
ritu a stabilitu akciové společnosti a o koordinaci všech tří výrobních 
podniků v sekci žárovýroby P-D group.   
   
naše společné poděkování patří i  dozorčí radě za objektivní a  kon-
struktivní posuzování předkládaných materiálů a  návrhů a  vstřícné 
postoje k přerozdělen vytvořených zdrojů pro rozvoj společnosti.
Děkuji rovněž za součinnost všem obchodním partnerům a  spo-
lupracujícím subjektům a  rád bych vyjádřil přesvědčení a  závazek 
i  do dalšího období, že zůstaneme i  nadále seriózním a  spolehlivým 
obchodním partnerem, respektovaným regionálním podnikem a uzná-
vaným zaměstnavatelem.

na úplný závěr mi, prosím, dovolte jménem společnosti P-D 
Refractories CZ a.s. s  nejvyšší pokorou a  úctou vzdát čest 
nedávno zesnulému majiteli panu jürgenu Preiss–Daimlerovi. 
Svou neutuchající angažovaností, obětavostí a  pílí dokázal 
vybudovat silnou, zdravou a prosperující skupinu firem, kde po 
dlouhá léta zaměstnával stovky lidí, a  i  svou neobyčejnou lid-
skostí, sociálním přístupem a angažovaností ve veřejném životě 
se nezapomenutelně zapsal do dějin. 

Zároveň s touto smutnou zprávou bych Vám rád sdělil, že 
fenomén viru Covid-19, který velmi dramaticky zasáhl do života 
lidí a firem po celém světě, se svým záběrem zásadně nedo-
týká podnikání naší společnosti. Díky produktové a geografické 
diverzifikaci máme zajištěnu stabilní výrobu ve všech našich 
provozech a jsme finančně dlouhodobě stabilní.

ÚVODní  SlOVO
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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

HISTORIE  F IRMy
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Hodnocený rok 2019 nepřinesl žádnou změnu ve struktuře vlastníků 
akciové společnosti. Došlo jen k  nepatrnému příkupu akcií od drob-
ných akcionářů majoritním vlastníkem. P-D Industrigesellschaft mbH 
Wilsdruff tak vlastní ke 31.12.2019 celkem 657 215 kusů akcií, tj. 
86,77 %, druhý podstatný vlastník MSlZ Property s.r.o. Praha 9 dispo-
nuje 76 483 kusy cenných papírů společnosti tedy 10,10 % a zbytek 
je ještě jako pozůstatek původní kuponové privatizace někdejšího 
státního podniku Moravské šamotové a lupkové závody rozptýlen mezi 
dalších 339 akcionářů, z nichž ale žádný nemá více jak 0,5% podíl na 
základním kapitálu firmy. Celkem je emitováno 757 400 kusů akcií na 
jméno, jsou vydány v listinné podobě a jejich nominální cena předsta-
vuje 1000 kč/kus.

V organizační struktuře společnosti došlo v průběhu roku 2019 k jedné 
změně. Stále platí, že vrcholovým vlastnickým subjektem skupiny je 
společnost P-D Management Holding gmbH, nicméně již není vlastněná 
8 fyzickými osobami, nýbrž 7 a z toho 84 % patří rodině Preiss-Daimler. 
Akcie naší společnosti drží firma P-D Industriegesellschaft mbH, jejíž 
jednou z  vnitřních organizačních jednotek je s  námi spolupracující 
žárovýrobce – závod Puschwitz – Wetro. Druhým spolupracujícím 
subjektem v žárovzdorné sekci skupiny je společnost P-D refractories 
gmbH se sídlem v Bochumi.

Faktická spolupráce s  navazujícím plněním, tj. fakturovanými dodáv-
kami zboží či služeb, probíhala jako již tradičně s  těmito 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. I  v  roce 2019 pokračovalo naše obchodní 
zastupování další firmy ze skupiny P-D, a to společnosti AS Valmieras 
Stikla škiedra lotyšsko, která ovšem patří do sekce výrobců skleněných 
vláken.
 
naše společnost vlastní nadále podíl 50 % na základním kapitálu naší 
dceřiné společnosti P-D kremen d.d.o. ve Slovinsku.

Rok 2019 byl pro tuto dceřinou společnost velmi úspěšný – docílila 
tržeb ve výši 1 663 tis. EuR, to je 18,5% navýšení proti předchozímu 
roku, výsledný zisk po zdanění ve výši 96,3 tis. EuR představuje mezi-
roční index 104,7 %.

Druhá majetková účast naší a.s. – Izoker s.r.o., kde náš podíl před-
stavuje celých 100 %, byla i v  roce 2019 nefunkční firmou, tedy bez 
nákladů a  výnosů, a  zůstává pouze zaregistrovaným subjektem pro 
případné budoucí podnikatelské záměry či potřeby.

Představenstvo a.s. fungovalo do května 2019 bez personální změny. 
Počínaje 15. 5. 2019 došlo ke změně v  představenstvu společnosti. 
namísto pana Tomáše kožouška, který odcházel do důchodu, byl zvolen 
dozorčí radou společnosti do funkce člena představenstva a  vzápětí 
členy představenstva jejím předsedou pan Martin liebl. u  ostatních 
členů k  žádné změně nedošlo. Od 15. 5. 2019 tedy představenstvo 
funguje ve složení: předseda představenstva Martin liebl, místopřed-
seda Stefan Preiss-Daimler a  členové jsou pan Christian Wasmuht 
a Stanislav Dvořák a johannes Mahr. Předsedou dozorčí rady byl celý 
rok pan jürgen Preiss-Daimler, reálný majitel všech obchodních podílů 

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

ve skupině P-D group a zároveň jednatel v jednotlivých firmách a místo-
předsedou pan jan-Carsten Ihle, jinak jednatel společnosti P-D refrac-
tories gmbH Wilsdruff. Třetím členem dozorčí rady byl jindřich Tománek.

Personální uskupení společnosti se v  roce 2019 změnilo jmenováním 
pana Martina liebla do představenstva. S  touto změnou byla zrušena 
funkce generálního ředitele. Základní organizační uskupení je ilustrativ-
ně uvedeno v další části této výroční zprávy.

Velkým tématem hodnoceného roku byla oblast lidských zdrojů. I naši 
společnost zasáhl kritický nedostatek pracovních sil na trhu práce 
a počet zaměstnanců se stal poprvé v historii firmy limitujícím fakto-
rem výrobní kapacity. Průměrný počet zaměstnanců stoupl meziročně 
ze 665 na 698 osob, z  toho 100 TH-pracovníků a  598 dělníků, ale 
výrobní zaplněnost si vyžádala jednak zvýšení přesčasovosti nad 4,26 
% z  plánovaného fondu, jednak značné množství brigád na základě 
dohod o provedení práce, ale rovněž postupné přijetí cca 40 pracovníků 

z agentur, což se neobešlo bez problémů. negativní byl i nárůst nemoc-
nosti o 2 % na 8,9 %.

nezbytným předpokladem stabilizace pracovních kolektivů pak bylo 
nadstandardní navýšení průměrné mzdy, které při dosažení výdělkové 
úrovně 34 043 kč/měsíc (bez započtení manažerů) znamenalo mezi-
roční index 106 %.

Přijatá mzdová opatření a  celková personální a  sociální politika firmy 
směřují k  tomu, že pro další období, kdy by se postupně měla neza-
městnanost v  ČR vrátit do standardní úrovně, by mohla být otázka 
zaměstnanosti v podniku vyřešena a firma bude jak co do organizačního 
uspořádání, tak z hlediska obsazení řídících i  výkonných pozic, stabi-
lizována. Prozatímní trend zatím naše očekávání nepotvrdil, jelikož se 
situace na trhu dostupnosti pracovních sil na trhu práce v  porovnání 
s rokem 2018 nijak výrazně nezlepšila. nezaměstnanost koliduje kolem 
2,5 %, což je pro nás velmi nepříjemné a limitující. 

Celý rok 2019 se vyvíjel a  probíhal v  nestandardních podmín-
kách. Po získání zakázek pro koksárenské pece pro zákazníky 
v  japonsku, Rusku a  Polsku společně se stovkami středních 
a  menších zakázek pro ostatní spotřebitelské obory byly naše 
výrobní kapacity plně vytíženy po celý rok. Dodací termíny byly 
i  za této složité situace řádně plněny díky mimořádnému úsilí 
personálu výrobních divizí i obslužných provozů.

k prodeji v jednotlivých výrobkových skupinách lze podat násle-
dující komentář:

Šamotové kameny
Tato výrobková skupina zůstává díky výrobnímu vybavení, vlastní 
surovině, v  neposlední řadě i  tradici nejvýznamnějším sorti-
mentem naší společnosti a  rozhodujícím způsobem ovlivňuje 
výsledek výrobních divizí 01 a 02.

V uplynulém roce jsme si významným způsobem upevnili pozici 
v dodávkách do metalurgie. kompletnost dodávaného sortimen-
tu společně s  dinasem, vysoká a  stabilní kvalita, operativnost 
a konkurenceschopná cena nás posunuli na špičku evropských 
dodavatelů v  tomto segmentu. Především dodávky pro nejvý-
znamnější inženýrskou firmu Paul Wurth přispěly k  celkovému 
nárůstu výroby o 21 %. 

Dinasové kameny
Provozní režim na divizi 03 Dinaska byl rovnoměrný jak ve výrobě 
dinasu, tak keramických komínových rour.

Bylo nastaveno standardní tempo výroby bez nutnosti mimořád-
ných opatření ke zvládání rozsáhlých koksárenských projektů.

Výroba dinasu dosáhla nárůstu 28 % oproti předchozímu roku 

(celkem 19 803 t) a dodávky směřovaly nejen do metalurgie (koksáren-
ské pece a ohřívače větru), ale ve zvýšené míře i do sklářství.

komínové roury byly vyráběny díky dostatečným skladovým zásobám 
v nižším rozsahu než v předchozích letech.

Magnetitové kameny
Vyrobené i  prodané objemy v  tomto sortimentu zaznamenaly oproti 
předchozímu roku pokles o 14 %, resp. 23 %, který je daný dlouhodobě 
energetickou politikou – noční cena elektřiny pro akumulační kamna 
a legislativou pro stavbu rodinných domků.

Zmíněný pokles v tomto sortimentu byl plánován a umožnil více využít 
kapacitu divize 02 na výrobu šamotových tvarovek. 

Pálené lupky
Vysoká vlastní spotřeba se podílela na nárůstu výroby o 20 % oproti 
roku 2018. Důležitý je však i  strategický význam vlastní výroby této 
základní suroviny pro výrobu šamotu jako faktoru, který napomáhá 
udržet konkurenceschopnou cenu finálních výrobků.

Tato skutečnost společně s  rozvojovým projektem na mulitová ostřiva 
a modernizaci šachtových pecí je důvodem k dalšímu rozšiřování sor-
timentu surovin.

Ostatní sortiment
Prodej šamotových a dinasových malt dosáhl úrovně 4369 t, tj. o 63 % 
více než v předcházejícím roce, což je dáno silným zájmem o naše žáru-
vzdorné malty i pro projekty, na které nedodáváme tvarové materiály.

Vysoká kvalita a  termínová spolehlivost dodávek jsou hlavní faktory, 
které podpořily v  loňském roce silný nárůst výroby i  prodeje tohoto 
sortimentu
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V loňském roce proběhl recertifikační audit QMS po 3letém intervalu 
platnosti certifikátu. nebyly zjištěny žádné systémové neshody, pouze 
byly formulovány 3 příležitosti ke zlepšení týkající se hlavně dokumenta-
ce. nový certifikát QMS dle normy ISO 9001:2015 (CZ:2016) je platný 
od 03.12.2019 do 02.12.2022.

Rovněž tak proběhl každoroční dozor nad výrobou keramických komí-
nových vložek na obou divizích (D01+D03), opět bez neshod a stávající 
Osvědčení o  shodě řízení výroby (certifikát), vystavený 28.12.2018, 
zůstává v platnosti i pro další rok.

Průběžně probíhá i výrobková certifikace dle nařízení vlády č.163/2002 
Sb., rovněž bez neshod, a potvrzuje, že výrobky uváděné na trh, splňují 
požadavky výše uvedeného nařízení vlády a  odpovídají předepsané 
technické dokumentaci.

V  loňském roce proběhly 3 zákaznické audity, z  toho 2 dotazníkovou 
formou. Rovněž bez problémů.

Z 11 vytýčených cílů ISŘ pro rok 2019 bylo zcela splněno 8, částečně 
2 a nesplněn byl 1 cíl, kterým byl limit zmetkovitosti základních komí-
nových vložek na D01. 

Celkový objem vnitřních neshodných výrobků (zmetky) se oproti roku 
2018 zvýšil na 32,3 mil. kč, což činí 2,25 % o obratu a.s.

Počet vnějších neshod (reklamace a  stížnosti) byl naopak nižší než 
v předchozím roce s indexem 0,43 a jejich celkový finanční objem byl 
rovněž nižší (147 tis. kč) s indexem 0,83. jediný nárůst počtu a objemu 
reklamací zaznamenaly komínové vložky, a to z důvodu jejich poškozo-
vání při manipulaci a přepravě. 

V loňské roce byl implementován další modul QM systému SAP (labo-
ratoře, výstupní kontrola, QM reporty), který je jednotný pro všechny 
výrobní divize a.s. a který výrazně zefektivní celý QMS.

kvalita všech výrobků si i v roce 2019 vysokou úroveň shody (kvalitu) 
s požadavky zákazníků, což se promítlo do velké spokojenosti zákazní-
ků při jejich přejímkách a dodávkách. Pro udržení této úrovně je však 
nutno trvale velmi zodpovědně zvažovat požadavky na snížení nákladů, 
důsledně řešit problémy s pracovními silami a reálně posuzovat tech-
nické, cenové i logistické požadavky zákazníků.

3. Integrovaný systém řízení (ISŘ) – systém řízení kvality (QMS)

Cílem činností technologického rozvoje a  vývoje je zvýšení užitných 
vlastností, rozšíření a  zkvalitnění sortimentu žárovzdorných výrobků, 
příprava firmy na výrobu nových výrobků včetně technické podpory 
prodeje. 

Inovace a  vývoj nových výrobků jsou zabezpečovány technologickým 
rozvojem a.s. ve spolupráci s výrobními divizemi, s obchodním oddě-
lením, případnou spoluprací s  externími subjekty. Tento proces je 
kontinuální a vychází z požadavků zákazníků, zkušeností s nasazením 
výrobků v různých podmínkách a trendů v oblasti žárovzdorné keramiky.
 
Dále pokračovaly práce na projektech s institucionální podporou „Vývoj 
žárovzdorných keramických materiálů pro agregáty termického zpra-
cování biomasy a bioodpadů“ (OPPIk) – byl dokončen a bylo vyvinuto 
několik nových jakostí pro splování biomasy. Také byl dokončen 
projekt „Vývoj technologie výroby keramických komíno-
vých vložek pro zlepšení jejich užitných vlastností 
a snížení výrobních nákladů“ (TAČR). Pokračovaly 
práce na projektu „Výroba mullitových ostřiv 
v šachtové peci“ (TAČR).

Za nejvýznamnější dořešené úkoly 
v oblasti technologického vývoje a výzku-
mu za rok 2019 lze označit:

a) V  oblasti úspor nákladů byly prove-
deny úspěšně především snižování 
nákladů izolačních tvarových výrobků. 
u  těchto materiálů byla činnost věnová-

na především do oblasti náhrady ostřiv a  oxidů hlinitých a  výroby 
velkých bloků

b) V  oblasti vývoje kyselinovzdorných mokrých tmelů – pro použití 
v kartuších a modifikace tmele nT1350, oba pro aplikaci v oblasti 
komínových systémů

c) Sledování stability vstupů a výstupů

Pracovníci oddělení rozvoje a vývoje prezentovali i v roce 2019 výsledky 
vývoje na několika mezinárodních konferencích (na Slovensku, v Praze 
a  také na konferenci unITECR v japonsku), zabezpečovali spolupráci 
s různými vysokými školami, s výzkumnými ústavy a specializovanými 
pracovišti. 

4. Oblast technologického rozvoje a vývoje

ZHODnOCEní  ROku 2019



Výroční zpráva | Annual Report 2019

13

V uplynulém období činil průměrný fyzický počet pojištěných zaměstnanců 
v a.s. 700 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 394
z toho:
pro nemoc  326
pro ostatní úrazy  35
pro pracovní úrazy  33

Počet kalendářních dnů prac. neschopnosti
 celkem 17 481
z toho:
pro nemoc  13 374
pro ostatní úrazy  1 990
pro pracovní úrazy  2 117

5. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Z přehledu je patrno, že je vyšší počet pracovních úrazů oproti minulé-
mu roku (z počtu 23 na 33).

Zdroje a příčiny pracovních úrazů:

•	  manipulace a následné poranění břemenem, přiražení předmětem

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

•	  namožení při fyzické zátěži

•	  kontakt se strojním zařízením pořezání o nástroj

•	  pád do drtiče ==> těžký pracovní úraz

Všechny případy byly šetřeny, byla přijata opatření k nápravě a provedeno 
odškodnění postižených osob.

Opatření proti opakování těžkého pracovního úrazu – pád do drtiče na 
divizi 06 – vedlo k  rekonstrukci pracoviště, která by měla ještě dále 
pokračovat.
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V současnosti má a.s. 5 platných integrovaných povolení: pro areál 
Velké Opatovice, Dinasku Svitavy, Pece Anna, pro uzavřenou skládku 
Březinka I  a  aktivní skládku Březinka II. O plnění podmínek jsou pra-
videlně podávány zprávy orgánům státní správy vždy do konce března 
kalendářního roku za rok předchozí.

Odpady 
Celková produkce odpadů za a.s. se oproti roku 2018 (3 638 tun) zvý-
šila a byla v roce 2019 celkem 4 900 tun, z toho bylo 403 tun odpadu 
nebezpečného. Odpady jsou ukládány na vlastní skládce Březinka II, 
odpady nebezpečné jsou předávány oprávněným firmám. Probíhal 
zpětný odběr odpadů a  bylo vytříděno a  odevzdáno celkem 847 tun 
odpadu určeného k recyklaci. 

Protože množství vyprodukovaných odpadů závisí na množství zakázek, 
je lépe vypovídajícím ukazatelem svědčícím o stavu v produkci odpadů 
měrná produkce odpadů, tedy kolik kg odpadu je vyprodukováno na 1 
tunu vyrobených výrobků. V roce 2015 byla měrná produkce 46,5 kg 
odpadu, v roce 2018 poklesla měrná produkce na 23 kg/tunu odpadu 
(mimo odpadů určených na recyklaci). Zvýšená produkce odpadů v roce 
2019 se i přes vyšší výrobu projevila v nárustu měrné produkce na 30,7 
kg/tunu výrobků. V roce 2020 se tento trend vzhledem k plánovaným 
investicím prohloubí, nebo zůstane na stejné úrovni.

Proces třídění obalových odpadních materiálů pokračoval i v roce 2019, 
i když pro všeobecný nezájem o odpady z plastů na recyklaci se snížily 
výkupní ceny za placené odpady. V  některých případech musí a.s. za 
odběr odpadních obalů i platit. Přesto nastoupený trend recyklace plasto-
vých a papírových odpadů je žádoucí z celopodnikového hlediska. jedná 
se především o úspory na dopravě a poplatcích na skládce Březinka.

Vody 
V roce 2019 byla 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  veřej-
né sítě. Významným aspektem je řešení nárůstu čerpání podzemní 
vody pro areál Velké Opatovice. jak je zmíněno v bodě 6 této zprávy 
došlo k  neinvestičnímu částečnému řešení v  období 3. čtvrtletí 2019 
s  přesahem do 1. čtvrtletí 2020. nárust odběru podzemních vod se 
podařilo zvrátit a  po dokončení regulace bude celkový odběr vyhod-
nocen.  Problémem zůstává i nadále provoz chladících zařízení v době 
extrémních veder a sucha a dodržování odběrové kázně u odběratelů 
průmyslové vody na trase do areálu – (Tj, zahrádkáři). V roce 2019 pro-
běhlo jednání a byla přislíbena náprava. V současnosti má a.s. v provo-
zu několik čistíren odpadních vod, které byly v provozu i v roce 2019. 
Celkem bylo z  provozů Velké Opatovic, Březina a Březinka vypuštěno 
127 tis. m3 odpadních vod. V roce 2018 to bylo 103 tis. m3. Z bývalých 
důlních provozů na Hřebči a v nové Vsi bylo vypuštěno po provzdušnění 
a sedimentaci celkem 236 tis. m3 důlních vod.

Ovzduší
V roce 2019 bylo provedeno celkem 19 autorizovaných měření odbornou 
firmou – Top Envi Tech. Brno – s jedním překročeným limitem na D02. 
Pojednání s kÚ jMk byla situace vyřešena – využití hmotnostního limitu.

Skládka Březinka II
V  roce 2019 bylo na skládku Březinka II přijato celkem 46 189 tun 
odpadů kategorie O.  Převážnou většinu přijatých odpadů tvořily komu-
nální odpady – 68 %, zbytek byly odpady na technické zabezpečení 
skládky – 18,9 % a odpady kategorie „O“ od firem. 

Ze staré i  nové skládky Březinka I  a  II je těžen skládkový plyn a  je 
dodáván do kogeneračních jednotek – provozovatel – Ústav využití 
plynů Brno. na kogeneračních jednotkách bylo vyrobeno a  předáno 
do sítě v  roce 2019 celkem 3447 MWh elektrické energie. Od ledna 
2019 došlo k navýšení výkupní ceny zelené el. energie od odběratelů 
z 970 kč/MWh na 1501 kč/MWh, tedy o cca 50 %.   Odpadní teplo 
z kogeneračních jednotkách je používáno k sušení jílu nebo písku. Část 
odpadního tepla slouží také k ohřevu čištěné skládkové vody a k vylep-
šení čistírenského procesu na sousední čistírně.

Plnění úkolů v oblasti EMS
Stěžejními úkoly v oblasti EMS bylo:
•	 Řešení	problematiky	úspor	čerpání	podzemních	vod	pro	areál	Velké	

Opatovice
 I když v roce 2019 nebylo řešeno investičně snižování spotřeby pod-

zemních vod, bylo alespoň sníženo měsíčního čerpání podzemních 
vod počínaje 3. čtvrtletím 2019 zavedením regulace na chladičích 
na lisech D02, tedy delším setrváním chladící vody v okruhu, čímž 
se snížilo měsíční čerpané množství cca o  20 %. Tuto regulaci je 
potřeba rozšířit na všechny lisy. Úkol pokračuje do roku 2020.  

•	 Pokračovat	ve	snižování	produkce	odpadů
 Oproti roku 2018 se produkce odpadů zvýšila na celkem 4900 tun. 

Z tohoto množství bylo více než 800 tun předáno k recyklaci. jednalo 
se zejména o šrot a piliny a třísky železných kovů. největšího nárustu 
zaznamenaly odpady keramického zboží po tepelném zpracování – 
2279 tun v  roce 2019 oproti 1530 tunám v  roce 2018. jedná se 
o odpady vzniklé při investiční výstavbě, které nelze použít zpět do 
výroby.  Bylo rozšířeno třídění obalového plastů, papírových obalů 
a odpadů výpočetní techniky. 

•	 Zařízení	na	využívání	odpadů
 V roce 2019 bylo do zařízení – D02 výroba magnetitových tvarovek 

– přijato celkem 2528 tun odpadních okují sloužících jako náhrada 
za magnetit.

•	 Zařízení	k výkupu	odpadů	
 Změnou IP č. 4 pro skládku Březinka II byl kÚ Pardubického kraje 

schválen provoz zařízení – Deponie odpadů charakteru zemin pro 
rekultivaci Březinka. V březnu – dubnu 2019 bylo na deponii uloženo 
celkem 18 811 tun zeminy pro budoucí rekultivaci skládky Březinka 
II a lomu Březinka.

