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2018 2019 2020

Čistý obrat 1 325 988 1 491 444 1 438 051

Tržby za výrobky a služby 1 202 725 1 380 696 1 317 851

Export 1 039 898 1 239 473 1 119 755

Výsledek hospodaření před zdaněním 50 013 46 822 18 084

Výsledek hospodaření po zdanění 40 003 38 490 13 655

Aktiva celkem 1 775 839 1 793 200 2 019 376

Zásoby 744 896 715 266 749 572

Pohledávky 284 219 269 320 340 670

Základní kapitál 757 400 757 400 757 400

Vlastní kapitál 1 202 783 1 227 562 1 218 224

Úvěry 240 109 210 499 430 406

Počet zaměstnanců (prům. přepočtených osob) 665 698 693

Realizované investice (bez vlivu dotací) 107 626 184 047 192 894

Základní údaje v tis. Kč
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P-D Refractories CZ a.s.

Dozorčí rada

Místopředseda:
jan-Carsten Ihle

Předseda: 
Stefan Alexander Preiss-Daimler

Člen: 
jindřich Tománek

Představenstvo

Předseda: 
Martin liebl

Člen: 
Christian Philipp Wasmuht

Člen: 
Stanislav Dvořák

Místopředseda: 
johannes Mahr
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Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, milí čtenáři této výroční zprávy,

bezprostředně poté, co byl uzavřen hospodářský rok 2020, vám 
představenstvo akciové společnosti předkládá výroční zprávu s  cílem 
a  ambicí seznámit vás co nejobjektivněji s  celkovou problematikou – 
s  úspěchy i  dílčími problémy – se všemi podstatnými skutečnostmi, 
které uplynulý rok naši společnost provázely.

Hned v úvodu musím poznamenat, že rok 2020 se bezesporu zapíše 
do historie nejen této akciové společnosti ale doslova celého světa 
jako velmi mimořádný. globální ekonomika a  lidstvo jako celek byly 
postiženy pandemií, která v  rozsahu svých důsledků nemá v novodo-
bých dějinách světa obdoby. Bohužel ani dnes, to je koncem února 
2021, nelze ještě jednoznačně konstatovat, že krize způsobená nemocí 
COVID-19 je překonaná.

naštěstí na rozdíl od některých jiných fatálně zasažených oborů náš 
průmysl prozatím nepocítil tak znatelnou újmu a naše společnost i přes 
mírný pokles obratu a vynucené navýšení některých nákladových polo-
žek zůstala i  v  roce 2020 v  ziskovém pásmu, udržela zaměstnanost 
i solidní nabídku obchodních příležitostí stovkám partnerských subjektů 
a celý rok vykazovala stabilitu, prosperitu a uspokojivou likviditu.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby se nebezpečný virus nedostal ve 
větší míře na žádné naše pracoviště. Přeorganizovali jsme mobilitu 
zaměstnanců při střídaní směn s cílem minimalizovat jejich vzájemné 
kontakty, pod přísnou kontrolu jsme dostali veškeré vstupy do našich 
provozů, využili jsme všech dostupných technických prostředků pro 
eliminaci možné nákazy všech zaměstnanců i početně zredukovaných 
návštěvníků přicházejících jen v nutných případech do našich objektů.

Prozatím tedy nad zákeřným neviditelným protivníkem svádíme vítězný 
boj a věřím, že i v dalších týdnech a měsících v tomto boji obstojíme.

Rok 2020 byl ale u nás poznamenán i další neradostnou skutečností. 
V  únoru jsme se navždy rozloučili s  předsedou dozorčí rady panem 
jürgenem Preiss-Daimlerem. jen několik měsíců chybělo, aby se tento 
úspěšný podnikatel a  majoritní vlastník celé P-D group i  naší firmy 
dožil 20. výročí od investičního vstupu do našich bývalých Moravských 
šamotových a  lupkových závodů. Věřím, že by on, stejně tak jak to 
vnímají jeho následovníci, tento krok po dvaceti letech vyhodnotil jako 
velmi šťastný.

nemohu rovněž nepoznamenat, že předkladatelem této výroční zprávy 
za rok 2020 jsem neměl být já, ale dnes již bývalý předseda před-
stavenstva a.s. Ing. Martin liebl. jeho působení v  čele naší firmy po 
necelých dvou letech skončilo k 1. 2. 2021 a dozorčí rada a.s. do této 
funkce jmenovala ke stejnému datu mne. Chápu to jako velkou výzvu 
a jsem odhodlán po 34 letech pracovního působení v tomto podniku – 
z toho v posledních 21 letech na pozici ředitele divize 04 – Servis a od 
roku 2012 ve funkci technického ředitele a.s. - vynaložit všechny svoje 
zkušenosti a  síly k  tomu, aby firma pokračovala ve svém pozitivním 
a  úspěšném trendu a  naplňovala beze zbytku představy svých akci-
onářů, obchodních partnerů a ostatních subjektů a v neposlední řadě 
i svých zaměstnanců.