Náměty na nové úkoly
•	 Dokončit	systém	regulace	chlazení	lisů	na	D02.	
•	 Do	 přívodní	 a  distribuční	 sítě	 průmyslové	 vody	 instalovat	 čidla	

k rychlé indikaci havarijních úniků, včasné reakci a eliminaci zvýšené 
spotřeby.

6. Péče o životní prostředí
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Z hlediska objemu investic se rok 2019 řadí mezi roky velmi úspěšné. 
Prostředky, které firma v  této oblasti vynaložila za uplynulé období, 
dosáhly rekordní výše. Investice v  roce 2019 svým objemem zajistily 
velmi solidní reprodukci našich výrobních prostředků.

Celkový objem zaúčtovaných investic představoval:
•	  Pořízení nehmotného investičního majetku .  .  .  . 1 228 tis. kč
•	 Pořízení hmotného investičního majetku .  .  .  . 117 911 tis. kč
•	  Pořízení forem s jejich následnou aktivací   .  .  .  64 908 tis. kč
•	  Investice celkem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184 047 tis. kč

Dozorčí rada schválila na svém zasedání 20. prosince 2018 předsta-
venstvem připravený investiční plán, který v sobě zahrnoval následující 
položky, které svým nákladem převyšují 1 milion korun. některé z nich 
byly kompletně zrealizovány v roce 2019, některé ukončením své rea-
lizace přecházejí do r. 2020.

na květnovém zasedání vzala dozorčí rada na vědomí změnu položky č. 
9, kdy se z provozních důvodů upřednostnilo zastřešení skladu pálených 
ostřiv-lupků. Dále pak dozorčí rada dodatečně schválila rekonstrukci 
vozokomorové pece na Divizi 02. 

na zářijovém zasedání dozorčí rady byl dodatečně schválen i druhý balí-
cí box od firmy MSk pro balení palet na Divizi 02. Všechny dodatečně 
schválené investiční akce budou dokončeny v roce 2020.

nejvýznamnějšími dokončenými investičními akcemi v  roce 2019 
(schváleny již v prosinci 2017) jsou:
1. Tunelová pec č. 1 na Divizi 01 s nákladem cca 25 milionů kč. Tato 

pec umožní velmi efektivní výpal všech sortimentů šamotů vyrábě-
ných na Staré šamotce.

2. Dokončení plynofikace výrobního areálu Divize 06 Březina v objemu 
cca 20 miliónů kč. jedná se o strategickou investici, která v násle-

dujícím období umožní změnu top-
ného média v  šachtových pecích. 
Změnou paliva dojde ke zefektiv-
nění výpalu současných produktů, 
k  možnosti výpalu kvalitnějších 
druhů ostřiv, odstranění vzniku 
nebezpečných odpadů a  součas-
ně ke zlepšení bezpečnosti práce. 
koncem roku dozorčí rada schváli-
la i  modernizaci dvou šachtových 
pecí. Při jejich včasném dokončení 
bude na plynofikaci i  rekonstrukci 
dvou šachtových pecí poskytnu-
ta dotace ze strukturálních fondů 
(MPO OPPIk Úspora energií) ve 
výši cca 9,3 milionů kč.

7. Oblast technicko-investičního rozvoje

1) Balící box na palety pro Divizi 01 - Stará šamotka - Dokončeno 

2) Pila pro řezání šamotových tvarovek pro Divizi 02 - nová šamotka  - Přechází do r. 2020

3) Dávkování malo-komponentních přísad II. Etapa pro Divizi 02 - Přechází do r. 2020

4) nakladač surovin pro Divizi 01 - Dokončeno  

5) Odprášení linky magnetite pro Divizi 02 - Přechází do r. 2020 

6) Robot pro ukládání magnetitových balíčků pro Divizi 02 - Dokončeno

7) Tavička pro laboratoře Odbor 08 - Dokončeno

8) Projekční příprava pro rekonstrukci šachtových pecí pro Divizi 06 - Březina  - Dokončeno

9) Třídící a drtící linka pro Divizi 06 - Přechází do r. 2020

10) linka přípravy pracovní hmoty pro Divizi 03 – Dinaska Svitavy - Přechází do r. 2020

11) nákladní auto pro Divizi 06 - Pozastaveno  

12) Vybudování skládkové kazety č.6 pro Divizi D05 Skládka Březinka   - Dokončeno
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3. Realizace robotické linky pro surovou výrobu komínových trubek 
a jejich nakládku na pecní vozy a následné sušení s nákladem cca 
40 mil kč. jedná se o finančně nejnáročnější investici dokončenou 
v r. 2019. Realizaci linky předcházel projekt vývoje a výzkumu ve 
spolupráci s ČVuT v Praze. Tento projekt byl zaměřen na zvýšení 
kvality a parametrů trubek, a současně na vývoj vlastní technolo-
gie výroby. linka, dokončená koncem srpna 2019, představuje pro 
naši společnost soubor unikátních a inovativních řešení na světové 
úrovni. Realizací této investice jsme dosáhli zvýšení produktivity 
úsporou až 15 pracovníků a významnou redukci neshodné výroby. 
V plánech firmy je tato linka první etapou komplexní automatizace 
výroby keramických komínových vložek v konceptu Průmyslu 4.0.

kromě výše uvedených akcí byla realizována i celá řada drobněj-
ších investičních akcí s nákladem do 1 mil. kč a také rekonstrukcí 
stávajících zařízení, které jsou z  hlediska schvalování v  kompe-
tenci představenstva a.s. jedná se například o:
•	 Rekonstrukce	navažování	do	sil
•	 Systém	energetického	managementu
•	 Pneumatické	balancéry	2	ks
•	 Diesel	agregát
•	 Parkoviště	pro	nákladní	vozy
•	 Skladovací	plocha
•	 Aplikátor	etiket

Z  hlediska zdrojů si firma stejně jako v  minulosti vystačila se zdroji 
vlastními, kterými byly odpisy ve výši cca 129 mil. kč a  nerozdělený 
zisk z  předchozích let. Pro bezproblémové financování jsme využili 
investiční úvěry od spolupracujících bank – komerční banky a ČSOB. 

Objem přijatých částek investičních úvěrů v roce 2019 činil 71,2 mil kč.
Vedle investičního pořízení majetku byla tak jako podobně v minulých 
letech využita forma leasingu pro obměnu parku vysokozdvižných vozí-
ků a  osobních automobilů. Celkový objem zaplacených leasingových 
částek v roce 2019 činil 9,2 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 37.156 tis. kč. 

Technický úsek naší společnosti v  roce 2019 úspěšně dořešil dva 
projekty vývoje a výzkumu, které byly částečně financovány z rozpočtu 
Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TRIO. Oba projekty 
byly realizovány ve spolupráci s Fakultou strojní ČVuT v Praze. 

První z těchto projektů byl zaměřen na vývoj technologie výroby kera-
mických komínových vložek. Prostřednictvím tohoto projektu jsme 
dosáhli špičkové kvality komínových vložek a redukce neshodné výroby 
o 74 %. V druhém projektu, zaměřeném na vývoj konstrukce a techno-
logie výroby forem pro vibrolité materiály, jsme vyvinuli nové technické 
řešení forem, které nám umožnilo snížit náklady na výrobu forem o 33 
%. Celkové náklady na řešení obou projektů byly ve výši 28.533 tis. kč, 
kde výše dotace dosáhla 18.851 tis. kč.

V přímé návaznosti na realizované projekty TRIO technický úsek úspěš-
ně zažádal o dotaci na další dva projekty vývoje a výzkumu, kde první 
z  nich je zaměřen na vývoj v  oblasti těsnosti komínových systémů, 
a druhý na vývoj lisovacích nástrojů s vysokou životností. Tyto projekty 
budou řešeny v letech 2020-2022. Celkový rozpočet na oba projekty je 
ve výši 40.629 tis. kč, z toho dotace je ve výši 28.061 tis. kč.
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Ekonomickou a finanční situaci společnosti v průběhu celého hodnoce-
ného účetního období lze označit za uspokojivou a stabilní.

I v roce 2019 ovlivňovaly společnost skutečnosti, které jsou pro podnika-
telský subjekt vždy nepříjemné – odmítání některých zakázek. limitními 
byly v minulosti kapacity pecních agregátů, případně lisovací techniky, 
v současném období se jako významný omezující prvek objevil nedosta-
tek pracovních sil na trhu práce. Opatření provedená v minulém období 
v personální a mzdové oblasti nedokázala omezení počtu zaměstnanců 
uspokojivě vyřešit. nasazení agenturních pracovníků s  jejich častou 
fluktuací bylo jen částečnou náhradou spojenou v některých případech 
se snížením produktivity práce celých pracovních kolektivů.

Co se týká finální výroby, přinesl rok 2019 její meziroční navýšení 
o 7,49 % při vyrobených 89.822 tunách (bez surovin – jílů a pálených 
lupků). Při zvýšené poptávce po našich výrobcích bylo možné v průběhu 
roku 2019 vyloučit z vyráběného sortimentu ty výrobky, u kterých bylo 
dosahováno nejnižších krycích příspěvků. Restrukturalizace výrobního 
portfolia (orientace na výrobky s  vyšší přidanou hodnotou) bude pro-
bíhat i  v  dalších letech. Významného nárůstu výroby bylo dosaženo 
zejména ve skupinách šamotů (o 21,30 %) a dinasů (28,87 %).

ještě výraznější trend dosáhl prodej. Ten v  technických jednotkách 
představoval meziroční nárůst o 18,76 %.

Probíhající změny struktury výroby a prodeje přinesly také nezanedba-
telný nárůst obratu. Tržby za vlastní výrobky a služby dosáhly historické 
hodnoty 1.380.696 tis. kč, to je o 14,80 % výše než v předchozím roce. 
Vedle toho bylo prodáno zboží vyrobené a dodané firmami ve skupině 

8. Ekonomická a finanční oblast

v hodnotě 56.214 tis. kč. Objemem prodeje zboží je možné rok 2019 
považovat za téměř totožný s rokem minulým.

Převážná část prodeje směřovala především k našim zahraničním zákaz-
níkům – export představoval 85,76 % tržeb za výrobky, služby a zboží.

jednotlivé sortimentní skupiny se tedy na obratu podílely následovně:
šamotové kameny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39,70 %
dinasové kameny. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,71 %
komínové keramické roury  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,73 %
teplojemné magnetitové tvarovky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,29 % 
netvarové žáromateriály  . . . . . . . . . . . . . . . 3,73 %
suroviny – jíly a pálené lupky . . . . . . . . . . . . . 3,93 %
formy pro cizí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,44 %
zboží. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,91 %
ostatní vč. služeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,56 %

na výnosech ze změny stavu vnitropodnikových zásob 39.969 tis. 
kč se tentokrát podílely formy vyrobené pro vlastní spotřebu ve výši 
66.169 tis. kč. Z těchto uvedených hodnot je zřejmé, že hodnota změny 
stavu vnitropodnikových zásob u hlavní výrobní činnosti dosáhla v roce 
2019 poklesu 26.200 tis. kč.

Výnosová položka aktivace (ve výsledovce 32.429 tis. kč) představuje 
zejména hodnotu vytěžených jílů určených k dalšímu zpracování.

Tržby za prodaný materiál jsou převážně palety fakturované separátně od 
zboží na nich dodávaného. V ostatních provozních výnosech firmy jsou 
významnou položkou (jako každoročně) vybrané poplatky za ukládání 
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odpadu ve výši 18.393 tis. kč.  Dále jsou zde účtovány provozní dota-
ce přijaté na úhradu nákladů (emisní povolenky a dotace na projekty 
výzkumu a vývoje) v celkové částce 11.040 tis. kč.

Významné finanční výnosy představují přijaté podíly na zisku od dceřiné 
společnosti P-D kremen Slovinsko 1.226 tis. kč a kurzové zisky 9.816 
tis. kč.

Čistý obrat 1.491.444 tis. kč představuje navýšení o 12,48 % ve srov-
nání s rokem předcházejícím.

nižší dosažený výsledek hospodaření je však zapříčiněn navýšením 
všech významných nákladových položek výkazu zisku a ztrát. 

nejvyšší nárůst vykazují odpisy majetku (+43.735 tis. kč, tj. nárůst 
o  51,32 %). Představuje jej zvýšená spotřeba forem jako takových 
a změna v účtování forem s nižší pořizovací cenou než 40.000 kč, kdy 
částky takto pořízených forem jsou zahrnovány do kategorie odpisů, 
a nikoliv do spotřeby materiálu. 

Další z nákladových položek, které dosáhly významného navýšení, před-
stavují osobní náklady (+46.916 tis. kč, tj. nárůst o 12,23 %). nárůst je 
ovlivněn zejména vysokou poptávkou po pracovní síle jak ve státě, tak 
i v regionu. Bylo třeba reagovat na mzdové podmínky podniků v regionu, 
aby nedocházelo k odlivu zejména zaškolené pracovní síly.

Spotřeba materiálu a energie (+32.070 tis. kč, tj. 5,91 %) je v relaci 
s celkovým zvýšením tržeb za výrobky. Téměř beze změny oproti minu-
lým letům zůstávají hodnoty ostatních provozních nákladů.

jako vždy rozhodující položkou (18.651 tis. kč) jsou zaplacené zákon-
né poplatky obci, na jejímž katastru se skládka nachází. k významné-
mu navýšení došlo u tvorby rezerv v provozní oblasti, které kryjí výdaje 
v  následujících letech (2.719 tis. kč, tj. o  111,25 %). jde zejména 
o účetní rezervu spojenou s výplatami odměn týkajících se roku 2019. 

Ve finanční části výsledovky je patrné navýšení úroků z  bankov-
ních úvěrů, což je důsledek nárůstu čerpání zejména provozních 
úvěrů v  průběhu roku. kurzové ztráty pak představovaly částku 
11.397 tis. kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 46.822 tis. kč a  po 
zdanění 38.490 tis. kč představuje sice pokles ve srovnání s minulým 
obdobím o 6,38 %, resp. 3,78 %, avšak plán zisku po zdanění ve výši 
26.610 tis. kč byl překročen v  absolutní výši o  11.880 tis. kč, což 
představuje v procentuálním vyjádření nárůst o 44,64 %. Z celkového 
pohledu na položky výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že podstatné zvýšení 
významných nákladových položek ve srovnání s předcházejícím rokem 
se ne zcela podařilo pokrýt zvýšeným objemem výnosů.

Z hlediska závěrečné bilance a.s. sestavené k rozvahovému dni je třeba 
poukázat na následující skutečnosti:

nárůst aktiv a pasiv o 17.361 tis. kč. V roce 2019 na tom má zásluhu 
zejména nárůst stálých aktiv. Dlouhodobý nehmotný majetek (nárůst 
o 8.927 tis. kč), pořízení modulu SAP QM (řízení kvality) a vyšší ocenění 
emisních povolenek alokovaných na období roku 2019.

Dlouhodobý hmotný majetek (nárůst o 59.803 tis. kč).

 nejvýznamnějšími investičními akcemi roku 2019 byly (v tis. kč):
tunelová pec č.1 na divizi 1 – Stará šamotka . . . . .28 075
plynofikace areálu divize 06 – Březina.  .  .  .  .  .  .  .  .  6 254
autom. a robot. výr. komínovek na D03 Svitavy  . . . .26 754
rekonstrukce sušárny komínovek na D 03 Svitavy . . . 7 344
robotická linka na balení magnetitu . . . . . . . . . . 6 057

ke snížení bilanční sumy došlo u oběžných aktiv (o 45.171 tis. kč), což 
představuje výhodu z hlediska likvidity aktiv společnosti. Snížení hodno-
ty zásob (o 29.630 tis. kč), krátkodobých pohledávek (o 14.766 tis. kč).

Finanční majetek ve výši 55.670 tis. kč tvoří hlavně peníze ze zákona 
vázané na bankovních účtech a  určené na budoucí sanaci těžební 
a skládkové činnosti. Časové rozlišení (14.012 tis. kč) věcně představu-
je náklady na skrývky a dále rozložení leasingových splátek, které jsou 
účtovány do nákladů společnosti déle než vlastní splátky.

V pasivech společnosti je zaznamenán nárůst vlastního jmění o 24.779 
tis. kč, akcie tak dosáhly k  ultimu roku vnitřní hodnoty 1.621 kč/ks, 
tedy o  33,00 kč více než na vstupu do roku 2019. V  návaznosti na 
uvedený pokles oběžných aktiv mohla společnost snížit o 29.610 tis. kč 
cizí zdroje financování. O úvěrování společnosti se přibližně rovnoměrně 
dělí kB a ČSOB, poměrně menší angažovanost pak zde má Expo Bank.

Co se týká závazků společnosti, které se nevykazují v bilanci, nedošlo 
k žádné věcné změně, ty zcela konkrétní představují především na lea-
sing pořízené stroje a dopravní prostředky. Celkové leasingové závazky 
poklesly během hodnoceného roku v celkovém součtu pouze o 138 tis. 
kč a k ultimu roku 2019 činily 33.781 tis. 

Společnost dlouhodobě eviduje také závazky související s  těžbou 
a  skládkováním, tedy rekultivační a  monitorovací povinnosti, na něž 
je ovšem tvořena dostatečná zákonná finanční rezerva představující 
k závěru roku 50.465 tis. kč.

Průběžně vykazovala akciová společnost bezproblémovou likviditu. 
k  tomu přispěly relativně komfortní úvěrové rámce spolupracujících 
bank, které nebylo v žádném okamžiku nutno čerpat v celé výši. 

V průběhu roku nebyla obdržena žádná dotace na pořízení investičního 
majetku.

Stejně jako poslední roky finanční problém opět nečinila ani valnou 
hromadou schválená výplata dividend za rok 2018 tentokrát ve výši 
17 kč/akcii, tedy v sumě 12.876 tis. kč. naopak, jak již bylo zmíněno, 
společnost přijala podíly na zisku v  částce 1.226 tis. kč z  rozdělení 
zisku od svojí dceřiné společnosti P-D kremen ve Slovinsku.

Žádná závažná porušení nebyla zjištěna, a  tudíž žádné podstatné 
finanční sankce nebyly vyměřeny z kontrol, které v  různých oblastech 
u společnosti proběhly.

Další číselné údaje jsou k nalezení v následující části této výroční zprá-
vy, která obsahuje auditované roční účetní výkazy a zprávu představen-
stva o vztazích mezi propojenými firmami ve skupině a jako vždy je její 
nedílnou součástí i příloha k roční účetní závěrce, která je akcionářům 
k dispozici na sekretariátu akciové společnosti.

ZHODnOCEní  ROku 2019
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Podnikatelský plán na rok 2020 je ovlivněn nekončící konjunkturou. 
u nás i v okolních zemích je již sice znát pokles v oblasti metalurgie, 
potažmo celého automobilového průmyslu, nicméně pro nás jako 
významného zaměstnavatele v  regionu je stále velkým problémem 
nedostatek pracovních sil na trhu. naše společnost se potýká již od 
podzimu 2018 s  velkým nedostatkem pracovníků do výroby, které 
nahrazujeme pracovníky z agentur práce. Tito bohužel ve většině pří-
padů velmi fluktuují a nejsme schopni při velmi vysokém zakázkovém 
vytížení schopni výrobu ustabilizovat a s vypětím všech sil a využitím 
dostupných možností jako je přesčasová práce či noční a víkendové 
směny, plníme naše termíny dodání výrobků k zákazníkům.

Dalším fenoménem posledních let je prudké navyšování cen energií 
a  rovněž osobních nákladů, které bohužel není firma schopna při 
současné struktuře výrobků eliminovat navyšováním cen u našich 
zákazníků či zvyšováním produktivity práce.

V roce 2019 dosáhne firma podobných výsledků jako v roce 2018, 
nicméně z  pohledu výkonů a  obratu je navýšení více než 10 %. 
Průměrná marže při současné struktuře výrobků se tedy snižuje 
a jedním z hlavních úkolů na rok 2020 je tedy kromě již zmiňované 
stabilizace personální situace změna struktury výrobků směrem 
k  vyšší přidané hodnotě, orientace na zvýšení produktivity práce 
a také celková finanční ukázněnost ve výdajích.

Očekávání směrem ke zpevňování naší koruny vůči euru se nenapl-
nilo a namísto avizovaného směru k 25 kč/EuR se kurs drží kolem 
25,50 kč/EuR, se kterým jsme také počítali při tvorbě podnikatel-
ského záměru na rok 2020.

Do roku 2020 vstupuje naše společnost s  vysokou zakázkovou 
naplněností, která nám až nám na pár výjimek nedovoluje přijímat 

další zakázky na 1. pololetí. Surovinová základna je stabilizovaná, 
máme zajištěny materiálové vstupy vč. externích s nulovým či velmi 
malým cenovým navýšením.

Z pohledu investic máme odsouhlasenou jednu z největších inves-
tic v  novodobých dějinách společnosti, a  to rekonstrukci tunelové 
pece č. 3 na D02, která bude probíhat v období od poloviny února 
do konce srpna a  bude stát kolem 100 mil. kč. Měla by přispět 
k naší flexibilitě směrem do oblasti výroby dinasu i na D02, čímž by 
se mělo i  částečně ulevit D03 a umožnit zde naplno využít novou 
linku na výrobu komínových rour. Obě tyto zmiňované komodity 
patří k  nejprofitabilnějším výrobkům společnosti, takže tento krok 
posílí významně naší orientaci právě na výrobky s  vyšší přidanou 
hodnotou.

Druhou velkou a  strategickou investicí, která byla odsouhlasena 
dozorčí radou společnosti a  bude realizována v  roce 2020, je 
rekonstrukce 2 šachtových pecí z  generátorového na zemní plyn 
v areálu v Březině na D06. 

Dalším krokem, kterým se firma bude do budoucnosti ubírat, je 
nahrazování těžké lidské práce automatizací, tj. u  nás především 
roboty. Máme již i  vytipovaná pracoviště, kde bychom chtěli 
v  robotizaci pokračovat, k nim i  zpracované studie proveditelnosti 
a  návratnosti, které budeme v  roce 2020 diskutovat s  hlavním 
akcionářem v  německu s  cílem jejich co nejrychlejší realizace. 
následování tohoto trendu je mimořádně důležité a pro budoucnost 
celé společnosti naprosto nevyhnutelné.

nadále bude pokračovat koordinace aktivit a  spolupráce s  našimi 
sesterskými závody v Bochumi a ve Wetru vč. využití synergických 
efektů

9. Východiska a cíle roku 2020
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Podnikatelský záměr na rok 2020 je postaven na následujících 
východiscích a stanoví níže uvedené cíle: 

Výrobní a navazující činnosti na jednotlivých divizích 

Divize 1 – Stará šamotka Velké Opatovice 
V roce 2019 proběhla výstavba a spouštění nízkoprofilové pece. Po 
provedení všech garančních zkoušek je možno konstatovat, že pec 
pálí velice dobře a v požadované kvalitě všech jakostí. V roce 2020 
se počítá s navýšením výroby lisované kamnařiny a výpalem v této 
peci, navýšení výroby elektroplotýnek cca o 100 % a výpalem také 
v  této peci. Tažená kamnařina bude vyráběna ve stejné tonáži jako 
v roce 2019.
Ve velké tunelové peci se počítá po převedení komínových vložek 
zpět na D03 s rozšířením výroby o „tvrdý“ šamot, výrobu části jakostí 
„Sl P“ po převodu z D02. Stabilní sortiment všech jakostí „Sl“ bude 
i nadále vyráběn a následně pálen v této peci. Počítá se i s dovýro-
bou komínových vložek dle potřeby.
V důsledku rozšíření lisování všech jakostí bude nutné zrekonstruo-
vat poslední lis “150“, který by se umístil do přízemí vedle lisu „60“ 
pro zvládnutí termínů a požadavků zákazníků.
Výroba netvarových materiálů bude pokračovat v  menším objemu, 
nepočítá se s  tolika velkými projekty, ale i  tak je zaplněnost velmi 
dobrá. Budeme připravovat velkou investici na zproduktivnění výroby 
– převoz surovin v cisternách – cca 8 mil. kč a úspora 2-4 pracov-
níků dle poptávek (zakázek).
V  rámci zefektivňování a  koordinace výrobkového portfolia spo-
lečnosti budou aktivity směřovány rovněž do převedení některých 
šamotových výrobků z D02, aby se na D02 mohly vyrábět složitější 
výrobky s vyšší přidanou hodnotou. V roce 2020 se navíc díky více 
než půlroční rekonstrukci pece č. 3 na D02 sníží kapacita, kterou je 
potřeba v rámci možností někde vyrobit a také by se měla postupně 
převádět výroba komínových vložek na novou linku na D03, a tím se 
vytvoří prostor a kapacita pro další výrobu.
D01 bude opět stabilním článkem v  rámci akciové společnosti 
a postupnou modernizací konkurenceschopným provozem.