Ten zvláštní rok 2020 máme tedy za sebou, veškeré jeho vyčíslitelné 
skutečnosti a  výsledky byly vykázány, podrobeny nezávislému auditu, 

předběžně odsouhlaseny orgány a.s. a  tečku za ním učiní valná hro-
mada akcionářů. Věřme, že jejímu svolání předběžně stanovenému na 
19. 5. 2021 již nebudou bránit žádná současná vládní opatření souvi-
sející s koronavirovou pandemií.

Skončený rok 2020 jsme nakonec přes všechny těžkosti zvládli vcelku 
dobře, i  když z  hlediska dosaženého obratu, výsledku hospodaření, 
vývoje vlastního jmění a některých dalších ukazatelů jsme již zažili lepší 
časy. Meziroční snížení docílených tržeb „jen“ o 4,5 % a nakonec i 18 
milionový zisk není žádný propadák. Co však musím podtrhnout a co 
považuji za nejvýraznější pozitivum hodnoceného roku, to je rozsah 
a nasměrování investic. jejich celková suma téměř 193 mil. kč nemá 
v  novodobé historii podniku obdoby. Museli jsme ovšem tentokrát 
využít mnohem více cizích zdrojů na jejich finanční krytí, než tomu 
bylo v minulosti, ale vytvořili jsme si bezesporu dobrý základ pro další 
zvyšování nejen objemů výroby, ale hlavně pro docilování vyšší kvality, 
produktivity a rentability naší výrobní činnosti.

Při pohledu na náš podnikatelský záměr na rok 2021 a nejbližší roky 
následující je zřejmé, že naše podnikání nebude žádnou procházkou. 
naším cílem je zvýšit obrat oproti roku 2020 o 6,5 % a více než zdvoj-
násobit dosažený zisk. k tomu musíme předně zvládnout boj s covidem 
a i v obtížných podmínkách   pro komunikaci a logistiku ještě více zak-
tivizovat a zintenzivnit činnost našeho prodejního týmu. Výrobní divize 
budeme důsledněji směrovat na ty druhy výrob a výrobků, u nichž jsou 
prokazatelně dostatečně vysoké krycí příspěvky a zároveň je stimulovat 
k úsporám nákladů všeho druhu. Ofenzivnější a sofistikovanější metody 
musíme využívat v  nákupních činnostech a  nekompromisně budeme 
uplatňovat veškeré nástroje osobní hmotné zainteresovanosti zaměst-
nanců, aby byly co nejúčinnější v procesu zvyšování produktivity práce. 

Další významné kroky před sebou máme v  postupné automatizaci 
a robotizaci všech výrob, jejichž charakter to dovolí. Dokončit je třeba 
přebudování technologie výpalu lupků poté, co jsme náš úpraváren-
ský závod v Březině plynofikovali a našli i  technické řešení přestavby 
šachtových pecí. Obměna a  modernizace strojů a  zařízení na všech 
výrobních divizích bude i nadále aktuálním tématem.

Při tom všem ale jako prioritní vidím systematickou práci s lidmi, jejich 
cílevědomé vedení a řízení, odbornou výchovu a vzdělávání, zajišťování 
uspokojivých pracovních podmínek včetně bezpečnosti práce v našich 
náročných výrobních procesech a vytváření tvůrčí a činorodé atmosféry 
na všech pracovištích.