Divize 2 – Nová šamotka Velké Opatovice
nová šamotka i  v plánovaném roce sehraje roli hlavního výrobního 
závodu akciové společnosti, což sebou nese největší zátěž celopod-
nikovými náklady. Pro udržení efektivní ekonomiky divize budou rea-
lizovány projekty modernizace výroby, které sebou nesou energetické 
úspory. nejdůležitějším z nich je rekonstrukce (stavba nové) tunelové 
pece č. 3. Tento projekt však bude mít vliv na snížení kapacity výroby 
v období únor-září 2020. Další provedená opatření budou v oblasti 
modernizace výroby s přínosem na bezpečnost práce, hygienu práce 
s vlivem nedostatku pracovníků (dávkování malokomponent do kM; 
manipulátor). nelze opomenout ani výstupy z úkolů VaV se zaměře-
ním na snížení materiálových nákladů a vývoj nových jakostí, které 
pomohou širší nabídce vyráběných materiálů a  lepšímu uplatnění 
na trhu.
Zakázková zaplněnost nové šamotky je velmi vysoká, rok 2020 je již 
nyní téměř ze 70 % zaplněn zakázkami. Sortiment výroby nové šamot-
ky se nasměroval k většímu počtu lukrativnějších zakázek a obor zaká-
zek pro hliníkárenský průmysl s nižšími krycími příspěvky se výrazně 
omezil. V roce 2020 se plánuje i snížení výroby izolačních normalizo-
vaných cihel, naproti tomu přibude zakázek na přesné, kalibrované 
izolační materiály s vyšší přidanou hodnotou. Proto i provoz kalibrovny 
na nové šamotce bude naplno využíván. kapacita výroby vibrolitých 

materiálů není zcela využitá, kromě výroby velkých bloků se zde budou 
vyrábět zejména zakázky pro sklářské pece. Výroba teplojemných 
magnetitových tvarovek prochází určitou recesí, přesto i  nadále trvá 
šance na získání nového trhu a nárůst u tohoto sortimentu.
Divize 02 je největším provozem a.s., což je ovšem spojeno i s nej-
větším objemem na skladech hotové výroby. je proto nutno právě 
zde v plánovaném roce pokračovat v  optimalizaci skladů a  zároveň 
tím postupně řešit problém se skladovacími kapacitami. Provozy ruční 
výroby a vibrolitých materiálů za dlouhou dobu vyprodukovaly velké 
množství dřevěných forem, proto se v  následujícím roce připravuje 
nový systém skladování dřevěných forem na D01.
Právě na D02 bude i vzhledem k charakteru výroby zaměřena nejvyš-
ší pozornost směrem do automatizace a robotizace ve výrobě. jedná 
se v především o instalaci robotů na lisech č.4 a 9, kterými v součas-
né době proudí zakázky větších objemů, kde by se tyto roboty mohly 
vyplatit, přičemž první „vlaštovkou“ v  robotizace je letošní instalace 
robota na skládání a balení magnetitu.

Divize 3 – Dinaska Svitavy
Plánovaný rok 2020 na Dinasce Svitavy se ponese v duchu finalizace 
dvou velkých dinasových projektů – koksárenské baterie nagoya – 
japonsko a  Częstochowa – Polsko. Stejně tak jako rok 2019, tak 
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i  rok 2020 je mimořádný z  hlediska zakázkové zaplněnosti. Avšak 
oproti roku 2019 rok 2020 by měl být stabilnější z pohledu lidských 
zdrojů, nicméně jako zásadní je nutno pracovat na náhradě agentur-
ních pracovníků z  agentur našimi kmenovými pracovníky. Po druhé 
v  celé historii Dinasky se na základě plánovaného výrobního režimu 
předpokládá překročení magické hranice 30 000 vyrobených tun/rok. 
Příčinou tohoto výkonu je plánovaná intenzivní výroba keramických 
komínových vložek, kdy bude v maximální míře využita nová robotická 
linka. nicméně je zřejmé, že implementace, a hlavně stabilizace výro-
by této nové technologie bude pokračovat i  v  roce 2020, což bude 
klást velké nároky na celý pracovní kolektiv Dinasky. S výhledem na 
rok 2021 budou od poloviny roku 2020 probíhat intenzivní jednání 
se společností nippon Steel. Cílem by mělo být obhájit naší pozici 
u  tohoto významného zákazníka a  získat další zakázku na dodávky 
materiálu pro generální opravu další koksárenské baterie v japonsku, 
tentokrát kimitsu – 3.

Divize 4 – Servis
Hlavní funkcí divize 04 zůstává tak jako v  minulých letech starost 
o  provozuschopnost všech výrobních a  technologických zařízení 
v  celé společnosti. Divize 04 připravuje a  v  případě odsouhlasení 
i  organizuje veškeré investiční aktivity společnosti, opravy všech 

zařízení dle plánu oprav i  opravy mimořádné. Má na starosti také 
ostatní aktivity ve smyslu starosti o budovy a stavby ve všech areá-
lech společnosti. 
jednou z  hlavních činností D04 je výroba a  opravy forem, které 
realizujeme ve Svitavách a je zodpovědná i za oba německé závody, 
pro které tyto činnosti rovněž vykonává. největším problémem D04 
je dostupnost dostatečného množství kvalifikovaného personálu jed-
nak na obsluhu výrobních zařízení k výrobě forem a na jejich opravy, 
ale i na běžnou údržbu technologií v  rámci celé společnosti. Tento 
fenomén bohužel přetrvává.

Divize 5 – Skládka Březinka 
Pro rok 2020 zůstává cílem udržet výši návozu odpadu v rozmezí 45 
000 – 50 000 tun a zejména preferovat ukládání odpadů s vyšším 
poplatkem za uložení a  odpadů biologického původu, které zajistí 
následně dostatečné množství skládkového plynu pro chod koge-
neračních jednotek. Prodej skládkového plynu pro výrobu elektrické 
energie bude i  nadále tvořit významnou část příjmu skládky. Chod 
kogeneračních jednotek zároveň umožňuje provoz sušky jílovců, což 
bude v maximální míře využíváno.
V roce 2019 byla zprovozněna ukládací kazeta číslo 6, která umožní 
skládkování do roku 2021, kdy bude potřeba postavit poslední 
kazetu č. 7.
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Divize 6 – Pálení Anna Březina  
Divize 06 představuje významnou surovinovou základnu pro finální 
výrobní divize, což samozřejmě platí i  pro rok 2020. 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 „Annu“ směrová-
na v  posledních letech řada investičních akcí. V  roce 2019 byla 
provedena plynofikace provozu a  na ni navazující stavebně tech-
nické zásahy v  areálu představující i  vyřešení sociálního zázemí, 
a  tím i  výrazné zlepšení podmínek a  komfortu pro zaměstnance. 
Požadavkem plánu je udržení tonáže výroby lupků (který byl v roce 
2019 v kontextu minulých dekád enormní), ale i malt a  jílů, a dále 
přispět k  výsledku podniku přiměřeným ziskem z  prodeje cizím 
zákazníkům. Po letech se odběratelem lupků stane od 1. 1. 2020 
i sesterský závod ve Wetru. Z pohledu prodeje externím zákazníkům 
je třeba v roce 2020 navázat na úspěšnost roku 2019, jak z pohledu 
získávání nových příležitostí, tak i  na zvyšování cen. Rozhodujícím 
krokem pro další perspektivu této divize i celé a.s. ale bude rekon-
strukce šachtových pecí v  následujících letech, tato technologická 
změna by měla znamenat nejen komplexní přechod na zemní plyn 
jako pálicí médium, ale i významný posun v kvalitativních paramet-
rech vyráběných produktů.

Divize 12 – Těžby Březinka 
Rovněž v roce 2020 bude zásobovat ostatní výrobní divize vytěžený-
mi surovinami a zároveň zůstane dodavatelem pro sesterský závod 
ve Wetru. Úkolem nadále trvajícím je péče o důlní zátěže z minulých 
období s co nejnižšími náklady.
k  dalšímu zajištění těžby z  lomu Březinka bude potřeba provést 
v  roce 2020 skrývky, které odkryjí zásoby k  těžbě pro léta 2021 
a 2022.

Kooperace v rámci skupiny P-D Group

V roce 2020, který je již naším 20. rokem ve skupině P-D group, neo-
čekáváme výraznější změny v kooperaci v rámci skupiny. Skupina P-D 

group stabilizovala své podnikání v rámci žárokeramiky do 3 výrobních 
závodů, v Bochumi, ve Wetru a u nás v ČR. Probíhá neustálá komunika-
ce kolem různých projektů, na kterých mohou participovat 2 či všechny 
3 výrobní subjekty a samozřejmostí je snaha o co největší sjednocování 
aktivit jako jsou kalkulace, nomenklatura výrobků apod.

Beze změn zůstává i  funkčnost dodávky služeb z  výpočetního centra 
Bitterfeld v oblasti IT a elektronické komunikace, stejně jako podpora 
z  centra holdingu ve Wilsdruffu v  oblasti konsolidace, pojišťovnictví, 
marketingu a dalších činnostech

ISŘ a certifikace výrobků

V  listopadu 2019 proběhl kontrolní audit ISO 9001, který nejen že 
neshledal žádnou neshodu, ale byla nám dána pouze 2 drobná doporu-
čení, takže výsledkem bylo excelentní hodnocení.

S TAZÚS probíhá nadále intenzivní spolupráce s cílem získání certifikátu 
W3g, který by nám umožnil lepší vstupy na nové trhy, a zároveň by byl dal-
ším posunem v našem snažení o záruku kvality a prestiž našich výrobků. 

Materiálové a energetické výrobní vstupy 

Velkou výhodou naší společnosti je, že základní částí surovinových 
vstupů disponuje sama. Tedy kromě žárojílů i křemenci, které produ-
kuje a dodává naše dceřiná společnost P-D ve Slovinsku, kde je ložisko 
velkého množství surovin na výrobu kvalitního dinasu v řádech desítek 
let. Dostupnost ostatních surovin se nemění, cenové úpravy na rok 
2020 jsou velmi nízké, někde došlo dokonce k jejich zlevnění.

Opak je bohužel pravdou u cen energií. nejvyšší cenový posun je u cen 
elektrické energie, kde se bohužel trend zvyšování cen nezastavil, ale 
pokračuje. na rok 2020 máme nakoupeno již zhruba 70 % naší potře-
by s cenou vyšší o 14,9 %. Tento trend je velmi kritizovaný ve firmách 
napříč celou Českou republikou a velmi je znevýhodňuje v konkurenč-
ním boji se zahraničními zeměmi. Cena je 6. nejvyšší v celé Evropě. 
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Cena elektrické energie se může i  v  průběhu roku měnit, záleží na 
spoustě faktorů, jako je třeba možný „tvrdý“ brexit ve Velké Británii 
nebo neustále nekončící obchodní spory mezi uSA a Čínou.

u plynu situace není tak dramatická. Po větším zvýšení v  roce 2019 
očekáváme i vzhledem k již nakoupenému množství (asi 70 %) na rok 
2020 zvýšení v  řádech nižších jednotek procent. Vzhledem k  tomu, 
že ve finančním vyjádření je vydaná suma na plyn přibližně 2x vyšší 
než u elektrické energie, jedná se o nezanedbatelné navýšení, které 
vstupuje do ceny výrobku.

Samostatným tématem je oblast „emisních povolenek“. Toto téma 
se týká jak elektrické energie, tak i  plynu. naše potřeby v  současné 
době již dosahují přídělu, který se ovšem každoročně snižuje a naše 
spotřeby energií se zvyšují. V současné době máme k dispozici zásobu 
povolenek. Pokud se trend přídělu ani naší spotřeby výrazně nezmění, 
budeme mít povolenky zhruba do konce roku 2027. Potom budeme 
muset povolenky přikupovat.

určité zvýšení cen očekáváme začátkem příštího roku i  v  oblasti 
dopravy jednak vlivem zvýšených osobních nákladů, které očekáváme 
v souvislosti s navýšením minimální mzdy, a jednak zvýšením mýtného 
na některých silnicích a dálnicích po Evropě, kde se naši dopravci se 
svým vozovým parkem pohybují.

Lidské zdroje, produktivita práce a mzdový vývoj

Přes očekávaný a zčásti již i v některých oborech viditelný pokles poptáv-
ky, který lze kromě jiného přičíst i  začínající krizi na trhu v  Evropě, trh 
s pracovními silami zatím nedoznal výraznějších změn. Průměrná neza-
městnanost se stále drží pod 3 %, což ji dělá nejnižší v celé Eu, a bohužel 
dostupnost pracovníků je velmi malá. nahrazujeme je již zmiňovaným pra-
covníky z agentur práce, jejichž fluktuace je obrovská a nejsme schopni 

mnohdy zajistit plánované úkoly. Situace se pravděpodobně v roce 2020 
příliš měnit nebude. Především ve Svitavách je poptávka po pracovních 
silách stále velká, protože tam i v dojezdové vzdálenosti podniká několik 
velkých právnických subjektů, které potřebují velké množství pracovníků.

V  roce 2018 jsme realizovali navýšení blížící se 12 %, v  roce 2019 
téměř 7 %. Pokud se k tomu přidá nepříznivá situace s velkým navý-
šením cen energií, je to pro společnost velmi těžké a téměř nemožné 
všechna tato zdražování promítnout do cen výrobků. Pokud nedochází 
paralelně k adekvátnímu zvyšování produktivity práce, což je pochopi-
telné, tak je situace dlouhodobě neudržitelná.

V  roce 2019 došlo i  k  relativně bezproblémovému uzavření kolektivní 
smlouvy s platností na roky 2019–2023, což ukazuje na velmi těsnou 
spolupráci se všemi třemi odborovými organizacemi v  rámci akciové 
společnosti. I  v  roce 2020 budou zástupci odborových organizací 
součástí osazenstva porad vedení společnosti, což bylo i  v  minulých 
obdobích velmi kvitováno, protože budou mít opět přístup k aktuálním 
informacím z dění firmy.

Společnost vydala v roce 2019 i etický kodex, který svou povahou cha-
rakterizuje podnikání našeho právnického subjektu a chceme, aby naše 
společnost byla vnímána jako subjekt, který se řídí nejvyššími etickými 
pravidly, a to nejen interně, ale především v komunikaci se zákazníky, 
dodavateli i ostatními subjekty z privátního i státního sektoru.

Prodejní politika

Základem trvalého a úspěšného rozvoje firmy a předpokladem naplnění 
očekávání akcionářů, zaměstnanců firmy i zákazníků je především efek-
tivní prodej vlastních výrobků a  služeb. Objemy prodeje z  jednotlivých 
výrobních divizí zabezpečuje odbor 07, ale jeho podporu musí poskytovat 
každý zaměstnanec na své pozici.
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Oproti plánu roku 2019, který představoval objem 83 260 t tvarových 
výrobků, jsme pro rok 2020 naplánovali nižší objem v tonáži 78 840 t, 
ale ve vyšší tvarové složitosti.

Záměrem je mít dostatečně vytížené výrobní kapacity se současnou 
flexibilitou v  dodávkách u  menších a  středních zákazníků. Plánování 
roku 2020 se zaměřilo i na co nejpřesnější zvládnutí smluvených doda-
cích termínů, což v  roce 2019 byla jedna ze slabších stránek našeho 
podnikání. Zakázková situace je postavena na velkých projektových 
zakázkách pro metalurgii – ohřívače větru a koksárenské baterie, které 
svým objemem, rozsahem sortimentu, počtem forem a  požadavky na 
kvalitu představují náročnou, ale reálnou výzvu pro naši společnost. 
Chceme dále upevňovat své postavení na tomto trhu jako jeden z vůd-
čích světových dodavatelů.

Dalšími významnými výrobkovými skupinami zůstanou komínové roury, 
izolační materiály a přes trvalý pokles i magnetitové výrobky.

kromě vlastních pracovníků prodeje se budou obchodní činnosti realizo-
vat přes celosvětovou síť partnerů a zástupců, a také s podporou účasti 
na mezinárodních veletrzích, z  nichž nejvýznamnější bude glasstec 
v Düsseldorfu.

Bude pokračovat další prohloubení spolupráce v  rámci P-D group 
s přerozdělením trhů, zákazníků i vyrobeného sortimentu k zajištění vyšší 
efektivnosti jednotlivých závodů.

Tato témata i další se budou projednávat a diskutovat na celokorporát-
ním prodejním setkání v Praze v dubnu 2020.

Investiční a technický rozvoj

Detailnější popis připravovaných akcí a  aktivit je popsán v  samostat-
ném bodě tohoto PZ. V roce 2020 bude náš hlavní fokus zaměřen na 
realizaci velké investice rekonstrukce tunelové pece č. 3 na D02, při-
čemž předpokládáme doplnění o druhou velkou investiční akci na D06 

v Březinách, kde by se měly rekonstruovat 2 šachtové pece se změnou 
plynu z regenerátorového na zemní. Obě tyto akce jsou v hodnotě 5 mil. 
EuR, takže neočekáváme žádné další investice, neboť se jedná i  tak 
o největší částku investic na jednotlivý rok za celou dobu spolupráce ve 
skupině PD group.

Všechny větší investiční akce v  roce 2019 byly úspěšně realizovány. 
Byla dokončena plynofikace vč. rekonstrukce sociálních zařízení na D06 
v Březinách, stejně jako byla uvedena po drobných potížích do provozu 
nová tunelová pec na D01 ve Velkých Opatovicích a byla realizována 
úspěšně i investice do nové linky na komínové roury ve Svitavách, která 
se v  současné době již rozjela ve 3 směnách. Všechny tyto investice 
by nám měly pomoci na poli efektivity výroby, zlepšení kvality a rovněž 
i zvýšení produktivity práce.

není možno opomenout aktivity našeho vývojového a  výzkumného 
týmu, který intenzivně pracuje kromě jiného na řešeních náhrad 
některých nedostatkových surovin na trhu, což je velmi významný krok 
k  udržení konkurenceschopnosti společnosti do budoucna. Významně 
spolupracujeme i s vysokými školami a různými institucemi, přednáší-
me na různých významných symposiích v ČR i v zahraničí.

Informační systémy 

Hlavní důležité zásahy v oblasti hardware i software byly v minulosti uči-
něny. jak hlavní informační systém SAP, tak i ostatní používané systémy 
jako docházkový, stravovací, technicko-konstrukční, skládkový, celní, 
fungují rutinním způsobem. IS SAP je však nutno dále rozvíjet zejména 
v oblasti SD, výroby a controllingu. V oblasti SD – obchod je nutné začít 
zadávat v  SAP nabídky a  provést úpravy v  zadávání SD zakázek tak, 
aby bylo možné jednoznačně v  oblasti controllingu jednotlivé zakázky 
z pohledu nákladů a ziskovosti vyhodnocovat. V oblasti žárovýroby je již 
několik let požadavek na vyhodnocování kapacit lisů. Předpokládáme, 
že požadavek bude v tomto roce ze strany konzultantské firmy vyřešen. 
Další požadavek, který je potřeba dokončit a převést tak zpracování ze 
starého informačního systému Wyse, jsou činnosti prováděné na váze 
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v lokalitě Velkých Opatovic a Březinách. Čeká nás realizace povinných 
legislativních úprav většího rozsahu v  oblasti HR–e-neschopenky 
a v oblasti FI–EET (elektronická evidence tržeb).

Z pohledu hardware a operačních systémů nás čekají činnosti souvi-
sející s přechodem dodavatelských PC vázaných na určitou technologii 
nebo software ve výrobě z  Windows 7 na Windows 10, pokud je to 
možné a technologie to umožňují. Dále identifikace posledních PC/nB 
s verzí Windows HOME a přechod na verzi PRO pro integraci do síťové 
infrastruktury. 

V oblasti sítí je třeba se zabývat testováním wifi technologie a navrhnout 
případný plán přechodu ze současného řešení na nové. Důvodem je, 
že stávající technické řešení je již na hranici životnosti a bude třeba jej 
postupně obnovit. S  tím souvisí nutnost analýzy rizik a  případný plán 
výměny stacionárních terminálů SAP ve výrobě, které jsou využívány při 
evidenci výroby a v modulu QM při hlášení požadavků pro laboratoře.

S  rostoucí potřebou kamerových systémů pro potřebu automatizace 
a  robotizace ve výrobě bude nutné provést kvalifikované posouzení 
nutnosti zvýšení kapacity sítě do dalších let.
Ve společnosti je útvarem IT obsluhováno téměř 150 uživatelů a při-
bližně 300 PC a notebooků celkem. nezbytná obměna jimi používaných 
individuálních prostředků – PC, nB, tiskáren, terminálů a jejich softwa-
rového vybavení představuje nezanedbatelné částky a  zároveň velké 
penzum práce ze strany pracovníků IT.

Zajištění likvidity společnosti 
 
Společnost se pohybuje z pohledu likvidity ve stabilních vodách. naše 
finanční zdroje jsou dostatečné na bezproblémové splácení našich 
závazků. Díky realizovanému zisku a také dostatečným nazdrojováním 
finančních prostředků z  odpisů investic je vytvořeno finanční zázemí, 
tak jako i v minulých letech, aby byly uspokojeny představy akcionářů 
na výplatu dividend. Tyto byly vyplaceny opět v hodnotě 17 kč na jednu 
akcii. 

V letošním roce došlo i k pozitivnímu posunu v oblasti zásob, které se 
výrazným způsobem zmenšily a podařilo se je ve velké míře realizovat 
na trhu.

V letošním roce jsme se rovněž zaměřili na eliminaci zásob z pohledu 
„nadvýroby“, které se nám daří částečně prodat a tzv. ležáky jsou evi-
dovány a v rámci možností jsou na ně ve většině již vytvořeny opravné 
položky.

Z důvodu pohledávek za německými společnostmi v koncernu jsme se 
rovněž dohodli na úhradách, a tím se situace zpřehlednila a pohledávky 
mají velmi klesající trend.

nadále spolupracujeme se 3 bankovními domy, a  to kB, ČSOB 
a Expobank, kde jsme prolongovali bez problémů naše úvěrové závazky 
na rok 2020, kterými kryjeme naše provozní potřeby.

u větších akcí využíváme rovněž investičních úvěrů, poslední na rekon-
strukci pece č. 3 na D02 již máme rovněž uzavřen. Drobnější investice 
financujeme buď přímo z  vlastních zdrojů, některé jako třeba VZV či 
dopravní prostředky pořizujeme na finanční leasing.

Společenská a regionální funkce firmy a PR 

naše společnost si je vědoma své společenské odpovědnosti, pře-
devším na regionální úrovni. Spolupracujeme a  podporujeme různé 
projekty sportovního, kulturního i veřejně prospěšného směru. 

Velmi významná je role firmy jako největšího zaměstnavatele v regio-
nu a s tím spojených aktivit, které jsou i z komerčních důvodů důležité 
pro velké množství drobných i  větších firem, se kterými naše firma 
spolupracuje.

I  v  roce 2020 bude firma pracovat na svém PR, které je důležité 
z  pohledu jeho image a  bude chtít být žádaným a  vyhledávaným 
zaměstnavatelem ve všech svých geografických lokacích, kde firma 
působí.

Vzhledem k  tomu, že firma je globálně orientována, je důležité i  její 
vnímání v  celosvětovém měřítku. na tom spolupracuje v  síti našich 
odběratelů i dodavatelů s mateřským holdingem.

Závěrem

Podnikatelský záměr na rok 2020 je sestavován s  vědomím prodané 
kapacity na více než půl roku, přičemž neočekáváme zásadní problémy 
s jeho doplněním na celý rok. 

Vnímání aktuálního stavu v oboru z makro pohledu, situace v dostup-
nosti pracovních sil v  současnosti i  budoucnosti, zvyšující se ceny 
energií, ale i směřování vývoje v oblasti stále více skloňované „uhlíkové 
stopy“ či „průmysl 4.0“ přináší do podnikání nové příležitosti i rizika.

Tak jako v životě, tak i v práci, resp. ve firmách, je vše poplatné času 
a  novým podmínkám na trhu, kterým je potřeba se přizpůsobit či je 
predikovat a být spíše na různé změny připraven směrem k „akci“, než 
až k „reakci“.

naše společnost dosáhla na globálním trhu výrobců žáromateriálů 
v posledních desetiletích velmi významného postavení. k  jeho udržení 
je však potřeba se přizpůsobit podmínkám na trhu a být připraven na 
jejich změny.

Základem k  udržení konkurenceschopnosti naší společnosti i  do 
budoucnosti je postupná změna struktury výrobků do těch s vyšší při-
danou hodnotou. Bude nutno se rozloučit či velmi omezit výrobky, které 
tento parametr nesplňují a produktové portfolio postupně měnit. je to 
velmi náročný úkol, ale současná struktura výrobků a  vývoj nákladů 
firmě dlouhodobou konkurenceschopnost nezajišťuje.

Ruku v ruce je potřeba intenzivně pracovat na zefektivňování a automa-
tizaci výroby, které umožní zvýšit produktivitu a potažmo kvalitu výrobků 
a přinést požadovanou přidanou hodnotu. není to ovšem jen problém 
výroby, ale jde o zapojení všech článků a oddělení ve společnosti. každý 
může svou trochou přispět „do mlýna“.

„Konkurence nespí, úspěch přeje připraveným“.
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Organizační struktura a. s. k 31. 12. 2019

ORgAnIZAČní  STRukTuRA

Divize 01 – Stará šamotka

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

Ředitel: lubomír Domanský
tel.: 516 493 212

Výrobní ředitelka a. s.

Ing. Vladislava Bomberová
tel.: 516 493 217

Divize 06 – Pálení Anna

prvotní úprava surovin, včetně výpalu

Ředitel: Ing. lukáš Tvrdík Ph. D.
tel.: 461 357 630, fax: 461 321 136

Divize 05 – Skládka

ukládání tuhých komunálních odpadů  
a průmyslových odpadů

Ředitel: Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647, fax: 461 321 183

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)

Předseda představenstva
Ing. Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA

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, fax: 461 321 183

Divize 03 – Dinaska

výroba – dinasových kamenů  
a komínových keramických vložek

Ředitel: Ing. Miroslav kotouček
tel.: 461 579 139, fax: 461 530 595

Dozorčí rada
Heinz-Jürgen Preiss-Daimler

předseda
Jan-Carsten Ihle
místopředseda

Ing. Jindřich Tománek
člen

Představenstvo a. s.
Ing. Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA

předseda představenstva a.s.
Stefan Alexander Preiss-Daimler
místopředseda představenstva a.s.

Christian-Philipp Wasmuht
člen představenstva a.s.

Johannes Mahr
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

Ředitel: Ing. jiří kyncl
tel.: 461 579 142, fax: 461 580 088

Technický ředitel a. s.

Ing. jiří kyncl
tel.: 461 579 142, fax: 461 580 088

Člen představenstva a. s. (pověřen řízením obchodu)

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. karel lang, CSc.
tel.: 516 493 202

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)

konsolidačním subjektem skupiny je společnost P-D Management 
Industries-Technologies gmbH Wilsdruff, německo, ovládaná koman-
ditní společností P-D Management Holding gmbH  sedmi společníků 
– fyzických osob s 84 % majoritou u rodiny Preiss-Daimler.  
Společnost P-D Management Industries Technologies gmbH disponuje 
100 % obchodním podílem ve společnosti P-D Interglas Technologies 
gmbH Erbach německo, která má 69,17 % podíl v ovládající společ-
nosti 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 
Německo
jedná se o společnost, která drží obchodní podíly několika dalších 
společností ve skupině (nikoliv však ovládané osoby) a v denní praxi 
představuje konsolidační a správní orgán celé skupiny. její součástí 
je rovněž výpočetní centrum, které provádí správu 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 – poskytuje organizačně-správní, 
konsolidační, marketingové, poradenské, IT a další služby pro naši spo-
lečnost a obdobným způsobem i pro ostatní společnosti v rámci skupi-
ny. Celkově představovaly dodané a vyúčtované služby a ostatní plnění 

vč. úroků z prodlení za rok 2019 ze strany P-D Management IT gmbH 
částku 13 531 666,70 kč; plnění ze strany ovládané osoby nenastala.

2.  P-D Refractories GmbH Wilsdruff, Německo
Společnost, jejímž jediným vlastníkem je zčásti přímo (18,98 %) a zčásti 
prostřednictvím jiné jím 100% vlastněné společnosti fyzická osoba 
pan Heinz-jürgen Preiss-Daimler, má sídlo ve Wilsdruffu, ale vlastní 
výrobní závod produkující žárovzdorné materiály se nachází v Bochumi.  
Společnost P-D refractories gmbH patří spolu s naší společností do sekce 
„Refractories“ a udržujeme s ní dlouhodobě obchodní kontakty spočí-
vající především v dodávkách ocelových a dřevěných forem od nás a v 
oboustranných subdodávkách žáromateriálů v případě větších společných 
obchodních projektů. Dodávky ze strany ovládané osoby v roce 2019 jed-
noznačně převažovaly. Veškeré obchody jsou realizovány na komerční bázi 
za srovnatelných podmínek, jaké platí pro ostatní cizí obchodní partnery, 
to znamená na základě řádných objednávek, jejich následného potvrzení 
a standardní fakturace. Ta představovala v roce 2019 u ovládané osoby 
vydané faktury ve výši 67 206 948,82 kč. Plnění směrem k ovládané 
společnosti pak činila v souhrnu 5 861 093,09kč.

3. AS Valmieras stikla škiedra, se sídlem Cempu icla 13, Valmiera, 
lV-4201 lotyšsko
jedná se o společnost ze sekce „skleněná vlákna“, v níž má skupina 
P-D group obchodní podíl 49,99 %, přičemž 26,06 % vlastní firma P-D 
glasseiden gmbH Oschatz a 23,93 % společnost P-D Management 
Industrie-Technologies gmbH Wilsdruff. Ovládaná společnost prová-
děla pro tuto firmu na základě smluvního komerčního vztahu po část 
hodnoceného roku s ohledem na svoji dislokaci obchodní zastupování.
Za poskytnuté služby bylo v průběhu roku 2019 ovládanou osobou 
vyfakturováno celkem 4 788 324,73 kč a dále byly vyúčtovány úroky 

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: 86,77 %

 Osoby ovládané stejnou osobou ovládající a) P-D CABlE SySTEMS gmbH 
 se sídlem: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, německo  
 podíl ovládající osoby: 20,00 %

  b) P-D Wallcovering gmbH 
 se sídlem: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, německo  
 podíl ovládající osoby: 100,00 %

   S těmito 2 společnostmi neměla osoba ovládaná (P-D Refractories 
CZ a.s.) v průběhu roku 2019 žádný obchodní styk ani žádné další 
vztahy.
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z prodlení ve výši 155 880,19 kč. na základě oboustranné dohody byl 
pak ale smluvní vztah o zastupování ke 30. 9. 2019 ukončen.

4. P-D Kremen d. o.o., se sídlem Dolenje Mokro Polje 40, 8310 
Šentjernej, Slovinsko.
V této společnosti, která je těžebním provozem a dodavatelem suroviny 
– křemence – pro naši 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 obcho-
dy výhradně na komerční bázi shodně s podmínkami, které uplatňovala 
vůči jiným obchodním partnerům.  Celkem byly společností P-D kremen 
dodány ovládané osobě (P-D Refractories CZ a.s.) suroviny v tonáži 13 
074 tuny s finančním objemem 24 610 597,62 kč. Vedle toho byly 
touto společností v r. 2019 vyplaceny dividendy, z nichž 50% podíl ve 
prospěch ovládané osoby činil 1 226 307,50 kč.

5. Součástí (vnitřní org. jednotkou) ovládající osoby P-D 
Industriegesellschaft mbH
je rozhodnutím vlastníka již od roku 2013 závod na výrobu žáromate-
riálů – Feuerfestwerke Wetro – Puschwitz. I tento výrobce patří do 
sekce „Refractories“a stejným způsobem jako výše zmíněný závod v 
Bochumi úzce spolupracuje s naší společností. Plnění ovládané společ-
nosti vůči tomuto subjektu představovala v hodnoceném roce 133 118 
968,09 kč, naopak plnění přijatá ovládanou osobou činila v souhrnu 15 
393 381,54 kč. Ve prospěch ovládající společnosti byly v roce 2019 
vyplaceny dividendy za předchozí rok ve výši 11 170 190 kč.

Hodnocený rok 2019 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 ovládající osoby 
představuje 657 215 kusů a v průběhu roku 2019 se zvýšil pouze o 
322 kusů přikoupených akcií od jiných drobných vlastníků.

k ultimu roku 2019 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 7 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 Feuerfestwerke Wetro-Puschwitz.

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

Ovládaná osoba je výrobní podnik zaměřený na produkci žárovzdorných 
tvarových i netvarových stavebních materiálů, které dodává stovkám 
zákazníků do více než 40 zemí světa. kromě žárovzdorné keramiky 
disponuje značnou kapacitou na výrobu ocelových, dřevěných a plasto-
vých 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.

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 86,77 % 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.

V průběhu celého roku 2019 trval stav, kdy místopředsedou 5členného 
představenstva a.s. byl pan Stefan Preiss-Daimler – jeden ze sedmi 
vrcholových vlastníků skupiny P-D, který je jednatelem i v ovládající 
osobě a v některých dalších společnostech skupiny. Členy představen-
stva a.s. byli po dobu celého hodnoceného roku dále pánové Christian 
Wasmuht – rovněž minoritní společník P-D Management Holding gmbH 
a jednatel společnosti P-D refractories gmbH a johannes Mahr – jed-
natel ovládající společnosti P-D Industriegesellschaft mbH. 

Členy tříčlenné dozorčí rady ovládané společnosti byli po celý rok 2019 
pan jürgen Preiss-Daimler – společník holdingové společnosti P-D 
Management Holding gmbH (v průběhu roku 2019 na základě plné 
moci faktický majoritář holdingu), která ovládá osobu ovládající a záro-
veň jediný společník a jeden z jednatelů kooperující P-D refractories 
gmbH a rovněž jednatel ovládající společnosti P-D Industriegesellschaft 
mbH a dále pan jan-Carsten Ihle – minoritní společník holdingu a záro-
veň jednatel P-D refractories gmbH. 

Zbývající dva členové představenstva (včetně jeho předsedy) a třetí člen 
dozorčí rady a.s. jsou zástupci managementu ovládané osoby.

Představenstvo ovládané osoby se schází jedenkrát za měsíc na pra-
videlných jednáních, mimo to jsou několikrát do roka organizována 
setkání zástupců všech kooperujících firem, na nichž se řeší společná 
problematika – především obchodní záležitosti, ale i vzájemná optima-
lizace ve využívání kapacit, případně i vzájemné informování o výrobních 
a technických otázkách. Ve všech situacích mají všechny propojené a 
kooperující společnosti rovnocenné a relativně samostatné postavení, 
což plně platí i o ovládané osobě. Ta není součástí finančního cash-poo-
lu, do nějž patří všechny ostatní propojené a spolupracující společnosti 
skupiny s rezidencí v německu.

Dozorčí rada ovládané společnosti se v průběhu roku 2019 sešla na 4 
zasedáních. Ve všech případech se jejího jednání zúčastnili všichni čle-
nové představenstva. Dozorčí rada má rozhodující postavení ve všech 
zásadních a strategických záležitostech v ovládané osobě jako je schva-
lování plánů, roční účetní závěrky a rozdělení zisku i odsouhlasování 
významných investic a personálního obsazení ostatních orgánů a. s.
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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 
společností 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 nákla-
dových 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 propoje-
nými osobami, platí jednotné platební podmínky – 120 dnů od data 
fakturace. Zároveň platí i jednotná sazba případných smluvních úroků 
z prodlení 3 % p. a. Touto sazbou bylo provedeno vyúčtování úroků z 
prodlení ovládanou osobou pouze vůči jedné společnosti ve skupině – 
AS Valmieras stikla škiedra – ve výši 155 880,19 kč. k účtování úroků 
jiným společnostem ve skupině a ani vůči osobě ovládané nebyl důvod, 
takže k němu nedošlo.

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 2019 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 teritori-
álním rozdělením odběratelů v jednotlivých odvětvích (metalurgie vč. 
neželezných kovů, koksárenství, sklářství, cementárny a vápenky, 
stavebnictví) dochází k oboustranně výhodné obchodní pozici.

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 
strategických 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 
vzájemném kontaktu nutno překonávat.

V průběhu roku 2019 vykazovaly všechny propojené společnosti 
uspokojivou likviditu, objem pohledávek ovládané osoby po lhůtě 
splatnosti vůči nim byl zcela zanedbatelný a souvisel pouze s tech-
nickým vyjasňováním některých fakturovaných položek. Výjimkou 
byla výše zmíněná lotyšská společnost AS Valmieras stikla škiedra. 
Pohledávky vůči ní činily k ultimu roku 7 390 392,54 kč po lhůtě 
splatnosti, avšak po finanční konsolidaci dlužníka jsou již nyní umo-
řovány v souladu se splátkovým kalendářem. Všechny částky po lhůtě 
splatnosti jsou zároveň úročeny výše uvedenou 3% sazbou. 

lze tedy konstatovat, že při vzájemné propojenosti uvnitř firemní 
skupiny P-D group převažují pro ovládanou osobu P-D Refractories 
CZ a.s. výhody.

Za představenstvo P-D Refractories CZ a.s.: 

Velké Opatovice 24. 1. 2020

Ing. Martin liebl, MBA, ll.M, DBA
předseda představenstva a. s.
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Přehled dodávek podle průmyslových oborů za rok 2019

1 německo 20 %

2 Polsko 14%

3 japonsko 13 %

4 Itálie 13%

5 Česká republika 11 %

6 Slovensko 4 %

7 norsko 4 %

8 Tchai-wan 3 %

9 Maďarsko 2 %

10 uSA 2 %

11 Ostatní 14 %

1 koks 26 %

2 Ocel 16 %

3 neželezné kovy a hliník 16 %

4 komínové systémy 12 %

5 Teplojemné výplně 5 %

6 Obalové sklo 5 %

7 krby, kamna 4 %

8 Průmyslové pece 3 %

9 Ploché sklo 3 %

10 Ostatní 10 %

Hlavní teritoria prodejů v roce 2019

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

PRODEj



32

2017 2018 2019

AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1 704 380 1 775 839 1 793 200

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 03 661 019 670 327 738 932

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.) 04 5 665 6 942 15 869

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

B.I.2. Ocenitelná práva 06 6 88 2 291

B.I.2.1. Software 07 6 88 2 291

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 5 659 5 848 13 578

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

11 0 1 006 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 1 006 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) 14 624 772 646 205 706 008

B.II.1. Pozemky a stavby 15 375 792 369 325 379 686

B.II.1.1. Pozemky 16 30 838 30 838 30 779

B.II.1.2. Stavby 17 344 954 338 487 348 907

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 174 073 173 985 202 263

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

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 32 877 25 637 18 078

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 32 877 25 637 18 078

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

24 42 030 77 258 105 981

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 5 007 15 467 19 585

B.II.5.2. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 37 023 61 791 86 396

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) 27 30 582 17 180 17 055

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 30 482 17 080 16 955

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 1 027 712 1 085 427 1 040 256

C.I. Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.) 38 705 155 744 896 715 266

Rozvaha (v tis. Kč)
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2017 2018 2019

C.I.1. Materiál 39 189 053 185 698 150 019

C.I.2. nedokončená výroba a polotovary 40 149 046 174 461 215 458

C.I.3. Výrobky a zboží 41 364 781 384 507 349 789

C.I.3.1. Výrobky 42 359 873 383 656 338 759

C.I.3.2. Zboží 43 4 908 851 11 030

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

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 2 275 230 0

C.II. Pohledávky ( C.II.1 + C.II.2) 46 268 833 284 219 269 320

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 481 433 300

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 52 481 433 300

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 56 481 433 300

C.II.2. krátkodobé pohledávky 57 268 352 283 786 269 020

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 201 481 206 085 213 629

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59 38 675 49 239 21 400

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

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 61 28 196 28 462 33 991

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 20 402 18 464 23 620

C.II.2.4.4. krátkodobé poskytnuté zálohy 65 7 652 9 778 8 268

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 66 164 250 271

C.II.2.4.6. jiné pohledávky 67 -22 -30 1 832

C.III. krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.) 68 0 0 0

C.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 69 0 0 0

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 70 0 0 0

C.IV. Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.) 75 53 724 56 312 55 670

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 76 965 652 569

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 77 52 759 55 660 55 101

D. Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 78 15 649 20 085 14 012

D.1. náklady příštích období 79 15 649 20 085 14 012

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

D.3. Příjmy příštích období 81 0 0 0
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2017 2018 2019

PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1 704 380 1 775 839 1 793 200

A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 02 1 190 881 1 202 783 1 227 562

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 -22 -13 402 -12 053

A.II.1. ážio 08 0 0 0

A.II.2. kapitálové fondy 09 -22 -13 402 -12 053

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

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 11 -22 -13 402 -12 053

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 35 911 37 852 39 934

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 16 33 972 35 714 37 714

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 17 1 939 2 138 2 220

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.+ A.IV.3.) 18 362 748 380 930 403 791

A.IV.1. nerozdělený zisk minulých let 19 355 661 373 843 396 704

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

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 21 34 844 40 003 38 490

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

B.+ C. Cizí zdroje (součet B. + C.) 23 513 499 573 056 565 638

B. Rezervy (součet B.1. až B.4.) 24 52 308 54 793 60 477

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 42 186 46 257 50 465

B.4. Ostatní rezervy 28 10 122 8 536 10 012

C. Závazky (C.I. + C.II.) 29 461 191 518 263 505 161

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) 30 60 724 37 246 95 490

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)

ÚČETní  ZáVěRkA V  nEZkRáCEnéM ROZSAHu



Výroční zpráva | Annual Report 2019

35

2017 2018 2019

C.2. Závazky k úvěrovým institucím 34 28 932 3 917 60 408

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 31 718 33 255 35 008

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.) 45 400 467 481 017 409 671

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 49 195 860 236 192 150 091

C.II.3. krátkodobé přijaté zálohy 50 1 454 39 387 30 595

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 51 91 373 89 740 89 946

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

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 53 4 205 4 312 17 984

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

C.II.8. Závazky ostatní 55 107 575 111 386 121 055

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 56 42 63 73

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

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 58 81 955 87 729 86 829

C.II.8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 59 9 036 10 368 11 225

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 60 7 915 8 120 16 927

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 61 5 237 2 342 3 522

C.II.8.7. jiné závazky 62 3 390 2 764 2 479

D. Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.1.) 66 0 0 0

D.1. Výdaje příštích období 67 0 0 0

D.2. Výnosy příštích období 68 0 0 0
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I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 1 135 022 1 202 725 1 380 696

II. Tržby za prodej zboží 02 4 720 52 494 56 214

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 710 242 807 381 862 687

A.1. náklady vynaložené na prodané zboží 04 4 371 53 343 55 734

A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 511 399 542 946 575 016

A.3. Služby 06 194 472 211 092 231 937

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 -56 220 -63 934 -39 969

C. Aktivace (-) 08 -30 437 -29 989 -32 429

D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 09 346 383 383 573 430 489

D.1. Mzdové náklady 10 255 504 283 234 318 482

D.2. náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 90 879 100 339 112 007

D.2.1. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 83 104 92 372 103 284

D.2.2. Ostatní náklady 13 7 775 7 967 8 723

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 14 88 560 87 135 132 385

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 89 335 85 215 128 950

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 89 335 85 215 128 950

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

E.2. Úpravy hodnot zásob 18 1 822 -4 536 674

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -2 597 6 456 2 761

III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.) 20 39 834 53 763 41 484

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 1 348 10 673 2 467

III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 827 7 471 833

III.3. jiné provozní výnosy 23 37 659 35 619 38 184

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 58 295 66 384 68 177

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 3 2 954 727

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 17 326 22 151 19 921

F.3. Daně a poplatky 27 4 963 4 523 4 369

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 3 131 2 444 5 163

F.5. jiné provozní náklady 29 32 872 34 312 37 997

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
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* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 62 753 58 432 57 054

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.) 31 1 481 1 071 1 226

IV.1.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32 1 481 1 071 1 226

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 ovlá-
daná 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 98 192 310

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 40 50 66 156

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 48 126 154

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.) 43 4 540 7 101 8 189

j.1. nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0 0

j.2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 4 540 7 101 8 189

VII. Ostatní finanční výnosy 46 9 049 15 743 11 514

K. Ostatní finanční náklady 47 26 910 18 324 15 093

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -20 822 -8 419 -10 232

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 41 931 50 013 46 822

L. Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.) 50 7 087 10 010 8 332

l.1. Daň z příjmů splatná 51 6 771 8 473 6 579

l.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 316 1 537 1 753

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 34 844 40 003 38 490

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 34 844 40 003 38 490

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 1 190 204 1 325 988 1 491 444
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V průběhu obchodního roku 2019 se dozorčí rada soustředila na 
plnění úkolů uložených příslušnými zákony a stanovami společnosti. 
Rada kontrolovala vedení společnosti 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 včas a obsáhle vysvětleny důležité 
otázky strategie, obchodního vývoje a stavu společnosti s ohledem na 
rizikové řízení.

Zasedání dozorčí rady

V roce 2019 se konala čtyři řádná zasedání, na kterých byly projed-
nány všechny důležité otázky, které byly následně předmětem jednání 
představenstva.

V roce 2020 se do data konání valné hromady konalo prozatím jedno 
řádné zasedání dozorčí rady, na němž byly v návaznosti na obsahovou 
a organizační přípravu valné hromady projednány hospodářské výsledky 
roku 2019, včetně 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 obchodní případy, které podle 
příslušné legislativy a stanov vyžadovaly 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 požádána 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 zasedání řešena na 
prvním místě. To se týkalo zejména vývoje obratu a výsledků hospo-
dářské činnosti, jakož i běžných a budoucích zakázek v jednotlivých 
oblastech obchodní činnosti.

na programu jednání dozorčí rady v roce 2019 byla dále tato 
zvláštní témata:

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

•	 Rekonstrukce tunelové pece č.3 na D02

•	 Automatická linka na D03 pro výrobu komínových rour

•	 Optimalizace výrobkového sortimentu

•	 Posouzení perspektivního personálního zabezpečení manage-
mentu a.s

Kontrola závěrečných výkazů 

Roční účetní závěrka předložená představenstvem ke dni 31. prosince 
2019 byla na základě dřívějšího rozhodnutí valné hromady ověřena 
firmou TOP AuDITIng. Při kontrole bylo zjištěno dodržení všech přísluš-
ných 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 potvr-
zuje výsledek kontroly roční účetní závěrky, jakož i představenstvem 
předložené zprávy o situaci a roční účetní výkazy k 31. 12. 2019 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 korpora-
cích. k této zprávě nebyly vysloveny žádné námitky.