Patříme do nadnárodní skupiny výrobců žárovzdorné keramiky a chce-
me společně se sesterskými německými závody v Bochumi a ve Wetru 
nejen udržet, ale dále posílit svoje postavení na celosvětových trzích 
v oblasti metalurgie, hliníkárenství, sklářství, stavebnictví, cementáren-
ství a dalších odběratelských oborech.
jsem přesvědčen, že s mými kolegy ve vedení firmy a jejich pracovními 
týmy ve všech našich divizích a odborech úspěšně zvládneme i  další 
hospodářský rok 2021

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

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

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

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

Do Svitav se firma rozšířila díky výstavbě výrobny dinasu v  letech 
1981-85. V  areálu „Dinasky“ se nachází i  strojírenská část podniku, 
jejímž posláním je vedle provádění údržby a oprav v  celé společnosti 
především dílenská výroba forem pro výrobu žáromateriálů, a  to jak 
pro vlastní divize v  rámci a.s., tak pro sesterské závody P-D group 
v německu případně pro ostatní zájemce.

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 strojírenská divize 
Servis a  divize Skládka, poskytující ve vytěženém prostoru ukládání 
komunálního odpadu pro okolní města a obce i některé firmy v regionu. 

Historie firmy
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Hodnocený rok 2020 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. 2020 celkem 657 276 kusů akcií, tj. 
86,78 %, 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 
336 akcionářů. Celkem je emitováno 757 400 kusů akcií na jméno, 
jsou vydány v listinné podobě a jejich nominální cena představuje 1000 
kč/kus.

Organizační struktura skupiny P-D vykazovala v  průběhu roku 2020 
setrvalý stav. Stále platí, že vrcholovým vlastnickým subjektem skupiny 
je společnost P-D Management Holding gmbH, nicméně s  ohledem 
na skon předsedy dozorčí rady společnosti, p. Heinz-jürgena Preiss-
Daimlera již není vlastněná 7 fyzickými osobami, nýbrž 6, a z toho 84 
% patří rodině Preiss-Daimler. Akcie naší společnosti drží firma P-D 
Industriegesellschaft mbH, jejíž jednou z vnitřních organizačních jedno-
tek 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. 
 
naše společnost vlastní nadále podíl 50 % v naší dceřiné společnosti 
P-D kremen d.d.o. ve Slovinsku.

Rok 2020 byl pro tuto dceřinou společnost jen mírně poznamenán 
celosvětovou krizí společnost velmi úspěšný – docílila tržeb ve výši 1 
408 tis. EUR, to je pokles o 16 % proti předchozímu roku, výsledný zisk 
po zdanění ve výši 36,3 tis. EUR představuje meziroční index 38 %.

Druhá majetková účast naší a.s. – Izoker s.r.o., kde náš podíl před-
stavuje celých 100 %, byla i v  roce 2020 nefunkční firmou, tedy bez 

nákladů a  výnosů, a  zůstává pouze zaregistrovaným subjektem pro 
případné budoucí podnikatelské záměry či potřeby.

Podrobné informace o  všech vztazích mezi propojenými subjekty 
v  rámci P-D group uvádíme v příslušné zprávě uvedené v další části 
této výroční zprávy. 

Obsazení orgánů společnosti poznamenal skon dlouholetého předsedy 
dozorčí rady, pana Heinz-jürgena Preiss-Daimlera. novým předsedou 
dozorčí rady se stal p. Stefan Preiss-Daimler, který k 30. 4. 2020 opustil 
svoji pozici v  představenstvu společnosti, na další čtyřleté období byl 
zvolen stávající místopředseda dozorčí rady jan-Carsten Ihle. jindřich 
Tománek byl členem dozorčí rady během celého roku 2020. Po uvol-
nění pozice p. Stefana Preiss-Daimlera již pátý člen představenstva 
volen nebyl, naopak došlo ke změně stanov společnosti a snížení počtu 
členů představenstva společnosti na čtyři. Členy představenstva tak po 
celý rok 2020 byli pánové Martin liebl, Christian Wasmuht, Stanislav 
Dvořák a johannes Mahr. k další změně došlo pak až k 1.2.2021, kdy 
po odvolání z funkce předsedy představenstva pana liebla jej nahradil 
nově zvolený pan jiří kyncl.