Roční účetní závěrka ke dni 31. prosince 2019 byla dozorčí radou 
přijata a je navržena valné hromadě ke schválení.

Ing. jindřich Tománek
člen dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady

ZPRáVA DOZORČí  RADy
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Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a neexistují žádné podstatné okolnosti, které by mohly přesné a správné posou-
zení společnosti P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice ovlivnit.

Velké Opatovice 31. března 2020  

Čestné prohlášení

Ing. Martin liebl, MBA, ll.M, DBA

ČESTné PROHláŠEní
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2017 2018 2019

netto turnover 1,190,204 1,325,988 1,491,444

Revenues 1,135,022 1,202,725 1,380,696

Export 929,213 1,039,898 1,239,473

Profit before taxation 41,931 50,013 46,822

Profit after taxation 34,844 40,003 38,490

Total assets 1,704,380 1,775,839 1,793,200

Inventory 705,155 744,896 715,266

Receivables 268,833 284,219 269,320

Basic capital 757,400 757,400 757,400

Owned capital 1,190,881 1,202,783 1,227,562

Credits 224,792 240,109 210,499

Employees 670 665 698

Realized investments (without subsidy influence) 88,069 107,626 184,047

Basic Data (Thousands of Czech crowns ,000´Kč)

BASIC DATA



46

Supervisory Board

Vice Chairman:
jan-Carsten Ihle

Chairman: 
Heinz-jürgen Preiss-Daimler

Member: 
jindřich Tománek

Board of Directors

Chairman: Martin liebl

Member: Christian Philipp Wasmuht

Vice Chairman: Stefan Alexander Preiss-Daimler

Member: Stanislav DvořákMember: johannes Mahr

AuTHORIT IES



Výroční zpráva | Annual Report 2019

47

We would like to present the Company’s Annual Report that contains 
all the substantial information about the economic year of 2019 that 
has just ended, both in numbers and in comments to the individual 
substantial facts, results, assets, fulfilment of the plans for 2019 and 
objectives for 2020, which should be a sufficient background for the 
approval of the annual financial statement of 2019 by the general 
Meeting of the shareholders, which will take place on 10 june 2020.

In 2019, we expected a positive trend in the job orders that was 
confirmed and we struggled with the production capacities, which were 
fully used, de facto the whole year.

Another continuing phenomenon was the lack of employees in the 
production when we had to hire several dozens of agency employees 
in order to meet the deadlines of the contractual orders. unfortunately, 
we had to deal with a lot of fluctuation in this area and the continuous 
training cost us a lot of effort, energy and also financial resources. 
Overall, the lack of employees had a negative effect on the increasing 
personnel costs that the Company had to deal with throughout the 
whole year and those, unfortunately, significantly outran the growth 
of labour productivity as in most industrial businesses in the Czech 
Republic and this problem continues into the year 2020.

All the deals contracted in 2019 were managed, both production-
wise and deadline-wise, even though it often required extraordinary 
demands on organisation and logistics of all the processes. The total 
receipts reached the value of CZk 1.38 billion, by which we exceeded 
the plan by almost 10%, and the 2018 receipts by almost 15%. The 
production in tonnes increased by 7% and the sales in tonnes even by 
16%. Considering the increased costs of energy, services, raw material 
input and the aforesaid personnel costs, the 2019 economic result 
reached CZk 46,822 thousand before taxation, which was by 42% 
better than planned, however, it was by 2% worse than the previous 
year of 2018. 

An important strategic aspect in 2019 was orientation on market 
segments and arising prospective deals that would let the Company 
achieve better margins than they currently are, considering the large 
amount of job orders. Our margin dropped from the previous year’s 
3.3% to about 2.8% in 2019, at full utilization. Therefore, we can 
expect in the following years that the Company will not only focus on 
the aforesaid aspects of business character, but also on increasing 
labour productivity, whether through organisational measures across 
the entire Company, or using specific investments aimed at production 
automation, thus replacing the need for human potential. unfortunately, 
we cannot expect that the trend of energy increase will continue, 
quite the contrary. Also, competition is merciless, and therefore the 
orientation on the aforesaid factors will be the primary strategic task 
and objective for the future years.

In 2019, we completed several investments that started in 2018. 
These included reconstruction of the tunnel furnace at Stará šamotka 
where we could no longer bake more demanding products due to the 
condition of the old tunnel furnace. Another event was the completion 
and commissioning of an automated robot line for the production of 

chimney pipes that started at the end of the summer and managed to 
substantially reduce the waste rate with large savings in the operating 
staff during several months of operation. In 2019, this line should 
manufacture all our needs for our customers, which will increase the 
effect even more. The last event of 2018 that was completed in 2019 
was bringing natural gas to the premises in Březiny. In this relation, we 
started using natural gas to heat the spaces in the office building, in the 
reconstructed sanitary facility as well as in other spaces during the year. 
In December 2019, the Supervisory Board of the Company approved 
the reconstruction of the first two shaft furnaces for baking fire clay 
from electric generator to natural gas, which completed several years 
of preparation of the investment project and this was also the primary 
reason for bringing natural gas to the premises. With regard to the 
further functioning of the entire plant, this investment was essential 
and I dare to say that its approval was a very important historical act 
in the history of the entire Company. It will let us switch to natural gas 
in the following years after the completion of the entire reconstruction 
project and process a valuable raw material, the availability of which 
from our own resources is one of the greatest competitive advantages, 
in compliance with all the principles of ecology and effect on the 
environment. In September 2019, the Supervisory Board approved one 
of the largest investments in the modern history of the Company, which 
is the reconstruction of Furnace no. 3 at nová šamotka. It will start in 
February 2020 and its test run should be commenced in September 
2020. It is a furnace that will be able to bake both fire clay and silica 
bricks at a high quality after its reconstruction. It will also provide some 
relief to the production division in Svitavy that has to release one of the 
two tunnel furnaces for baking chimney pipes for a part of the year in 
spite of the large capacity commitment and this time frame will even 
increase more because the production of chimney pipes shall be only 
concentrated in the new line in Svitavy since 2020.

The situation on the labour market did not change significantly in 2019. 
The unemployment rate in the Czech Republic is still the lowest in the 
Eu. It is around 2.5%, which means that the availability of labour is 
considerably limited. The Company tries to work and communicate 
will three trade union organisations, we concluded a very transparent 
collective agreement for the following 5 years in 2019. The average 
gross monthly income in 2019 was CZk 35,461 (CZk 34,043 without 
managers), which is an increase by 6%. Besides, the Company has 
a very extensive social programme that we continue to improve and 
elaborate.

The research and development department is inherent to our business 
and in 2019, the department worked at various projects in all divisions. 
In 2019, there were 18 projects, out of which about a half has been 
resolved and we will continue working intensively on the remaining 
projects in 2020.

The company management endeavours to pay attention to activities 
related to the working environment and its continuous improvement 
in addition to the production and investment activities. In 2019, we 
invested considerable resources into repairing roads on the premises, 
which is noticeable especially in the entire premises in Velké Opatovice 
where the traffic of trucks has increased considerably in the past 

Dear Shareholders, Dear Business Partners and Readers of this Annual Report,

InTRODuCT IOn
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few years and several logistic measures had to be taken. We also 
invested into dust reduction in places with a high dust formation 
rate in technologies, the sanitary facility in Březina was completely 
reconstructed, and some minor events at all workstations and premises 
of the Company were implemented with the effort to continuously 
improve the working environment of our employees. 

Our activities in all the areas are also noticed by external subjects. 
In 2019, we defended the traditionally highest rating of AAA – Czech 
Stability Award by Bisnode. It was very gratifying that we reached the 
highest position again after several years and that we were evaluated 
as the Best Manufacturer of Construction Material in the Czech 
Republic. We regard this award highly and it is the result of the many 
years of fair work of all our employees.

Such awards definitely motivate us in the face of the future challenges 
that await us. The Company is aware of its social importance as a large 
employer and an economic subject in the region. We regularly promote 
various social, cultural and sports events in the neighbourhood, we also 
focus on charitable events where we are involved. We consider this way 
of support to be an expression of the corporate culture and solidarity 
with the region rather than to make ourselves visible for commercial 
reasons. 

Dear readers, the general Meeting of shareholders will take place on 
10 june 2020. It is definitely good news for the shareholders that 
the Company has increased its equity once again, even by 2%, and 
the intrinsic value of the share increased to CZk 1,620. EBITDA has 
increased from the last year’s 142 million to almost CZk 164 million. 
The Company reached the profit after taxation of CZk 38.5 million, 
which is almost the same amount as in 2018, which means that the 
dividends will be also paid this year.

In conclusion, I would like to thank our employees in the mining, 
treating, production and service centres for their fair and sometimes 

very hard work, and our professional teams in the development and 
laboratories, sales and purchase, and all administrative divisions of the 
Company for their effort, cooperation and loyalty. I would also like to 
thank my colleagues from the Board of Directors which continuously 
solved a whole range of fundamental strategic matters and strived to 
achieve prosperity and stability of the Company and the coordination 
of all three production companies in the refractory production section 
of the P-D group.

Our collective thank you also goes to the Supervisory Board for an 
objective and constructive assessment of the submitted materials and 
proposals and the accommodating approach to redistribution of the 
created resources for the development of the Company. 
I also thank all business partners and cooperating entities for their 
cooperation and I would like to express that I am convinced and I 
promise that we will remain a serious and reliable business partner, 
a respected regional business, and a respected employer in the years 
to come.

At the very conclusion, let me please honour our recently deceased 
owner, Mr. jürgen Preiss–Daimler, with deep respect on behalf of 
P-D Refractories CZ a.s. He built a strong, healthy and prospering 
group of companies thanks to his endless engagement, dedication 
and effort, giving jobs to hundreds of people over the years, and 
he has also made his name with his incredible humanity, social 
approach and engagement in the public life.

Together with this sad news, I would like to inform you that 
the events brought about by Covid-19 that have so dramatically 
influenced the lives of people and companies all around the world 
do not fundamentally affect our business activity. The product and 
geographical diversification provides stable production in all our 
operations and we are financially stable in the long term.

Martin liebl
Chairman of the Board of Directors

InTRODuCT IOn
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The prospecting rights for the shaft mining of fireclay in Březinská basin, 
which later became a basic raw material for production of refractory 
products in Velké Opatovice, were granted in the year 1852. (Currently 
the company has only one mining operation, the mine and quarry 
Březinka, which started up in the year 1961). 

In a process of gradual development these rights were acquired by a 
company owned by Mr. Messner and Mr. Pohl, who also financed the 
construction of the fireclay factory in Velké Opatovice, which, in the year 
1892, launched the production of fireclay bricks primarily for the use of 
the Ostrava iron works.

The factory was gradually expanded and after general reconstruction in 
1958 – 60 it took on the appearance of what is now known as the “Old 
Fireclay Plant”.

Between the years 1960-65 a new operation was established and 
given the name “new Fireclay Plant” which still represents the current 
appearance of the Velké Opatovice facility.

The company expanded to Svitavy, mainly due to the establishment of 
silica production during the years 1981-85. 

In the course of historical progress the inner organizational divisions of 
the company came about and also its connections with larger entities. 

Moravské šamotové and lupkové závody were established during the 
post-war period, after the 1st january 1950 first as a national enterprise, 
later as a state enterprise and in the end as a joint stock company; since 
2002 with the name “P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice“. 

The privatisation of the company was carried out in the form of 
coupon privatization. At the end of the year 2000, the P-D glass-und 
Feuerfestwerke Wetro gmbH Company bought the majority parcel of 
shares. At present our company, P-D Refractories CZ a.s., is a member 
of the trans-national group of manufacturers of refractory products, P-D 
Refractories, operating as part of the Preiss-Daimler group, which is also 
developing business activities in other fields. 

At present, the basic production units of the division are operating in 
Velké Opatovice (Old and new Fireclay Plant), Svitavy („Dinaska” Silica 
Plant), Březina (“Anna” Burning Plant) and Březinka (Mining). The historic 
date was 15th October 2009 when deep mining in the Březinka mine 
was finished. The further mining continues in a re-opened quarry in the 
same area. To the divisions producing refractory materials are assigned 
another two units with different production program, namely the Service 
Division and the landfill Division. The Service Division gradually becomes 
a general contractor for moulds for all the companies associated in the 
P-D group producing refractory materials.

The History of the Company

THE H ISTORy  OF THE COMPAny
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The assessed year 2019 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 2019, P-D Industrigesellschaft mbH Wilsdruff thus owns a 
total of 657,215 shares, i.e. 86.77%, 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 Moravské šamotové a 
lupkové závody, is distributed among 339 shareholders, out of which none 
holds more than 0.5% share in the registered capital of the Company. In 
total, 757,400 registered shares are emitted, issued in certificates and 
their nominal value equals 1,000 CZk/piece.

In 2019, there was one change in the organisational structure of the 
Company. P-D Management Holding gmbH is still the top ownership 
subject of the group, however, it is no longer owned by 8 individuals, but 
7, and 84% of that belongs to the Preiss-Daimler family. It further holds 
true that the company P-D Industriegesellschaft gmbH, 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. Also in 2019, our business representation of another company 
in the P-D group AS Valmieras Stikla škiedra, lithuania continued; the 
company, however, belongs to the section of glass fibre manufacturers

Our Company still owns a 50% share in the equity of our subsidiary, P-D 
kremen d.d.o. in Slovenia.

The year 2019 was very successful for this subsidiary – it reached 
receipts in the amount of EuR 1,663 thousand, which is a 18.5% increase 
against the previous year, and the final profit after taxation in the amount 
of EuR 96.3 thousand represents a year-on-year index of 104.7%.

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 2019, did not generate any costs and revenues, and 
remains only a registered entity for any future business plans and needs.

The Board of Directors of the joint-stock company worked without any 
personnel changes until May 2019. Starting on 15 May 2019, there was 
a change in the Board of Directors of the Company. Mr. Tomáš kožoušek, 
who retired, was replaced by Mr. Martin liebl who was appointed by the 
Supervisory Board as a member of the Board of Directors and elected 
by the members of the Board of Directors to be the Chairman. There 
were no other changes in the remaining members. Since 15 May 2019, 
the Board of Directors has been operating in the following composition: 
Chairman – Mr. Martin liebl, Vice-chairman – Mr. Stefan Preiss-Daimler 
and members Mr. Christian Wasmuht, Mr. Stanislav Dvořák and Mr. 
johannes Mahr. The Supervisory Board Chairman was Mr. jürgen Preiss-
Daimler for the whole year, the real owner of all business shares in the 
P-D group and also the executive in the individual companies, the Vice-
chairman was Mr. jan-Carsten Ihle, the executive of P-D refractories 
gmbH Wilsdruff. The third member of the Supervisory Board was Mr. 
jindřich Tománek.

The staff organisation of the Company changed by the appointment of Mr. 
Martin liebl as a member of the Board of Directors in 2019. This change 

1. Financial, organizational and HR area 

2019 ASSESSMEnT
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led to the cancellation of the function of the general manager. The basic 
organisation is shown in the following part of this Annual Report.

The area of human resources was a big topic in the assessed year. Our 
Company also suffered from the critical lack of labour on the labour 
market and for the first in the history of the Company, the number of 
employees became the limiting factor of our production capacity. The 
average number of employees increased from 665 to 698 people year-
on-year, out of which there were 100 white-collar workers and 598 
blue-collar workers, but the production capacity required an increase in 
overtime work above 4.26% from the planned fund, as well as a large 
number of part-time jobs based on contracts for work, as well as a 
gradual recruitment of about 40 workers from agencies, which caused 
some problems. The increase in the sick rate by 2% to 8.9% was also 
negative.

The necessary prerequisite for the stabilisation of the work teams was to 
increase the average wage, which reached the amount of CZk 34,043/
month (not including the managers), which is a year-on-year index of 106%.

The accepted wage measures and the overall personnel and social 
policies of the Company are oriented to the fact that the question of 
employment in the Company could be solved in the following period when 
the unemployment rate in the Czech Republic should gradually return to 
the standard level, leading to the stabilisation of the Company both in 
regard to the organisational arrangement and the staffing of managing 
and executive positions. The current trend has not confirmed our 
expectations yet as the situation on the market with available workforce 
on the labour market has not improved significantly when compared with 
2018. The unemployment rate is around 2.5%, which is very unpleasant 
and limiting to us. 

2. Production and sales area

The entire year of 2019 developed and progresses in unusual 
conditions. Our production capacities were fully utilized for the 
entire year after we won orders for coke batteries for customers 
in japan, Russia and Poland, together with hundreds of medium-
size and smaller orders for other consumer fields. The delivery 
terms were met thanks to the exceptional efforts of the staff in 
the production and service divisions in spite of the complicated 
situation.

On the sale in the individual product groups, we can state the 
following:

Fireclay stones
This product group remains the most important assortment in our 
Company thanks to the production equipment, own raw material 
and tradition, and it influences the result of the 01 and 02 
production divisions in a decisive way.

last year, we strengthened our position in metallurgical supplies 
in a considerable way. The completeness of the products supplied 
together with fireclay, the high and stable quality, operativeness 
and competitive price moved us forward among the top European 
suppliers in this segment. Especially the supplies for the prominent 
Paul Wurth engineering company contributed to the overall 
increase in the production by 21%. 

Silica stones
The operating mode in Division 03 Dinaska was balanced both in 
the production of silica stones and ceramic chimney pipes.

The standard production rate was set without the need for 
extraordinary measures to manage extensive coke projects.

The production of silica stones achieved an increase by 28% when 
compared with the previous year (a total of 19,803 tonnes) and we 

did not only delivered supplies to metallurgy (coke furnaces and hot-blast 
stoves), but also to the glass industry.

Chimney pipes were manufactured thanks to the sufficient inventory on a 
smaller scale than in the previous years.

Magnetite stones
The manufactured and sold volumes in this product range recorded 
a decrease by 14%, or 23%, when compared with the previous year, 
determined in the long term by the energy policy – the night electricity price 
for storage heaters and legislation for the construction of family homes.

The decrease in this product range was planned and allowed us to use 
the capacity of Division 02 more for the production of fireclay shaped 
bricks. 

Baked shale
The high own consumption participated in the increase of production by 
20% when compared with 2018. However, the strategic importance of the 
production of this basic raw material for the production of fireclay is important 
as a factor that helps maintain a competitive price for the final products.

This fact together with the development project for mullite grog and 
modernisation of shaft furnaces is a reason for further expansion of the 
raw material assortment.

Other assortment
The sale of fireclay and silica mortars reached the level of 4,369 tonnes, 
i.e. by 63% more than in the previous year, which is given by a strong 
interest in our refractory mortars also for projects where we do not deliver 
shaped materials. 

High quality and delivery reliability of the suppliers are the main factors 
that supported the strong increase in the production and sale of this 
assortment last year.

2019 ASSESSMEnT
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last year, there was a re-certification QMS audit after three years of 
the certificate’s validity. no system non-compliances were found, only 
3 opportunities for improvement were formulated, mainly in relation 
to documentation. The new QMS certificate under ISO 9001:2015 
(CZ:2016) is valid from 03/12/2019 to 02/12/2022.

Also, the regular annual supervision over the production of ceramic 
chimney inserts at both divisions took place (D01+D03), once again 
without any non-compliances, and the current Production Control 
Compliance Certificate, issued on 28/12/2018, remains effective for 
the following year.

The product certification under government Decree no. 163/2002 
Coll. is also done continuously, also without any non-compliances, 
and it confirms that the products introduced to the market meet the 
requirements of the aforesaid government Decree and correspond 
with the prescribed technical documentation.

last year, there were 3 customer audits, out of which 2 were in the 
form of a questionnaire. no problems were reported.

Out of 11 set IMS objectives for 2019, 8 were completely fulfilled, 2 
were fulfilled partially, and 1 objective focusing on the waste rate limit 
in basic chimney inserts at D01 was not met. 

The total volume of internal non-compliant products (rejects) increased 
to CZk 32.3 million when compared with 2018, which is 2.25% of the 
turnover of the Company.

On the other hand, the number of external non-compliances (returns 
and complaints) was lower than in the previous year with index of 0.43 
and their total financial volume was also lower (CZk 147 thousand) 
with index of 0.83. The only increase in the number and volume of 
complaints was registered in chimney inserts due to damage caused 
during manipulation and transport. 

last year, we implemented another QM system SAP module 
(laboratories, output control, QM reports) which is the same for all 
the production divisions of the Company and which will considerably 
improve the entire QMS.

The quality of all products maintained a high level of compliance 
(quality) with customer requirements in 2019, which was reflected 
in the high customer satisfaction during acceptances and deliveries. 
To maintain this level, however, we need to continue to consider cost 
reduction requirements, consistently solve problems with workforce 
and assess the technical, price and logistic requirements of the 
customers in a realistic way.

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

The purpose of technological research and development is to increase the 
utility properties of refractory products, to expand and improve the range 
of these products, and to prepare the Company for the manufacturing of 
new products, including technical support of sales. 

Innovation and new product development are secured by 
technological development of the Company in cooperation 
with manufacturing divisions, sales department and with 
the possible cooperation with external entities. This 
process is continuous and is based on customers’ 
requirements, experience with the release of products 
under different conditions and trends in the field of 
refractory ceramics.
 
The work on the projects with institutional support 
continued: Development of Refractory Ceramic 
Materials for Aggregates of Thermal Biomass 
and Bio-waste Processing (OPPIk) – the 
project was completed and several new 
grades for burning biomass were developed. 
Also, we completed the project on the 
Development of Production Technology 
for Ceramic Chimney Inserts to Improve 
Their End-use Properties and Reduce 
Production Costs (TAČR). The work 
on the Production of Mullite grogs in 
Shaft Furnace (TAČR) continued.

The following projects can be considered the most important successfully 
solved tasks in the area of technological research and development in 
2019:

a) In the field of saving costs, namely reduction in the costs of 
insulating shape products. As far as these materials are 

concerned, the activity mostly focused on the area of 
replacing the grog and alumina and on the production 
of large blocks. 

b) In the field of the development of acid-resistant 
wet cements – to be used in cartridges and 
modification of the nT1350 cement, both for 
application in chimney systems

c) Monitoring the stability of inputs and outputs

In 2019, the employees of the research 
and development department presented the 
development results at several international 
conferences (in Slovakia, in Prague and 
also at the unITECR conference in 
japan), secured the cooperation with 
universities, research institutes and 
specialized institutions.

4. Technological research and development area
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The average physical number of insured employees in the company for 
the prior period was 700.

Illness or injury lead 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 394
Of which:
Due to illness  326
Due to other injuries  35
Due to occupational injury  33

Number of calendar days of sick leave
 in total 17,481
Of which:
Due to illness  13,374
Due to other injuries  1,990
Due to occupational injuries  2,117

5. The area of occupational safety and health

The overview indicates that the number of occupational injuries has 
increased when compared with the previous year (from 23 to 33).

Sources and causes of occupational injuries:

•	 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

•	 straining during physical activity

•	 contact with machinery equipment, laceration caused by a tool

•	 a fall into the crusher ==> a serious occupational injury

All incidents were investigated and measures were taken to compensate 
the affected persons for damages.

Measure to prevent the recurrence of a serious occupational injury – a 
fall into the crusher at Division 06 – the reconstruction of the workstation 
has started and will continue

2019 ASSESSMEnT
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Introduction
The joint-stock company currently has 5 valid integrated permits: for 
the premise in Velké Opatovice, Dinaska Svitavy, Pece Anna, for closed 
waste dumping ground Březinka I and for an active waste dumping 
ground Březinka II. The performance conditions are regularly reported to 
the state administration authorities, always by the end of March of the 
calendar year for the prior year.

Waste
Compared to 2018 (3,638 tons), the total waste production increased 
and, in 2019, amounted to the total of 4,900 tons, of which 403 tons 
constituted a hazardous waste. The waste is stored on its own waste 
dumping ground in Březinka II, hazardous wastes are handed over to 
authorized companies. The back-to-back collection of waste took place 
in the last year and the total of 847 tons of waste has been disposed of 
to be recycled

As the quantity of produced waste depends on the number of orders, a 
better indicator of the situation in the waste production is the specific 
waste production, i.e. how many kilograms of waste is produced per 
tonne of manufactured products. The specific production in 2015 was 
46.5 kg of waste, and the specific production dropped to 23 kg/tonne 
in 2018 (except for the wastes for recycling). In spite of the increased 
production, the increased waste production in 2019 was reflected in the 
increase of the specific production at 30.7 kg/tonne of products. This 
trend will continue to grow considering the planned investments or it will 
remain at the same level in 2020.

The process of sorting packaging waste continued in 2019, in spite of 
the fact that the purchase price of the paid waste decreased due to 
general lack of interest in plastic waste for recycling. In some cases, the 
Company has to pay for accepting waste packaging. nevertheless, the 
established trend of recycling plastic and paper waste is desirable from 
the corporate point of view as it brings savings in transportation and fees 
of the waste dumping ground Březinka.

Waters 
In 2019, 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. An important aspect is the solution of 
the increased pumping of underground water for the premises in 
Velké Opatovice. As stated in Item 6 of this Report, there was a non-
investment partial solution in the third quarter of 2019, overlapping 
into the first quarter of 2020. We managed to reverse the increased 
consumption of underground waters and the total consumption will 
be assessed after the regulation is completed. The operation of 
the cooling equipment in the season of extreme temperatures and 
drought, as well as the observance of the consumption discipline of the 
industrial water consumers along the route to the premises (Tj, garden 
owners) remain problematic. In 2019, there were some negotiations 
and remedy was promised. At present, the joint-stock company 
operates several wastewater-cleaning facilities that were already 
in operation in 2019. Altogether the operations of Velké Opatovice, 
Březina and Březinka disposed of 127 thousand m3 of wastewater. In 

6. Environmental Protection 

2018, it was 103 thousand m3. The total of 236 thousand m3 of mine 
water was disposed from the former mining operations in Hřebeč and 
nová Ves after aeration and sedimentation.

Air
In 2019, the total of 19 authorized measurements were conducted by a 
professional company – Top Envi Tech. Brno - with one exceeded limit at 
D02. The situation was solved after a meeting with the Regional Authority 
of the South Moravian Region – the application of a weight limit.

Waste dumping ground Březinka II
In 2019, the total of 46.189 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 – 68%, the rest of it was 
the waste to technically support the waste dumping ground – 18.9% and 
the category O waste from companies.

landfill gas is extracted from old and new waste dumping ground Březinka 
I and II and delivered to cogeneration units - operator – Ústav využití 
plynů Brno (gas utilisation Institute). In cogeneration units 3.447  MWh 
of electricity were produced and delivered to the network in 2019. Since 
january 2019, there has been an increase in the redemption value of 
green electric power from consumers from CZk 970 per MWh to CZk 
1,501 per MWh, i.e. by about 50%. The waste heat from cogeneration 
units is used for drying clay and sand. A part of the waste heat is also 
used for heating of the purified wastewater and to improve the process of 
sewage treatment plant in the neighbouring sewage disposal plant.

Fulfilment of tasks in the field of EMS
The crucial tasks in the field of EMS were:

•	 Solving the issue of savings in the use of underground water for the 
Velké Opatovice premises
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The year 2019 was a very successful year considering the volume of 
investments. The resources that the Company expended in this area in 
the prior period achieved a record-breaking amount. The investments in 
2019 secured a very solid reproduction of our production resources with 
their volumes.

The total volume of reported investments was:
•	 Acquisition of intangible assets . . . . . . . . CZk 1,228 thousand 
•	 Acquisition of tangible assets . . . . . . . . CZk 117,911 thousand
•	 Acquisition of moulds with  

subsequent activation.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CZk 64,908 thousand
•	 Total investments .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . CZk 184,047 thousand

At a meeting of 20 December 2018, the Supervisory Board approved 
the investment plan prepared by the Board of Directors that included the 
following items with costs exceeding CZk 1 million. Some of them were 
completely implemented in 2019, others will be completed in 2020.

In a meeting in May, the Supervisory Board acknowledged a change 
in Item no. 9 when the roofing of the warehouse for baked grog-shale 
took precedence for operating reasons. The Supervisory Board then 
additionally approved the reconstruction of the wagon hearth furnace in 
Division 02. 

In September, the Supervisory Board also additionally approved the 
second packing box by MSk for pallet packing in Division 02. 

All the additionally approved investment projects will be completed in 
2020.

The most important investment projects in 2019 (approved in December 
2017) that were completed are:
1) Tunnel furnace no. 1 in Division 01 with the costs of about CZk 25 

million. The furnace will enable highly effective baking of all fireclay 
product ranges manufactured in Stará šamotka.

2) Completion of the installation of gas in the production plant of 
Division 06 Březina in the volume of about CZk 20 million. It is a 
strategic investment that will allow us to change the heating medium 
in the shaft furnaces in the following period. Changing the fuel will 
improve the efficiency of baking all the current products, it will allows 
us to bake better-quality grog types, to eliminate the occurrence of 

hazardous waste and 
to improve labour 
safety. At the end 
of the year, the 
Supervisory Board 
also approved the 
modernization of two 
shaft furnaces. When 
completed on time, 
the installation of gas 
and reconstruction 
of two shaft furnaces 
will receive a subsidy 
from the structural 
funds (MPO OPPIk 

Energy Savings) in the amount of about CZk 9.3 million.
3) The implementation of the robot line for the raw production of chimney 

pipes and their loading onto furnace wagons and subsequent drying 
with the costs of about CZk 40 million. This is the most expensive 
investment completed in 2019. The implementation of the line was 

7. Technical and investment development Area

•	 Even though no investment solution was planned to reduce the 
consumption of underground water in 2019, at least the monthly 
use of underground waters was reduced starting in the third quarter 
of 2019 by introducing cooler regulation of D02 presses, i.e. the 
cooling water stays in the circuit longer, which reduced the monthly 
used quantity by about 20%. This regulation needs to be applied to 
all presses. The task continues in 2020.  

•	 Continue reducing waste production

•	 When compared with 2018, the waste production has increased to 
4.900 tons in total. Out of the quantity, more than 800 tons were 
handed over for recycling, mostly scrap metal, sawdust and ferrous 
metal chippings. The largest increase was recorded in the waste of 
ceramic goods after heat treatment – 2,279 tonnes in 2019, when 
compared with 1,530 tonnes in 2018. This was waste created during 
investment construction that cannot be reused in the production. 
Sorting out plastic and paper packaging and computer technology 
wastes has been expanded. 

•	 Equipment for waste utilization

•	 In 2019, a total of 2,528 tonnes of waste scale was received in the 
facility – D02 Production of Magnetite Shaped Bricks – to be used as 
a magnetite replacement.

•	 Waste Purchase Facility

•	 A change in IP no. 4 for the Březinka II waste dumping ground by the 
Regional Authority of the Pardubice Region approved the operation of 
the facility – a dumping ground for earth wastes for the reclamation 
of Březinka. In March – April 2019, a total of 18,811 tonnes of earth 
was stored at the dumping ground for the future reclamation of the 
Březinka II waste dumping ground and the Březinka quarry.

Suggestions for new tasks

•	 Complete the system of D02 press cooling regulation 

•	 Install sensors for prompt indication of accidental leaks, timely 
response and elimination of increased consumption in the industrial 
water supply and distribution network.

  1) Packing box for pallets for Division 01 - Stará šamotka - Completed 
  2) Saw for cutting fireclay shaped bricks for Division 02 - nová šamotka - To be completed in 2020
  3) Feeding small-component additives II Stage for Division 02 - To be completed in 2020
  4) Material loader for Division 01 - Completed  
  5) Dust elimination from the magnetite line in Division 02 - To be completed in 2020
  6) Robot for stacking magnetite packages for Division 02 - Completed
  7) Melter for laboratories Department 08 - Completed
  8) Project preparation for the reconstruction of shaft furnaces for Division 06 - Březina  - Completed
  9) Sorting and crushing line for Division 06 - To be completed in 2020
10) Working material preparation line for Division 03 – Dinaska Svitavy - To be completed in 2020
11) Truck for Division 06 - Suspended  
12) Building waste storage cartridge no. 6 for Division D05 Březinka Waste Dumping ground - Completed
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preceded with a research and development project in cooperation 
with the Czech Technical university in Prague. This project focused on 
improving the quality and parameters of pipes and on the development 
of the production technology. The line, completed in August 2019, 
represents a set of unique and innovative solutions at a global level 
for our Company. The implementation of the investment resulted 
in increased productivity with saving of up to 15 workers and a 
considerable reduction of non-compliant production. This line is the 
first stage of the complete automation of the production of ceramic 
chimney inserts in the concept of Industry 4.0 for our Company.

In addition to the aforesaid 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:
•	 Reconstruction of silo weighing
•	 Energy management system
•	 Two pneumatic balancers 
•	 Diesel generator set
•	 Car park for trucks
•	 Storage area
•	 label applicator

As far as resources are concerned, the Company made do with its own 
resources, which were depreciations in the amount of about CZk 129 
million and undistributed profit from prior years. To ensure trouble-free 
financing, we used investment loans from cooperating banks – komerční 
banka and ČSOB. The received amounts of investment loans were CZk 
71.2 million in 2019.

In addition to the investment acquisition of assets, we used the form of 
leasing to replace our fleet of fork-lift trucks and cars just like in previous 

years. The total volume of paid leasing amounts was CZk 9.2 million in 
2019.

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 
37,156 thousand Czech crowns.
 
The Technical Division in our Company successfully completed two 
research and development projects in 2019, partially financed from the 
budget of the Ministry of Industry and Trade within the TRIO programme. 
Both projects were implemented in cooperation with the Faculty of 
Mechanical Engineering of the Czech Technical university in Prague. 

The first project focused on the development of technology for the 
production of ceramic chimney inserts. We achieved top quality of 
chimney inserts and reduction in non-compliant production by 74% 
thanks to this project. The second project focused on the development 
of the construction and technology of manufacturing moulds for wet-cast 
vibrated materials where we developed a new technical design of the 
moulds, which led to a reduction in the costs of mould production by 
33%. The total costs of both projects were CZk 28,533 thousand and the 
subsidy was CZk 18,851 thousand. 

In direct relation to the implemented TRIO projects, the Technical Division 
successfully applied for a subsidy for other two research and development 
projects, the first one focusing on development in the field of tightness of 
chimney systems and the second one on development of pressing tools 
with a long service life. The projects will be solved in 2020-2022. The 
total budget for both projects is CZk 40,629 thousand, out of which the 
subsidy is CZk 28,061 thousand. 
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The economic and financial situation of the Company during the whole 
assessed accounting period can be considered satisfactory and stable. 

In 2019, the Company was influenced by facts that are always unpleasant 
for a business subject – rejecting some orders. The capacities of the 
furnace aggregates, or press technology used to have their limits in the 
past, at present, it is the lack of workforce on the labour market that is 
a considerable restraint. The measures taken in the personnel and wage 
area in the prior period were not able to resolve the reduced number of 
employees in a satisfactory way. Recruiting agency workers and their 
frequent fluctuation was only a partial substitute, in some cases related 
to lower labour productivity of entire work teams.

As far as final production is concerned, the year of 2019 brought an 
inter-annual increase by 7.49% at manufactured 89,822 tonnes (without 
raw material – clays and baked fire clay). We were able to exclude 
the products that reached the lowest covering contributions from the 
production portfolio thanks to the increased demand for our products 
during 2019. The restructuring of the production portfolio (orientation to 
products with higher added value) will continue in the following years. 
The production grew considerably especially in the groups of fire clay (by 
21.30%) and silica stones (28.87%).

The sale reached even a more distinct trend. The inter-annual increase 
was by 18.76% in technical units only.

The ongoing changes in the production structure and sale also brought a 
noticeable increase in the turnover. The receipts from our own products 
and services reached the historical value of CZk 1,380,696 thousand, 
which is by 14.80% higher than in the previous year. In addition, we 
sold goods manufactured and delivered by other group companies in the 
value of CZk 56,214 thousand. The goods sales volume in 2019 can be 
considered almost identical with the previous year.

Most of the sales were realized with our foreign customers – export 
represented 85.76% of receipts from products, services and goods.

The share of the individual assortment groups in the turnover was:
- Fire-clay stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.70 %
- Silica stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.71 %
- Ceramic chimney inserts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.73 %
- Heat-accumulating magnetite shaped bricks . . . . . . . . . 3.29 %
- non-shaped refractories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.73 %
- Raw material – clays and bakes fire clay. . . . . . . . . . . . 3.93 %
- Moulds for external businesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.44 %
- goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.91 %
- Other, including services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.56 %

The earnings from the change in the status of intercompany inventory 
of CZk 39,969 thousand were created by moulds manufactured for the 
Company’s own consumption in the amount of CZk 66,169 thousand. 
Those values imply that the value of the change in the status of 
intercompany inventory for the main production activity decreased by CZk 
26,200 thousand in 2019.

8. Economic and Financial Area

The income item of the capitalization (CZk 32,429 thousand in the 
profit and loss statement) mostly represents the value of extracted clays 
designated for further processing.

The receipts for the sold material are mostly pallets invoiced separately 
from the delivered goods. Another considerable item of the Company’s 
operating earnings includes the fees collected for waste storage in 
the amount of CZk 18,393 thousand (as every year). Furthermore, the 
operating subsidies received for the payment of costs are reported there 
(emission permits and subsidies for research and development projects), 
in the total amount of CZk 11,040 thousand.

The shares in the profit received from the subsidiary P-D kremen Slovenia 
in the amount of CZk 1,226 thousand and exchange rate profit of CZk 
9,816 thousand represent considerable financial earnings.

The net turnover of CZk 1,491,444 thousand represents an increase by 
12.48% when compared with the previous year.

However, the lower achieved comprehensive income is caused by the 
increase in all important cost items of the profit and loss statement. 

Depreciations of assets show the highest increase (CZk +43,735 
thousand, i.e. increase by 51.32%). This includes the increased 
consumption of moulds as such and the change in bookkeeping moulds 
with a purchase price below CZk 40,000 when the amounts of such 
acquired moulds are included in the category of depreciations, not in the 
material consumption. 

Other cost items that considerably increased include personnel costs 
(CZk +46,916 thousand, i.e. increase by 12.23%). The increase is mostly 
influenced by the high demand for workforce, both in the country and in 
the region. The Company needed to respond to the wage conditions of 
companies in the region to avoid efflux of trained workforce.

The material and energy consumption (CZk +32,070 thousand, i.e. 5.91 
%) is in relation to the overall increase in the receipts from products. 
The values of other operating costs remain almost unchanged when 
compared with previous years.

As always, the critical item (CZk 18,651 thousand) is the paid legal fees 
to the municipality where the dumping ground is located. There was a 
considerable increase in the provisions in the operating area that cover 
the costs of the future years (CZk 2,719 thousand, i.e. by 111.25%). This 
mainly includes the accruals related to the payments of remuneration in 
2019. 

The financial part of the profit and loss statement indicates an increase 
in the bank loan interest rates, which is a result of the increased use of 
operating loans during the year. The exchange rate losses amounted to 
CZk 11,397 thousand.

The comprehensive income amounting to CZk 46,822 thousand before 
taxation and to CZk 38,490 thousand after taxation represents a 
decrease by 6.38%, or 3.78% when compared with the prior period, 
however, the plan of profit after taxation in the amount of CZk 26,610 
thousand was exceeded in the absolute amount of CZk 11,880 thousand, 
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which represents an increase by 44.64%. From the overall point of view 
of the profit and loss statement items, it is obvious that the considerable 
increase in the substantial cost items was not quite covered by the 
increased volume of earnings when compared with the previous year.

Considering the final balance sheet of the Company prepared as of the 
balance date, we need to point out the following facts:

The increase in assets and liabilities by CZk 17,361 thousand in 2019 is 
mostly created by the increase in fixed assets. Intangible assets (increase by 
CZk 8,927 thousand), acquisition of the SAP QM module (quality management) 
and higher prices of the emission permits allocated for the period of 2019.

Tangible fixed assets (increase by CZk 59,803 thousand). The most 
important investment events of 2019 were:

The most important investment events of the year were 
(In thousands of CZk):
- Tunnel furnace no. 1 at Division 1 – Stará šamotka . . . . 28.075
- Installation of gas in Division 06 – Březina. . . . . . . . . . . . 6.254
- Automatic and robot production of chimney inserts  

at D03 Svitavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.754
- Reconstruction of the chimney insert dry kiln  

at D03 Svitavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.344
- Magnetite packaging robotic line. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.057

The balance sum of current assets was reduced (by CZk 45,171 
thousand) which represents an advantage with regard to the liquidity of 
the Company’s assets. Reduction of the inventory value (by CZk 29,630 
thousand), short-term receivables (by CZk 14,766 thousand).

The current liquid assets in the amount of CZk 55,670 thousand are 
mostly formed by the money that is legally fixed in bank accounts and 
designated for the future decontamination of the mining and waste 
disposal activity. The accruals (CZk 14,012 thousand) represent the costs 
of capping and the leasing payment schedule, entered in the costs of the 
Company for a longer period of time than its own instalments.

The Company’s liabilities registered an increase in the equity by CZk 
24,779 thousand, the shares thus reached the internal value of CZk 

1,621 per piece as of the year ultimo, i.e. by CZk 33.00 more than at the 
beginning of 2019. In relation to the aforesaid decrease in the current 
liquid assets, the Company could reduce foreign sources of financing by 
CZk 29,610 thousand. The Company gets loans mostly equally from kB 
and ČSOB; Expo Bank is also involved at a smaller scale.

As far as the Company’s obligations that are not reported in the balance 
sheet are concerned, there were no material changes there, the specific 
ones include leased machines and vehicles. The total leasing liabilities 
only decreased during the year by CZk 138 thousand and they were CZk 
33,781 thousand as of the 2019 ultimo. 

The Company also registers long-term liabilities related to mining and 
waste disposal, i.e. reclamation and monitoring obligations, for which 
we have created a sufficient legal financial provision amounting to CZk 
50,465 thousand as of the year ultimo.

The Company continuously shows a trouble-free liquidity, also thanks to 
the relatively comfortable facilities of cooperating banks that did not have 
to be used in full at any moment. 

no subsidy for the acquisition of capital assets was received during the 
year.

As before, the payment of dividends for 2018 approved by the general 
Meeting in the amount of CZk 17 per share, a total sum of CZk 12,876 
thousand, did not represent a financial problem. 

On the contrary, as mentioned above, the Company received profit shares 
in the amount of CZk 1,226 thousand from the profit distribution of its 
subsidiary P-D kremen in Slovenia.

no serious violations were found and therefore there were no substantial 
financial sanctions assessed from the audits performed in the Company 
in various areas.

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 among 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 2020 business plan is influenced by the ongoing economic boom. 
There has been a decrease in the field of metallurgy and the entire 
automotive industry both in our country and in the neighbouring 
countries, however, our Company, as an important employer in the region, 
focuses more on the issue of the lack of workforce on the market. Our 
Company has been dealing with a considerable lack of workforce in 
the production since autumn 2018, which we substitute with agency 
workers. unfortunately, those fluctuate in most cases and we are not 
able to stabilise the production with the high order capacity and we meet 
our product delivery deadlines only with every possible effort and with 
the use of available possibilities, such as overtime work or night and 
weekend shifts.

Another recent phenomenon is the steep increase in energy prices and 
personnel costs that the Company has not been able to eliminate by 
increasing prices for our customers or increasing labour productivity at 
the current product structure.

In 2019, the Company attained similar results as in 2018, however, the 
increase was more than 10% with regard to the outputs and turnover. The 
average margin at the current product structure is thus decreasing and 
one of the main tasks for 2020, in addition to the aforesaid stabilisation 
of the personnel situation, is a change in the product structure towards a 

Starting Points and Objectives of 2020

higher added value, orientation to increasing labour productivity, and also 
overall financial discipline in expenses.

The expectations of the Czech crown strengthening against Euro did not 
come true and the exchange rate has been at around CZk 25.50 per EuR 
instead of the anticipated CZk 25 per EuR which we took into account 
when creating the business plan for 2020.

Our Company is entering the year 2020 with a high order utilization 
that does not let us accept more orders for the first half-year with a few 
exceptions. The raw material base is stable, we have secured our material 
inputs, including external ones, with zero or very low price increase.

With regard to the investments, we have approved one of the largest 
investments in the modern history of the Company: the reconstruction of 
tunnel furnace no. 3 at D02 that will take place from mid-February to the 
end of August and will cost about 100 million Czech crowns. It is expected 
to contribute to our flexibility towards the area of silica stone production 
as well as in D02, which should provide some relief to D03 where they 
can fully use the new line for the production of chimney pipes. Both 
aforesaid commodities are the most profitable products of the Company 
and so this step will considerably strengthen our focus on products with 
a higher added value.

THE AnT IC IPATED DEVElOPMEnT OF THE COMPAny In  2020
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The second large and strategic investment that has been approved by the 
Supervisory Board of the Company and that will be implemented in 2020 
is the reconstruction of 2 shaft tunnels from electric generator to natural 
gas at D06 on the Březina premises. 

Another step that we would like to follow in the future is the replacement 
of heavy human work with automation, i.e. mostly robots. We have already 
selected the workstations where we would like to continue in robotization, 
we have prepared feasibility and return studies that we will discuss 
with the main shareholder in germany in 2020 with the aim to start the 
implementation as soon as possible. Following this trend is extremely 
important and absolutely inevitable for the Company.

We will also continue coordinating the activities and cooperation with our 
subsidiaries in Bochum and Wetro, including the use of synergy effects.