Stálým tématem posledních let bývá oblast lidských zdrojů. Průměrný 
počet zaměstnanců činil 695 osob, z  toho 102 TH-pracovníků a 593 
dělníků, ale výrobní zaplněnost si vyžádala v  průměru i  angažmá 10 
agenturních pracovníků. Meziroční index průměrné mzdy zaměstnanců 
(s vyloučením mezd manažerů) dosáhl hodnoty 98 %. Došlo tak k fak-
tickému poklesu průměrné výše mzdy řadových zaměstnanců. Uplynulý 
rok byl nejen v oblasti lidských zdrojů ovlivněn pandemií onemocnění 
COVID-19. Společnost zavedla řadu opatření směřujících k minimalizaci 
možnosti šíření, ať už se jednalo o zajištění a distribuci roušek a des-
infekčních prostředků mezi zaměstnance, instalaci rámů pro měření 
tělesné teploty, zpřísněná pravidla pro stravování zaměstnanců a další. 
Přímý dopad absence zaměstnanců z  důvodu onemocnění COVID-19 
na společnost lze spatřovat v  nárůstu nemocnosti, když index podíl 
nemocnosti z celkového fondu pracovní doby ve výši 8,9 % z roku 2019 
narostl až na 11,37 % v  roce loňském. Přitom samotná karanténa, 
kde lze presumovat, že k jejímu nařízení docházelo v naprosté většině 
případů z  důvodu onemocnění COVID-19, se na celkové nemocnosti 
zaměstnanců podílela 3 %

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

Celý rok 2020 se vyvíjel a  probíhal v  nestandardních podmínkách. 
V první polovině roku jsme pracovali s velmi dobrým vytížením kapacit. 
Probíhala a ukončovala se výroba zakázek pro koksárenské pece pro 
zákazníky v japonsku, Rusku a Polsku společně se stovkami středních 
a menších zakázek pro ostatní spotřebitelské obory. Dodací termíny byly 
i za této složité situace řádně plněny díky mimořádnému úsilí personálu 
výrobních divizí i obslužných provozů.

S rozvinutím se koronavirové pandemie se situace v zakázkové zaplně-
nosti zásadně nezměnila, jen došlo k posunům několika zakázek. např. 
rozhodnutí o významném japonském projektu kimitsu se posunulo o 7 
měsíců.

Ve druhé polovině roku měla nová vlna pandemie již významný vliv na 
naše obchodní aktivity. Trh byl znejistěn z dalšího vývoje a  rozhodnutí 
zákazníků se posouvala ve větší míře než doposud. Zakázková situace 
byla napjatá především pro divize 02 a 03. Velkým úsilím se společně 
s kolegy z německých sesterských firem podařilo dosáhnout stabilního 
vytížení kapacit a tím i plynulého chodu všech výrobních divizí. Celková 
výroba v tunách (mimo surovin) nakonec převýšila mírně předchozí rok, 
avšak objem prodané tonáže meziročně klesl o cca 10 %.

k  prodeji v  jednotlivých výrobkových skupinách lze podat následující 
komentář:

Šamotové kameny

Tato výrobková skupina zůstává díky výrobnímu vybavení, vlastní suro-
vině, v  neposlední řadě i  tradici nejvýznamnějším sortimentem naší 
společnosti a  rozhodujícím způsobem ovlivňuje výsledek výrobních 
divizí 01 a 02.

V  uplynulém roce jsme si významně upevnili pozici v  dodávkách do 
metalurgie. kompletnost dodávaného sortimentu společně s dinasem, 
vysoká a stabilní kvalita, operativnost a konkurenceschopná cena nás 
posunuli na špičku evropských dodavatelů v tomto segmentu. Zakázky 
pro metalurgii se realizovaly napřímo, např. pro japonského zákazníka 
nippon Steel nebo prostřednictvím engineeringových firem, které 
vystupují jako generální dodavatel zařízení typu ohřívače větru nebo 
koksárenské baterie.  

Hliníkárenský průmysl se stal naším celosvětovými odběratelem pro 
stavby anodových pecí a vyzdívky elektrolyzérů.

U  kamnářského šamotu jsme s  nárůstem dodávek o  9 % potvrdili 
dominantní postavení na českém trhu a pokračující expanzi na zahra-
niční trhy. 

Zákazníky je oceňována rozměrová přesnost tvarovek z  divize 02 
a aktivní přístup k vývoji nových materiálů pro inovace v oboru stavby 
krbů a kamen.

Dinasové kameny a komínové roury

Provozní režim na divizi 03 Dinaska byl rovnoměrný jak ve výrobě dina-
su, tak keramických komínových rour.