The business plan for 2020 is based on the following starting 
points and sets the following objectives:

Production and related activities in the individual divisions

Division 01 – Stará šamotka Velké Opatovice 
In 2019, a low-profile furnace was constructed and commissioned. 
After all the guarantee tests were completed, we can state that the 
furnace bakes very well and in the required quality for all the grades. In 
2020, we expect to increase the production of pressed stove masonry 
and baking in this furnace, and to increase the production of electric 
plates by about 100% and baking, also in this furnace.  Drawn stove 
masonry will be produced in the same quantity as in 2019.
When the chimney inserts are moved back to D03, the production in 
the large tunnel furnace will be expanded with “hard” fireclay and the 
production of “Sl P” quality parts after transfer from D02. The Company 
will continue manufacturing and baking the stable product range of all 
“Sl” qualities in this furnace. Also, the furnace will be used for additional 
production of chimney inserts when needed.
Due to the expansion of pressing of all qualities, the last “150” press will 
need to be reconstructed and it will be placed on the ground floor next 
to the “60” press to meet the terms and requirements of customers.
The production of non-shaped materials will continue on a smaller 
scale, we are not expecting many large projects but the utilization is, 
nevertheless, good. We will prepare a large investment into increasing 
productivity – transport of raw material in tank trucks – about CZk 8 
million and saving of 2-4 workers according to the demand (orders).
To make the Company’s product portfolio more effective and 
coordinated, activities will also be directed at transferring some fireclay 
products from D02 so that D02 can be used for more complicated 
products with a higher added value. Moreover, the capacity of D02 will 
be reduced in 2020 due to the reconstruction of furnace no. 3 that will 
take more than six months and that capacity will need to be transferred 
somewhere, and also, the production of chimney inserts should be 
gradually transferred to the new line in D03, thus creating a space and 
capacity for further production.
D01 will be, once again, a stable element in the Company and a 
competitive operation thanks to the gradual modernization

Division 2 – Nová šamotka Velké Opatovice 
nová šamotka will play the role of the main production plant of the 
Company in the planned year and that carries the highest burden of 
corporate costs. To maintain effective economy of the division, we will 

implement production modernization projects that will bring energy 
savings. The most important is the reconstruction (construction of a 
new furnace) of tunnel furnace no. 3. However, the project will reduce 
production capacity in February-September 2020. Other measures 
will be taken in the area of production modernization contributing 
to labour safety, labour hygiene with effect of the lack of workers 
(feeding small components to kM; manipulator). We cannot omit 
the outcomes of the research and development tasks with focus on 
reducing material costs and the development of new grades that 
will help broaden the supply of manufactured materials and a better 
position on the market.
The order utilization of nová šamotka is very high, the year 2020 is 
already almost filled with orders at 70%. The product range of nová 
šamotka has been directed at a higher number of more lucrative orders 
and the division of orders for the aluminium industry with lower cover 
contributions has been reduced considerably. In 2020, we are also 
planning to reduce the production of insulation standardized bricks, but 
there will be more orders for precise and calibrated insulation materials 
with a higher added value. Therefore, the operation of the calibrating 
room in nová šamotka will also be fully utilized. The capacity of the 
production of wet-cast vibrated materials is not fully used, except 
for the production of large blocks, orders for glass furnaces will be 
manufactured there. The production of magnetite storage heater bricks 
is going through a recession but there is still a chance that we will win 
a new market and this product range will grow.
Division 02 is the largest plant of the Company, but that is also related 
to the largest volume in the finished production warehouses. The 
Company needs to continue in the optimisation of the warehouses 
and gradually solve the issue with storage capacities. The operations 
of manual production and wet-cast vibrated materials have produced 
a large quantity of wooden moulds in the course of time, therefore we 
are preparing a new storage system for the wooden moulds at D01.
A special attention will be given to D02 with regard to the production 
character towards production automation and robotization.  This 
especially concerns the installation of robots in presses no. 4 and 9 
that are currently used for large orders and thus they could benefit 
from the robots, the first robot to be installed will be the robot for 
magnetite folding and packing

Division 3 – Dinaska Svitavy 
The year 2020 includes finalising two large silica projects in Dinaska 
Svitavy – coke batteries for nagoya – japan and Częstochowa – 
Poland.  just like 2019, the year 2020 is also exceptional when it 
comes to order utilization. However, the year 2020 should be more 
stable than 2019 with regard to human resources, however, it is 
fundamental that we work on replacing agency workers with our 
own full-time employees.  For the second time in the history of 
Dinaska, we expect that the magic limit of 30,000 manufactured 
tonnes per year will be exceeding on the basis of the planned 
production schedule. That will happen because of the planned 
intense production of ceramic chimney inserts where the new 
robot line will be used at maximum. However, it is obvious that the 
implementation and above all stabilization of the production of this 
new technology will continue in 2020, which will lay demands on the 
entire Dinaska work team. As 2021 will be approaching, we will start 
intense negotiations with nippon Steel in mid-2020. The goal is to 
defend our position with this prominent customer and to win another 
order for the supply of material for the general overhaul of another 
coke battery in japan, this time in kimitsu – 3. 
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Division 4 – Service 
The main function of Division 04 continues to be the responsibility 
for operability of all the production and technological equipment 
in the entire Company. Division 04 is preparing all the Company’s 
investment activities, repairs of all the equipment, both planned and 
emergency, and if those get approved, the division will also organize 
them. The division is also in charge of other activities that include 
taking care of the buildings and structures in all premises of the 
Company. 
One of the main activities of D04 is the production and repairs of 
moulds that are done in Svitavy, and the division is also responsible 
for both german plants that also perform this activity. The biggest 
issue of D04 is availability of a sufficient number of qualified staff, 
both for the operation of the mould production equipment and mould 
repairs, and for regular maintenance of the technologies in the entire 
Company. unfortunately, this phenomenon continues.

Division 5 – Březinka Dumping Ground
The objective for 2020 is to keep the amount of waste disposal 
at 45,000-50,000 tonnes and to prefer disposal of wastes 
with a higher storage fee and disposal of biological wastes that 

subsequently provide a sufficient quantity of landfill gas for the 
operation of co-generation units. The sale of landfill gas for the 
electric production will continue to represent a considerable part of 
the dumping ground earnings. The operation of co-generation units 
also enables the operation of the claystone drying kiln, which will 
be used as much as possible.
In 2019, storage cartridge no. 6 was put into operation and it will 
enable waste storage until 2021 when the last cartridge, no. 7, will 
have to be built.

Division 6 – Anna Březina Baking 
Division 06 is an important raw material base for the final production 
divisions and this is also true for 2020. Considering the development 
of the market with refractory raw materials in Central Europe, the 
independence of external supplies of grog seems to more and more 
relevant. Based on this fact, a lot of investment projects have been 
redirected to “Anna” in recent years. In 2019, gas was installed in 
the operation and the following structural and technical modifications 
of the premises also included a sanitary facility solution, considerably 
improving the conditions and comfort of the employees. The plan is to 
keep the shale production in the same quantity (which was enormous 
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in 2019 in the context of the previous decades), as well as the 
production of mortars and clays, and to contribute to the corporate 
income with a reasonable profit from the sales to external customers. 
After many years, shale will also be supplied to the subsidiary in 
Wetro starting on 1 january 2020. As far as the sales to external 
customers are concerned, we need to follow the success of 2019 
in the year 2020, both with respect to getting new opportunities and 
price increases. However, the crucial step for the future prospects of 
the division as well as the entire Company will be the reconstruction 
of the shaft furnaces in the following years and this technological 
modification should not only lead to a complete transfer to natural 
gas used as a burning medium, but also to a considerable shift in the 
qualitative parameters of the manufactured products.

Division 12 – Březinka Mining 
The division will continue supplying the other production divisions 
with the mined raw materials in 2020, and it will also hold its position 
as the supplier for the subsidiary in Wetro. Taking care of the mining 
burden from previous years with the lowest possible costs remains to 
be the division’s task.
The overburden will need to be removed in 2020 to uncover the 
supplies for 2021 and 2022 in order to ensure extraction from the 
Březinka quarry.

Cooperation within the P-D Group

In 2020, which marks the 20th year of our membership in the P-D 
group, we are not anticipating any significant changes in the cooperation 
within the group. The P-D group has stabilised its business in refractory 
ceramics in 3 production plants in Bochum, Wetro and in the Czech 
Republic. There is continuous communication with regard to various 
projects in which 2 or all 3 production plants can participate and 
there is an effort to consolidate activities such as calculations, product 
nomenclature etc.

The functionality of the delivery of services from the Bitterfeld computing 
centre in the field of IT and electronic communication remains the same, 
as well as the support from the holding centre in Wilsdruff in the field of 
consolidation, insurance, marketing and other activities

IMS and Product Certification

In november 2019, there was an ISO 9001 audit that did not find any non-
compliances and the only outcome included 2 minor recommendations, so 
the assessment was excellent.

We intensely cooperate with the Technical and Test Institute for Construction 
in order to obtain the W3g certificate that would enable us to enter new 
markets better, and that would also move us forward in our effort to 
guarantee the quality and prestige of our products.

Material and Energy Production Inputs

A great advantage of our Company is that we own the basic material 
inputs. Except for the refractory clay and quartz rock produced and 
delivered by our P-D subsidiary in Slovenia where there is a large deposit 
of raw material for the production of quality silica stone for dozens of 
years.  The availability of other raw material remains unchanged, the price 
adjustments for 2020 are very low, and some are even cheaper.

unfortunately, this does not apply to energy prices. The highest price 
shift is in the prices of electric energy where the rising trend has not 
stopped, but continues. For 2020, we have already purchased about 70% 
of our consumption at a price higher by 14.9%. This trend is criticised 
by companies all over the Czech Republic and it puts everyone at a 
disadvantage in the competition with foreign countries. The price is the 
6th highest in Europe. The price of electric energy can change during the 
year, it depends on many factors, such as the possibility of “hard” Brexit 
in great Britain, or the continuous trade disputes between the uSA and 
China.

The situation is not as dramatic in natural gas. After the higher increase 
in 2019, we only expect minor increases in 2020, also with respect to the 
purchased quantity (about 70%). With regard to the fact that the amount 
paid for gas is about twice as high as the electric power in the financial 
statement, it is a negligible increase that is reflected in the product prices.
The area of “emission permits” is a topic of its own. It concerns both 
electric energy and gas. Our needs currently reach the allocation that, 
however, decreases every year, while our energy consumption increases. 
At present, we have a stock of emission permits. We will have permits 
roughly until the end of 2027, unless the allocation trend and our 
consumption change dramatically. After that, we will have to purchase 
permits.

We are anticipating some increases in prices also in the field of 
transportation at the beginning of next year, both due to the increased 
personnel costs that we expect in relation to the increase in the minimum 
wage and in relation to the increase of the toll on some roads and 
highways in Europe that our carriers use.

Human Resources, Labour Productivity and Wage Development 

In spite of the anticipated and even noticeable reduction in demand in 
some fields, which can be also attributed to the onset of the European 
market crisis, the labour market has not registered any considerable 
changes yet.  The average unemployment rate is still below 3%, 
which is the lowest in Eu, and the availability of workforce is very low, 
unfortunately. We use agency workers but their fluctuation is huge and 
we often struggle with task planning. The situation is not likely to change 
in 2020. The demand for workforce is still high especially in Svitavy 
because there are quite a few large legal entities doing business in that 
area that also need a large number of workers.

In 2018, we implemented an increase at almost 12%, it was almost 
7% in 2019. When we add the unfavourable situation with the high 
energy price increases, it is very difficult for the Company and almost 
impossible to reflect all the price increases in the product prices. unless 
there is a parallel and adequate increase in labour productivity, which is 
understandable, the situation will not be sustainable in the long term.
In 2019, the collective agreement with a validity for the years of 2019-
2023 was concluded without any troubles, which shows how close 
our cooperation is with all three trade union organisations. In 2020, 
the representatives of trade union organisations will participate in the 
company management meetings, which had been acknowledged with 
thanks in the past years, as it will give them access to the current 
information about the events in the Company.

The Company also issued a code of ethics in 2019 that characterises 
the business activity of our legal entity and we would like our Company 
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to be perceived as an entity that follows the highest rules of ethics, not 
only internally, but above all in communication with customers, suppliers 
and other subjects from the private and public sectors

Sales Policy

An effective sale of own products and services is the foundation of 
a permanent and successful development of a company and the 
prerequisite for the fulfilment of the expectations of shareholders, 
employees and customers of that company. The volumes of sales from 
the individual production divisions are provided by Division 07 but every 
employee must provide their support at their positions.

The 2019 plan included a volume of 83,260 tonnes of shaped products; 
for 2020, we planned a lower volume of 78,840 tonnes, but with a higher 
shape complexity.

The intention is to sufficiently utilize the production capacities while ensure 
flexibility in deliveries for small and medium-size customers. The 2020 
planning also focused on the most precise management of the agreed 
delivery terms, which was one of the weakest aspects of our business 
in 2019. The situation in custom production is built on large projects for 
metallurgy – hot-blast stoves and coke batteries that present a demanding, 
but realistic challenge for our Company with regard to their volume, product 
range, number of moulds and quality requirements. We would like to 
continue strengthening our position on this market as one of the leading 
global suppliers.

Other important product groups include chimney pipes, insulation materials 
and magnetite products, in spite of their continuous decrease.

In addition to our own sales employees, our business activities will be 
implemented through a global network of partners and representatives, as 
well as with the support of participation at international fairs, one of the 
most important being glasstec in Düsseldorf.

We will continue broadening our cooperation 
within the P-D group in reallocation of markets, 
customers and the produced assortment to 
ensure a higher efficiency of the individual 
plants.

All those topics and much more will be discussed at the corporate sales 
meeting in Prague in April 2020. 

Investment and Technical Development 

A more detailed description of the prepared events and activities 
is provided in a separate chapter of this report. In 2020, our main 
focus will be the implementation of the large-scale investment into 
the reconstruction of tunnel furnace no. 3 in D02 and we expect to 
add another large investment project in D06 in Březina where 2 shaft 
furnaces should be reconstructed to switch from electric generator to 
natural gas. Both the projects are valued at EuR 5 million and we are 
not anticipating any further investments as this is the highest amount of 
investments per year for the entire cooperation in the P-D group.
All larger investment projects were successfully implemented in 2019. 
The installation of gas and the reconstruction of sanitary facilities in D06 
in Březina were completed and the new tunnel furnace in D01 in Velké 
Opatovice was put into operation after some minor initial difficulties, 
and the investment into the new line for chimney pipes in Svitavy that 
currently runs a three-shift operation was also successfully implemented. 
All those investments should help us in the field of product ion efficiency, 
quality improvement and also labour productivity increase.
We should also mention the activities of our research and development 
team that intensively works on the solutions of substituting some 
shortage raw materials on the market, among other tasks, which is a 
very important step to maintain competitiveness of the Company in the 
future. We also cooperate with universities and various institutions and 
we give lectures at various important symposiums in the Czech Republic 
and abroad.

Information Systems 

The Company has already completed some major interventions in the 
field of hardware and software. The main SAP information system as 
well as other systems used, such as attendance, catering, technical-

construction, waste disposal and customs, work on a regular 
basis. However, IS SAP needs to be developed further in the 
field of SD, production and controlling. In the area of SD – 
trade, it is required to start entering offers in SAP and to 

adjust SD order assignments so that it is possible 
to assess the individual orders with regard 
to the costs and profitability in controlling. 
In the field of refractory production, we 
need to solve the requirement for press 
capacity assessment. We assume that 
it will be solved this year with the use 

of a consulting company. 
Another requirement 

that needs to be 

THE AnT IC IPATED DEVElOPMEnT OF THE COMPAny In  2020



Výroční zpráva | Annual Report 2019

65

completed so that we can transfer processing from the old Wyse 
information system concerns activities performed on the scale in Velké 
Opatovice and Březina. We are planning to implement the compulsory 
legislative amendments in the field of HR – electronic sick notes, and in 
the field of FI-EET (electronic receipts register).

With regard to the hardware and operating systems, we will be 
implementing activities related to the transfer of supplier computers 
bound to a specific technology or software in the production from 
Windows 7 to Windows 10, wherever possible with respect to the 
technology. Furthermore, there is identification of the last computers/
laptops with the Windows HOME version and transfer to the PRO version 
for the purpose of integration in the network infrastructure. 

In the area of networks, we need to deal with testing Wi-Fi technologies 
and propose a potential plan of transfer from the current solution to a 
new one. The reason is that the current technical design is at the end of 
its service life and it will need to be restored gradually. This is related to 
a risk analysis and a potential plan of replacing stationary SAP terminals 
in the production, used for production records, and in the QM module for 
reporting requirements for the laboratory. 

The growing need for camera systems required for automation and 
robotization in the production, we will need to perform a qualified 
assessment of the need to increase the network capacity in the future.
The IT division of the Company takes care of almost 150 users and about 
300 computers and laptops. The inevitable replacement of the individual 
devices they use – computers, laptops, printers, terminals and related 
software represents significant amounts and also a lot of work for the 
IT employees.

Securing Company’s Liquidity 
 
The Company is stable as far as liquidity is concerned. Our financial 
resources are sufficient for paying off our liabilities without any 
difficulties. Thanks to the realised profit and sufficient financial 
resources created by investment depreciation, we have a financial 
environment that enables us to satisfy the shareholders’ requirements 
for the payment of dividends, just like in previous years.  The dividends 
were paid in the amount of CZk 17 per share. 
This year, there has been a positive shift in the inventory that has been 
considerably reduced and actualized on the market to a large extent. 

This year, we also focused on the elimination of inventory with regard 
to “surplus production” that we manage to sell partially and any dead 
stock is recorded and most of it has been assigned an adjusting item.

With regard to the claims from the parent company and subsidiaries, 
we also decided to provide payments so that the situation is transparent 
and the claims continue to decrease.
We continue in our cooperation with 3 banks, i.e. kB, ČSOB and 
Expobank, with whom we have prolonged our credits for 2020 to cover 
our operating needs.

We also use investment loans for larger projects, the last one for the 
reconstruction of furnace no. 3 in D02 has already been arranged. 
We finance minor investments either from our own resources or via 
financial leasing used for vehicles and so on.

Social and Regional Function of the Company and PR 
 
Our Company is aware of its social responsibility, especially at the 
regional level. We cooperate with and support various projects focusing 
on sports, culture and public benefit. 

The Company’s role as the largest employer in the region is also very 
important and it is related to many activities that are important for a 
number of small and large businesses that our Company cooperates with 
for commercial reasons.

In 2020, the Company will continue working on its PR which is crucial for 
its image and we will strive to be a desired and sought-after employer in 
all its geographic locations where we operate.

Considering the fact that the Company is oriented globally, its perception 
on a global scale is also significant. We are working on that in our network 
of consumers and suppliers with the parent holding.

In conclusion:

The 2020 business plan is prepared with the awareness of a capacity 
sold for more than six months and we do not anticipate any fundamental 
issues with adding to it for the rest of the year. 

new opportunities and risks are brought to our business activity with 
regard to the current situation from a macroeconomic point of view, the 
situation in workforce availability at present and in the future, the rising 
energy prices, as well as directing the development into the area of the 
frequently discussed “carbon trace” or “Industry 4.0”.

just like in life, everything at work or in businesses is a product of its 
time and the new conditions on the market that we need to adapt to, or 
predict them and be prepared for various directions to be able to “act”, 
rather than just “react”.

Our Company has reached a very important position on the global market 
of manufacturers of refractory materials in the recent decades. However, 
to be able to keep that position, we need to adapt to the market conditions 
and to be prepared for their changes.

A gradual transformation of the structure of products to those with a 
higher added value is the foundation of maintaining competitiveness of 
our Company in the future. We will have to part with or limit any products 
that do not meet this parameter and gradually change our product 
portfolio. It is a challenge but the current product structure and the 
development of costs do not guarantee a long-lasting competitiveness.

We need to intensively work, hand in hand, on making our production more 
efficient and automatic in order to increase productivity and the product 
quality and to bring the required added value. However, that does not 
concern only production, it requires the involvement of all the components 
and departments of the Company. Everyone has to do their bit.

“The competition is not asleep, only those who are prepared will 
succeed.”
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Organigramm AG (31. 12. 2019)

DIVISION 01 – OLD PLANT

Production: fireclay bricks, insulating, mastics, refractory 
mortars and castables

Director: lubomír Domanský
tel.: 516 493 212

PRODUCTION DIRECTOR – FIRECLAY PLANTS

Ing. Vladislava Bomberová
tel.: 516 493 217

DIVISION 06 – RAW MATERIAL PROCESSING BŘEZINA 

Primary, processing of raw materials,  
including firing

Director: Ing. lukáš Tvrdík Ph. D.
tel.: 461 357 630, fax: 461 321 136

DIVISION 05 – DUMP BŘEZINKA

Decking solid communal  
and industrial wastes

Director: Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647, fax: 461 321 183

DEPARTMENT 11 – MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 
OF THE JOINT STOCK COMPANY

- chief accountant (jan Seidl) - IT (Ing. Eva nováčková) 
- purchase (Mgr. jaroslav Malounek)  - secretariat (Ivana Hrazděrová)
- jurist (Mgr. jan Tesař)
- personnel and payroll department (Dana krejčířová)
- health and safety at work (Ing. Pavel Fabiánek)

CHIEF ExECUTIVE OFFICER
Ing. Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA

tel.: 516 493 222

DIVISION 02 – NEW PLANT

Production: fireclay bricks, magnetite bricks, high –  
alumina bricks

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

DIVISION 12 – MINING BŘEZINKA

Extraction of refractory clay

Director: Ing. Miroslav Steiner
tel.: 602 835 647, fax: 461 321 183

DIVISION 03 –  DINASKA

Production: silica bricks, chimney pipes  
and fireclay products

Director: Ing. Miroslav kotouček
tel.: 461 579 139, fax: 461 530 595

SUPERVISORY BOARD
Heinz-Jürgen Preiss-Daimler

Chairman
Jan-Carsten Ihle

Vice Chairman
Ing. Jindřich Tománek

Member

BOARD OF DIRECTORS
Ing. Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA

Chairman
Stefan Alexander Preiss-Daimler

Vice Chairman

Christian-Philipp Wasmuht
Member

Johannes Mahr
Member

Ing. Stanislav Dvořák
Member

ORgAnIZAT IOnAl STRuCTuRE
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DIVISON 04 – SERVICE

Production: moulds, maintenance and purchasing of spare 
parts and subsidiaries materials, investment development and 

care of substantial investment possession

Director: Ing. jiří kyncl
tel.: 461 579 142, fax: 461 580 088

TECHNICAL DIRECTOR

Ing. jiří kyncl
tel.: 461 579 142, fax: 461 580 088

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
(deputed of managing of the sales department)

Ing. Stanislav Dvořák
tel.: 516 493 411

DEPARTMENT 07 – SALES

Marketing and sales activities for whole  
joint stock company

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

TECHNICAL AND INVESTMENTS DEPARTMENT

Technical and investment development,  
building administration

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

RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT AND 
LABORATORIES

Development of new products

Manager: Ing. karel lang, CSc.
tel.: 516 493 202

DEPARTMENT 08 – QUALITY

Managing and control of quality in whole  
joint stock company

Manager: Ing. Milan Mazura
tel.: 516 493 781
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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 consolidation subject of the group is P-D Management Industries-
Technologies gmbH Wilsdruff, germany, controlled by the P-D Management 
Holding gmbH limited partnership of 7 partners – individuals with 84% 
majority in the Preiss-Daimler family. 

P-D Management Industries Technologies gmbH owns 100% share in 
P-D Interglas TechnologiesgmbH 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. P-D Management Industries-Technologies GmbH Wilsdruff 
Germany

This company holds shares of several other companies in the group 
(however, not controlled entities) and, in daily practice, constitutes the 
consolidation and administrative authority of the whole group. The 
Computing Center, 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 our company and, in a similar way, also to other companies within the 
group. Overall, the provided and billed services and other fulfilments, 

including interest on overdue payments for the year 2019 by P-D 
Management IT gmbH accounted for CZk 13,531,666.70, there was no 
performance by the controlled entity.

2.  P-D Refractories GmbH Wilsdruff, Germany
This company, owned by Mr. Heinz-jürgen Preiss-Daimler, partially 
directly (18.98%) and partially through another company where he 
owns 100%, is based in Wilsdruff, but it also has a plant for the 
production of refractory materials in Bochum. P-D Refractories gmbH 
and our Company belong to the “Refractories” section and we maintain 
a long-term business contacts with the company, namely in the field of 
deliveries of steel and timber moulds from us and in the field of two-way 
sub-deliveries of refractory materials for joint larger business projects. 
Deliveries by the controlled entity prevailed in 2019. 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 2019, this represented 
by the controlled entity invoices in the amount of CZk 67,206,948.82. 
Performance towards the controlled company, then, amounted to the 
total of CZk 5,861,093.09.

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

This is a company from the “glass fibres” section of P-D group, in which 
the group has a share of 49.99%, while 26.06% is owned by P-D 
glasseiden gmbH Oschatz and 23.93% by P-D Management Industrie-
Technologies gmbH Wilsdruff. The controlled entity provided sales 
representation for the aforesaid company on the basis of a contractual 
commercial relation for a part of the assessed year with regard to its 
dislocation.

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:  86,77 %

 Entities controlled by the same controlling entity: a) P-D CABlE SySTEMS gmbH 
 Registered office: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, germany,  
 Controlling entity’s share: 20,00 %

  b) P-D Wallcovering gmbH 
 Registered office: Wilsdrufferstrasse 11, 01723 Wilsdruff, germany,  
 Controlling entity’s share: 100,00 %

   The controlled entity (P-D Refractories CZ a.s.) had no commercial 
contact or any other relationships during 2019 with these 2 compa-
nies.

REPORT On RElAT IOnS AMOng RElATED EnT IT IES  FOR THE yEAR 2019
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The controlled entity invoiced the total of CZk 4,788,324.73 for the 
provided services during 2019 and charged interest on overdue payment 
in the amount of CZk 155,880.19. However, the contractual relation 
on representation was terminated as of 30/09/2019 on the basis of a 
bilateral agreement. 

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

In this company, which is a mining operator and a supplier of raw 
materials - quartzite - for our 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 companies. In total, the company P-D kremen delivered 
to the controlled entity (P-D Refractories CZ a.s.) 13,074 tons of raw 
materials worth CZk 24,610,597.62. Furthermore, in 2019, this company 
paid dividends, of which 50% share in favour of the controlled entity 
amounted to CZk 1,226,307.50.

5. 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 cooperates with our Company in the same way as the Bochum plant 
mentioned above. The fulfilment of the controlled entity towards this subject 
presented an amount of CZk 133,118,968.09 in the assessed year; on the 
other hand, the fulfilments received by the controlled entity amounted to 
CZk 15,393,381.54. Dividends for the previous year in the amount of CZk 
11,170,190 were paid in favour of the controlling entity in 2019.

The assessed year of 2019 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 gmbH. That also applies to the amount of the 
ownership interest – the number of shares owned by the controlling entity 
is 657,215 pieces and it only increased by 322 shares purchased from 
another minor owner in 2019.

As of the ultimo of 2019, 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 seven 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 of Feuerfestwerke Wetro-Puschwitz on the part of the controlled 
entity.

B.  The role of the controlled entity (Article 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 mutual supplies and subcontracts are implemented on both the 
business as well as technical and administrative aspect similarly as other 
businesses of the controlled entity with third parties.

C.  Methods and means of control (Article 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 86.77% in the registered capital the controlling 
company decides through its administrative 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.
During the entire year 2019, Mr. Stefan Preiss-Daimler was the Vice-
chairman of the five-member Board of Directors – he is one of the top 
seven owners of the P-D group and an executive in the controlling entity, 
as well as in several other companies in the group. During the entire 
assessed year, the members of the Board of Directors of the joint-stock 
company were Mr. Christian Wasmuht – also a minority partner of P-D 
Management Holding gmbH and the executive of P-D refractories gmbH, 
and Mr. johannes Mahr – the executive of the controlling entity, P-D 
Industriegesellschaft mbH. 

A three-member Supervisory Board of the controlled company had 
throughout 2019 the following members: Mr. jürgen Preiss-Daimler – 
shareholder of a holding company P-D Management Holding gmbH (the 
actual majority owner of the holding during 2019 based on a power of 
attorney), that controls the controlling entity and, at the same time, a 
sole shareholder and one of the managing directors of the cooperating 
P-D Refractories gmbH as well as Managing Director of the controlling 
company P-D Industriegesellschaft mbH and further Mr. jan-Carsten Ihle 
- Managing Director of the P-D Refractories gmbH and, at the same time, 
minority shareholder of a holding company.

The remaining two members of the Board of Directors (including its 
Chairman) and the third member of the Supervisory Board of the 
joint-stock company are the representatives of the management of the 
controlled entity.

The Board of Directors of the controlled entity meets once a month 
at regular meetings. 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 all situations, all related and 
cooperating companies have an equal and relatively independent position, 
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which fully applies also to the controlled entity, which is not included in 
the cash-pool where all the other related and cooperating companies of 
the group with its seat in germany belong.

The Supervisory Board of the controlled entity met at four meetings in 
2019. In all cases, all members of the Board of Directors participated 
at its 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 rela-
ted entities (Article 82 (2d)

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

E. Significant agreements between the related entities (Article 
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 - 120 days after the invoice date. 
At the same time, the uniform rate of the contractual interest on late payment 
- 3% p.a. applies. This rate was applied to the settlement of interest on 
overdue payment by the controlled entity towards only one company within 
the group - AS Valmieras stikla škiedra - in the amount of CZk 155,880.19. 
There was no reason to charge interest to other companies in the group or 
to the controlled company, so no interest was charged.

F. Assessment of the loss to the controlled person (Article 82 (2f) 
and (3)

In accordance with the foregoing facts, the Board of Directors of the 
controlled person – P-D Refractories CZ a.s. states that during 2019 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 (Article 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.

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.

During the year 2019, all the interconnected companies demonstrated 
satisfactory liquidity, the volume of the controlled entity’s debts after 
maturity towards them was completely negligible and it was only 
related to the technical clarification of some invoiced items, except for 
the aforesaid latvian company, AS Valmieras stikla škiedra. The debts 
towards the company amounted to CZk 7,390,392.54 after maturity 
as of the year ultimo, however, they are already being redeemed 
in compliance with a payment schedule after the debtor’s financial 
consolidation. All amounts after maturity are also subject to the aforesaid 
interest rate of 3%. 

It can, thus, be stated that with the mutual interconnectivity within a 
corporate group P-D group the advantages unequivocally prevail for the 
controlled entity P-D Refractories CZ a.s.

Velké Opatovice 24 january 2020

Ing. Martin liebl, MBA, ll.M, DBA
Chairman of the Board of Directors
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Summary of deliveries by industrial fields for 2019

1 germany 20 %

2 Poland 14%

3 japan 13 %

4 Italy 13%

5 Czech Republic 11 %

6 Slovakia 4 %

7 norway 4 %

8 Taiwan 3 %

9 Hungary 2 %

10 uSA 2 %

11 Others 14 %

1 Coke 26 %

2 Steel 16 %

3 Aluminium and non-ferrous 16 %

4 Chimney systems 12 %

5 Heat storage units 5 %

6 glass containers 5 %

7 Fireplaces and stoves 4 %

8 Industrial kilns 3 %

9 Flat glass 3 %

10 Others 10 %
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Balance Sheet (‚000‘ Kč)

2017 2018 2019

TOTAL ASSETS (A. + B. + C. + D.) 01 1,704,380 1,775,839 1,793,200

A. Receivables from Subscriptions 02 0 0 0

B. Fixed Assets (B.I. + B.II. + B.III.) 03 661,019 670,327 738,932

B.I. Intangible Fixed Assets (Sum B.I. 1. to B.I.5.) 04 5,665 6,942 15,869

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

B.I.2. Valuable Rights 06 6 88 2,291

B.I.2.1. Software 07 6 88 2,291

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 5,659 5,848 13,578

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

11 0 1,006 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 1,006 0

B.II. Tangible Fixed Assets (Sum B.II.1. to B.II.5.) 14 624,772 646,205 706,008

B.II.1. land and Buildings and Constructions 15 375,792 369,325 379,686

B.II.1.1. land 16 30,838 30,838 30,779

B.II.1.2. Buildings and Constructions 17 344,954 338,487 348,907

B.II.2. Tangible Movable Assets and Their Sets 18 174,073 173,985 202,263

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

B.II.4. Other Tangible Fixed Assets 20 32,877 25,637 18,078

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 32,877 25,637 18,078

B.II.5. Advance Payments for Tangible Fixed Assets and Tangible Fixed Assets 
under Construction

24 42,030 77,258 105,981

B.II.5.1. Advance Payments for Tangible Fixed Assets 25 5,007 15,467 19,585

B.II.5.2. Tangible Fixed Assets under Construction 26 37,023 61,791 86,396

B.III. Financial Investments (Sum B.III.1. to B.III.7.) 27 30,582 17,180 17,055

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 30,482 17,080 16,955

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 1,027,712 1,085,427 1,040,256

C.I. Inventory (Sum C.I.1. to C.I.6.) 38 705,155 744,896 715,266

F InAl ACCOunTS



Výroční zpráva | Annual Report 2019

73

2017 2018 2019

C.I.1. Materials 39 189,053 185,698 150,019

C.I.2. Work in Progress 40 149,046 174,461 215,458

C.I.3. Finished Products and Purchased goods 41 364,781 384,507 349,789

C.I.3.1. Finished Products 42 359,873 383,656 338,759

C.I.3.2. Purchased goods 43 4,908 851 11,030

C.I.4. Animal Stock 44 0 0 0

C.I.5. Advance Payments for Inventory 45 2,275 230 0

C.II. Receivables (Sum C .II.1. to C.II.8.) 46 268,833 284,219 269,320

C.II.1. long-term Receivables 47 481 433 300

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 52 481 433 300

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 56 481 433 300

C.II.2. Short-term Receivables 57 268,352 283,786 269,020

C.II.2.1. Trade Receivables 58 201,481 206,085 213,629

C.II.2.2. Receivables - Controlling and Managing Organization 59 38,675 49,239 21,400

C.II.2.3. Receivables - Substantial Influence 60 0 0 0

C.II.2.4. Receivables - Other 61 28,196 28,462 33,991

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 20,402 18,464 23,620

C.II.2.4.4. Prepayments 65 7,652 9,778 8,268

C.II.2.4.5. Estimated Receivables 66 164 250 271

C.II.2.4.6. Other Receivables 67 -22 -30 1,832

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 53,724 56,312 55,670

C.IV.1. Cash in hand 76 965 652 569

C.IV.2. Cash in bank accounts 77 52,759 55,660 55,101

D. Accruals (Sum D.1. to D.3.) 78 15,649 20,085 14,012

D.1. Deferred Expenditure 79 15,649 20,085 14,012

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)

2017 2018 2019

TOTAL LIABILITIES (A.. + B. + C. + D.) 01 1,704,380 1,775,839 1,793,200

A. Shareholders' Equity (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) 02 1,190,881 1,202,783 1,227,562

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 -22 -13,402 -12,053

A.II.1. Premium 08 0 0 0

A.II.2. Capital Funds 09 -22 -13,402 -12,053

A.II.2.1. Other Capital Funds 10 0 0 0

A.II.2.2. Differences form Revaluation of Assets and liabilities 11 -22 -13,402 -12,053

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 35,911 37,852 39,934

A.III.1. Other Reserve Fund 16 33,972 35,714 37,714

A.III.2. Statutory and Other Funds 17 1,939 2,138 2,220

A.IV. Profit / loss Brought Forward (Sum A.IV.1. to A.IV.3.) 18 362,748 380,930 403,791

A.IV.1. undistributed Profit of Previous years 19 355,661 373,843 396,704

A.IV.2. Another economic result of previous years 20 7,087 7,087 7,087

A.V. Retained Profit / loss of the Current Financial year /+ -/ 21 34,844 40,003 38,490

A.VI. Decisions on Advances for Payment of Profit Sharing /-/ 22 0 0 0

B.+ C. liabilities (B. + C.) 23 513,499 573,056 565,638

B. Reserves (Sum B.1. to B.4.) 24 52,308 54,793 60,477

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 42,186 46,257 50,465

B.4. Other Reserve 28 10,122 8,536 10,012

C. Payables (C.I. + C.II.) 29 461,191 518,263 505,161

C.I. long-term Payables (Sum C.I.1. to C.I.9.) 30 60,724 37,246 95,490

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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2017 2018 2019

C.2. Dues to credit institutions 34 28,932 3,917 60,408

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 31,718 33,255 35,008

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.) 45 400,467 481,017 409,671

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 49 195,860 236,192 150,091

C.II.3. Short-term Advences Received 50 1,454 39,387 30,595

C.II.4. Trade Payables 51 91,373 89,740 89,946

C.II.5. Short Term Bonds Due 52 0 0 0

C.II.6. Payables - Controlling and Managing Organization 53 4,205 4,312 17,984

C.II.7. Payables - Substantial Influence 54 0 0 0

C.II.8. Payables – Other 55 107,575 111,386 121,055

C.II.8.1. Payables from Partners 56 42 63 73

C.II.8.2. Short-term Borrowings 57 0 0 0

C.II.8.3. Employee Related liabilities 58 81,955 87,729 86,829

C.II.8.4. Social Security and Health Insurance liabilities 59 9,036 10,368 11,225

C.II.8.5. State - Taxation liabilities and Subsidies 60 7,915 8,120 16,927

C.II.8.6. Estimated Payables 61 5,237 2,342 3,522

C.II.8.7. Other Payables 62 3,390 2,764 2,479

D. Accruals (D.1. +D.2.) 66 0 0 0

D.1. Accrued Expenses 67 0 0 0

D.2. Deferred Revenue 68 0 0 0
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Profit and Loss Accounts (,000´ Kč)

2017 2018 2019

I. Sales of goods and services 01 1,135,022 1,202,725 1,380,696

II. Sales of goods 02 4,720 52,494 56,214

A. Consumption from production (sum. A.1. to A.3.) 03 710,242 807,381 862,687

A.1. Cost of goods sold 04 4,371 53,343 55,734

A.2. Consumption of material and energy 05 511,399 542,946 575,016

A.3. Services 06 194,472 211,092 231,937

B. Increase/decrease in finished goods and in work in progress 07 -56,220 -63,934 -39,969

C. Own work capitalized 08 -30,437 -29,989 -32,429

D. Staff costs (sum C.1. to C.4.) 09 346,383 383,573 430,489

D.1. Wages and salaries 10 255,504 283,234 318,482

D.2. Social security and health insurance costs and other costs 11 90,879 100,339 112,007

D.2.1. Social security and health insurance costs 12 83,104 92,372 103,284

D.2.2. Other social costs 13 7,775 7,967 8,723

E. Adjustment of values in operating activities (sum E.1. to E.3.) 14 88,560 87,135 132,385

E.1. Adjustment of values of intangible and tangible assets 15 89,335 85,215 128,950

E.1.1. Adjustment of values of intangible and tangible assets - permanent 16 89,335 85,215 128,950

E.1.2. Adjustment of values of intangible and tangible assets - temporary 17 0 0 0

E.2. Adjustment of values of inventories 18 1,822 -4,536 674

E.3. Adjustment of values of receivables 19 -2,597 6,456 2,761

III. Other operating income (sum III.1. to III.3.) 20 39,834 53,763 41,484

III.1. Proceeds on sale of fixed assets 21 1,348 10,673 2,467

III.2. Proceeds on sale of material 22 827 7,471 833

III.3. Other operating income 23 37,659 35,619 38,184

F. Other operating expenses (sum F.1. to F.5.) 24 58,295 66,384 68,177

F.1. net book value of fixed assets sold 25 3 2,954 727

F.2. net book value of material sold 26 17,326 22,151 19,921

F.3. Taxes and fees relating to operating activities 27 4,963 4,523 4,369

F.4. Provisions and adjustments relating to operating activities and complex de-
ferred expenses

28 3,131 2,444 5,163
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2017 2018 2019

F.5. Other operating expenses 29 32,872 34,312 37,997

* Profit / loss from operating activities (+/-) 30 62,753 58,432 57,054

IV. Revenues from long-term investments (sum IV.1. to IV.2.) 31 1,481 1,071 1,226

IV.1.1. Revenues from investments in subsidaries 32 1,481 1,071 1,226

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 98 192 310

VI.1. Interest income and similar income in subsidaries 40 50 66 156

VI.2. Other interest income and similar income 41 48 126 154

I. Adjustments relating to financial activities 42 0 0 0

J. Interest expense and similar expenses (sum J.1. to J.2.) 43 4,540 7,101 8,189

j.1. Interest expense and similar expenses in subsidaries 44 0 0 0

j.2. Other interest expense and similar expenses 45 4,540 7,101 8,189

VII. Other financial revenues 46 9,049 15,743 11,514

K. Other financial expenses 47 26,910 18,324 15,093

* Profit / loss from financial activities 48 -20,822 -8,419 -10,232

** Profit / loss before tax 49 41,931 50,013 46,822

L. Income tax (sum L.1. to L.2.) 50 7,087 10,010 8,332

l.1. Due 51 6,771 8,473 6,579

l.2. Deferred (+/-) 52 316 1,537 1,753

** Profit / loss after tax (+/-) 53 34,844 40,003 38,490

M. Transfer of profit to partners (+/-) 54 0 0 0

*** Profit / loss for the period (+/-) 55 34,844 40,003 38,490

netto turnover for the period = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII: 56 1,190,204 1,325,988 1,491,444
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During the business year of 2019, 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 explained in a timely 
and detailed manner.

Supervisory Board Meetings

In 2019, there were four ordinary sessions where all the important 
matters were discussed by the Supervisory Board and then by the Board 
of Directors.

By the date of the general Meeting in 2020, there was only one ordinary 
session of the Supervisory Board where the economic result of 2019, 
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 2019 
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	reconstruction	of	Tunnel	Furnace	No.	3	at	D02

•	 Automated	line	for	the	production	of	chimney	pipes	in	D03

•	 Optimization	of	the	product	range

•	 Assessment	 of	 the	 prospective	 staffing	 of	 the	 Company’s	
management

Audit of Closing Statements

The annual financial statement submitted by the Board of Directors as 
of 31 December 2019 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 the 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 2019, 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 2019 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  

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

Auditor’s Opinion 
 We have performed an audit of the enclosed Financial Statement of P-D Refractories CZ a.s. 
(hereinafter also “the Accounting Unit”) prepared in compliance with the Czech accounting regulations, 
consisting of the Balance Sheet as of 31 December 2019, the Profit and Loss Statement, the 
Statement of Changes in the Equity Capital and the Cash Flow Statement for the year ending on 31 
December 2019, and the annex of the Financial Statement, including the description of the used 
significant accounting methods and other explanatory information. The information about the 
Accounting Unit is provided in the introduction of the Annex to the Financial Statement.  
 
 In our opinion, the Financial Statement represents a true and honest depiction of the assets 
and liabilities of the Accounting Unit of P-D Refractories CZ a.s. as of 31 December 2019 and the 
costs and revenues and the economic reset and cash flow for the year ending on 31 December 2019 
in compliance with Czech accounting regulations.  
 

Background for the Opinion 
 We performed the audit in compliance with the Act on Auditors and the standards of the 
Chamber of Auditors of the Czech Republic (KA CR) for audit, which are the International Standards 
for Audit (ISA), supplemented and amended by related application clauses. Our liability defined in 
these regulations is described in a greater detail under Liability of the Auditor for the Financial 
Statement Audit. In compliance with the Act on Auditors and the Code of Ethics accepted by the 
Chamber of Auditors of the Czech Republic, we are independent of the Accounting Unit and we also 
meet other ethical obligations arising from the aforementioned regulations. We believe that the audit 
evidence we have compiled provides a sufficient and appropriate background for the expression of our 
opinion.  
 

Other Information Stated in the Annual Report 
 In compliance with Section 2, Letter b) of the Act on Auditors, other information includes 
information provided in the Annual Report in addition to the Financial Statement and our Auditor’s 
Report. The Statutory Body of the Accounting Unit is liable for any other information.  
 
 Our opinion on the Financial Statement does not apply to other information. However, our 
liabilities related to the verification of the Financial Statement include learning about other information 
and assessing whether or not other information is in significant (material) non-conformity with the 
Financial Statement or our knowledge about the accounting unit acquired during the verification of the 
Financial Statement, or whether or not such information seems to be significantly (materially) incorrect 
in any other way. Also, we assess whether or not other information was prepared in compliance with 
relevant legal regulations in all significant (material) matters. This assessment includes whether or not 
other information meets the requirements of legal regulations for formal particulars, and the process of 
preparation of other information in the context of significance (materiality), i.e. whether or not any 
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potential failure to observe the stated requirements would affect the judgement based on other 
information.  
 
 On the basis of the performed procedures, to a level that we are able to assess, we hereby 
state that 
- other information that describes facts that are also the subject matter of the depiction in the Financial 

Statement are in compliance with the Financial Statement in all significant (material) matters, 
and 

- other information was prepared in compliance with legal regulations. 
 
 Furthermore, we are required to state whether or not other information contains any significant 
(material) factual inaccuracies on the basis of the findings and knowledge of the Accounting Unit that 
we acquired during the audit. We did not find any significant (material) factual inaccuracies in the other 
acquired information within the aforesaid procedures.  
 

Liability of the Statutory Body and the Supervisory Board of the Accounting Unit for the 
Financial Statement 
 The Statutory Body is responsible for the preparation of the Financial Statement providing a 
true and honest depiction in compliance with Czech accounting regulations and for such an internal 
system of control that the Company deems necessary for the preparation of the Financial Statement 
so that it does not include any significant (material) inaccuracies caused by fraud or error.  
 
 When preparing the Financial Statement, the Statutory Body of the Accounting Unit shall 
examine whether or not the Accounting Unit is capable of continuous existence and, if relevant, 
describe any particulars concerning the continuous existence in the annex of the Financial Statement 
and the application of the assumption of continuous existence when preparing the Financial 
Statement, except cases when the Statutory Body is planning to dissolve the Accounting Unit or 
terminate its activity, or when there is no other real possibility than to do so.  
 The Supervisory Board is responsible for supervising the process of financial reporting in the 
Accounting Unit. 
 

Liability of the Auditor for the Financial Statement Audit 
 Our aim is to achieve reasonable assurance that the Financial Statement as a whole does not 
include any significant (material) inaccuracies caused by fraud or error and to issue an auditor’s report 
containing our opinion. A reasonable level of assurance is a large level of assurance, however, it is not 
guaranteed that an audit performed in compliance with the regulations specified above always 
exposes any potential existing significant (material) inaccuracies in the Financial Statement. 
Inaccuracies may occur due to fraud or errors and they are considered significant (material) when it is 
possible to assume that they could affect economic decisions, individually or as a whole, which the 
users of the Financial Statement make on its basis.  
 
 When performing an audit in compliance with the regulations specified above, it is our liability 
to apply an expert’s opinion and maintain professional scepticism during the entire audit. Furthermore, 
our liability includes: 
- To identify and assess the risk of significant (material) inaccuracy of the Financial Statement caused 

by fraud or error, to propose and perform auditing procedures responding to such risks and to 
acquire sufficient and suitable audit evidence so that we can express our opinion on its basis. 
The risk that we do not find a significant (material) inaccuracy caused by fraud is greater than 
the risk of failing to detect a significant (material) inaccuracy caused by an error, because 
fraud can include secret agreement (collusion), falsification, deliberate omissions, false 
statements or evading internal controls.  
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- To learn about the internal control system of the Accounting Unit, relevant for the audit, in a scope 
allowing us to propose audit procedures applicable with regard to the given circumstances, not 
to express our opinion on the effectiveness of its internal control system.  

- To assess the suitability of the used accounting rules, the adequacy of performed accounting 
estimates and information that the Statutory Body of the Accounting Unit provided in the annex 
to the Financial Statement in this regard.  

- To assess the suitability of the application of the presumption of continuous existence when 
preparing the Financial Statement by the Statutory Body, whether or not there is significant 
(material) uncertainty arising from events or conditions that could significantly question the 
ability of the Accounting Unit to exist continuously with regard to the compiled audit evidence. 
If we reach the conclusion that there is such significant (material) uncertainty, it is our liability 
to include related information stated in the annex to the Financial Statement in our report and 
if such information is insufficient, to express a modified opinion. Our opinions concerning the 
ability of the Accounting Unit to exist continuously are based on the audit evidence that we 
have acquired by the date of our report. However, there may be future events or conditions 
that will lead to loss of the ability of the Accounting Unit to exist continuously.  

- To assess the overall presentation, layout and content of the Financial Statement, including its 
annex, and whether or not the Financial Statement depicts the groundwork transactions and 
events that lead to the true depiction.  

	
 Also, our liability is to inform the Statutory Body and the Supervisory Board of the planned 
scope and timing of the audit and of any significant findings we made during the audit, including any 
significant discrepancies found in the internal system of control.  
	

In Brno on 20 February 2020 
 
-signature- 
Ing. Štěpán Gregor 
Licence No. 2136 of the Chamber of Auditors of the Czech Republic 
 
 
 
 
 
  -signature- 

TOP AUDITING, s.r.o. 
Licence No. 47 of the Chamber of Auditors of the Czech Republic 

Licence No. 007 of the Audit Oversight Authority  
Expert Institute (MSp ČR 63/97-OOD) 
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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, March 31, 2020

Statutary Declaration

Ing. Martin liebl, MBA, ll.M, DBA

STATuTARy DEClARAT IOn