Bylo nastaveno standardní tempo výroby bez nutnosti mimořádných 
opatření ke zvládání rozsáhlých koksárenských projektů, které byly 
v  polovině roku ukončeny a  dodávky dinasu pokračovaly pouze pro 
sklářství.

komínové roury zaznamenaly o 20 % vyšší výrobu i prodej v důsledku 
oživení polského trhu i získání nových zákazníků v balkánských zemích 
(mj. kosovo). Z hlediska produktivity a rentability výroby se u komínovek 
již naplno projevila jejich předchozí robotizace a automatizace. 

Magnetitové kameny

Dlouhodobý pokles v  tomto sortimentu, který byl daný energetickou 
politikou evropských zemí – noční cena elektřiny pro akumulační 
kamna a  legislativou pro stavbu rodinných domků – se v  roce 2020 
zastavil a  nastal opětovný růst dodávek o  14 %. Důvodem k  růstu 
je využívání elektrických akumulačních kamen jako zásobník energie 
v sítích s obnovitelnými zdroji a výrobní problémy hlavního konkurenta 
na britských ostrovech.

Očekáváme pokračování tohoto pro nás velmi pozitivního trendu 
i v příštím roce.

Pálené lupky

Vlastní spotřeba se podílela na snížení objemu výroby o 20 % oproti 
roku 2019, protože díky struktuře výroby byly používány ve velké 
míře dovozové suroviny především Mulcoa. I  dodávky pro odběratele 
z keramického průmyslu byly nižší o cca 10 %, protože většina výrobců 
omezovala výrobu z důvodu nejistoty na trzích.

Tato skutečnost ovšem napomohla hladkému průběhu modernizace 
dvou šachtových pecí, jejichž přechodem na zemní plyn došlo ke zlep-
šení ekologie, bezpečnosti práce i měrné spotřeby energie.

Ostatní sortiment

Prodej šamotových a dinasových malt dosáhl úrovně 4 258 t, tj. o 4 % 
více než v předcházejícím roce, což je dáno jednak dokončováním roz-
sáhlých projektů na koksárenské baterie, které s sebou nesou i velké 
objemy dodávek malt a dále silným zájmem o naše žáruvzdorné malty 
i  pro projekty, na které nedodáváme tvarové materiály – např. pro 
sklářský průmysl v Číně.
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V  loňském roce úspěšně proběhl 1. dozorový audit QMS dle ČSn En 
ISO 9001:2016 a to netradiční distanční formou. nebyly identifikovány 
žádné neshody ani zjištění. Současný certifikát systému kvality platí do 
2. 12. 2022.
 
Proběhl také každoroční dozor výroby keramických komínových vlo-
žek (osvědčení o  shodě výroby 1020-CPR-030057906) dle ČSn En 
1457:1a 2/2012. Rovněž distanční formou a též bez závad.

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.

Zákaznické audity v loňském roce, z důvodu covidových omezení prak-
ticky neprobíhaly. Registrovali jsme pouze jeden dotazník (ČkD kutná 
Hora) a k systému QMS jsme absolvovali podrobnou diskuzi s  firmou 
SunCoke.

Ze 14 vytýčených cílů ISŘ pro rok 2020 bylo zcela splněno 11 a částečně 
3. Zpoždění některých etap stanovených cílů ovlivnila i covidová situace.

Vnitřní náklady na neshodné výrobky (zmetky) se oproti roku 2019 
výrazně snížily a činí 2,2 % z obratu a.s. 

Vloni bylo evidováno celkem 7 reklamací na dodávky šamotu a dinasu 
v celkové hodnotě cca 420 tis. kč a 32 reklamací na dodávky komíno-
vek, většinou na poškození přepravou, z nich bylo uznáno 22 v celkové 
hodnotě cca 123 tis. kč.
 
I v roce 2020 všichni zákazníci, a nejen při přejímkách, opět kvitovali 
velmi dobrou kvalitu, vzhled a tolerance našich výrobků, včetně pre-
zentace shody. Řešili jsme pouze spory týkající se specifického testu 
únosnosti v žáru s firmou Verallia, které však byly iniciovány chybným 
provedením externích testů v  italské laboratoři. Skokové zvýšení 
rentability výroby komínových vložek, snížení výrobních nákladů 
a  násobné snížení zmetkovitosti, zlepšení jejich vzhledu a  tolerancí, 
a tím jejich konkurenceschopnosti, přinesl přesun celé výroby komí-
nových rour na divizi 03 v návaznosti na plné zprovoznění robotické 
linky na surové výrobě.

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

Oddělení Technologického rozvoje a  vývoje (TRaV) zajišťuje inovaci 
stávajících a  vývoj nových výrobků. Cílem této činnosti je zvýšení 
užitných vlastností, rozšíření a  zkvalitnění sortimentu žárovzdorných 
materiálů. V  posledních letech, v  souladu se současným celosvěto-
vým ekologickým trendem, se hledají cesty k  využití alternativních 
surovin, jako např. recyklátů, výmětů z  výroby a  druhotných surovin. 
Proces výzkumu a  vývoje je kontinuální, proto je nutná spolupráce 
s obchodním oddělením, které zprostředkovává požadavky a zkušenosti 
zákazníků. nezbytnou součástí je také spolupráce s výrobními divizemi, 
jež se podílí na provozních zkouškách a následném zavedení nových 
produktů do výroby. 

V  roce 2020 byly dokončeny práce v  oblasti izolačních materiálů – 
náhrada již nedostupných lehčených ostřiv a  výroba velkých 
bloků a vývoj nové jakosti lehčeného litého dinasu. 
Dále pokračovaly práce na vývoji mok-
rých kyselinovzdorných tmelů 
(dodávky v  kartuších i  kyblí-
cích) pro aplikaci v  komíno-
vých systémech. V  souvislosti 
s  opravou šachtových pecí se 
zintenzivnily vývojové práce 
v oblasti nových ostřiv.

V  minulém roce byl ukončen 
dotovaný projekt „Výroba mullito-
vých ostřiv v  šachtové peci“, výstu-
pem projektu je ověřená technologie 
a dva funkční vzorky. Zároveň se rozběhly dva 

nové projekty z  programu TREnD Technologické agentury ČR. jeden 
je zaměřen na keramické komínové vložky „Vývoj nového systému 
spoje keramických komínových vložek“. Druhý se věnuje vývoji nových 
materiálů, kde se využívá tzv. sol gel metody – „Žárovzdorné materiály 
vyráběné technologií sol-gel“, kde jsou výstupem 3 funkční vzorky. 

I  přes omezení související s  epidemií koronaviru nebyly významně 
narušeny vývojové práce, spolupráce s vysokými školami nadále pokra-
čovala. jedinou zasaženou oblastí byla prezentace výsledků vývoje na 
tuzemských i  zahraničních konferencích – plánované akce byly odlo-
ženy a všechny připravené příspěvky zatím čekají na své zveřejnění.

4. Oblast technologického rozvoje a vývoje
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V uplynulém období činil průměrný fyzický počet pojištěných zaměstnanců 
v a.s. 695 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 462
z toho:
pro nemoc  390
pro ostatní úrazy  35
pro pracovní úrazy  37

Počet kalendářních dnů prac. neschopnosti
 celkem 21 050
z toho:
pro nemoc  15 752
pro ostatní úrazy  2 338
pro pracovní úrazy  2 961

5. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Z přehledu je patrno, že je vyšší počet pracovních úrazů oproti minulé-
mu roku (z počtu 33 na 37).

Zdroje a příčiny pracovních úrazů:

•	 manipulace a následné poranění břemenem, přiražení předmětem

•	 namožení při fyzické zátěži

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

•	 kontakt se strojním zařízením, pořezání o nástroj

•	 zasažení oka jemnou částicí

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

Všechny případy byly šetřeny, byla přijata opatření k nápravě proti opako-
vání úrazů a provedeno odškodnění postižených osob.
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V  současnosti má a.s. 5 platných integrovaných povolení. O  plnění 
předepsaných podmínek jsou pravidelně podávány zprávy orgánům 
státní správy. V roce 2020 vyprodukovala a.s. celkem 4 570 tun odpa-
dů, z  toho 448 t odpadu nebezpečného. Odpady kategorie „O“ jsou 
ukládány na skládce Březinka II., odpady nebezpečné jsou předávány 
oprávněným firmám. Probíhal zpětný odběr odpadů a  bylo vytříděno 
a odevzdáno celkem 952 t odpadů k recyklaci. V roce 2020 bylo dosa-
ženo měrné produkce odpadů 26,1 kg odpadů na jednu tunu výrobků. 
V  roce 2019 to bylo 30,7 kg/t. na trhu obalových odpadů pokračuje 
přebytek nabídky nad poptávkou, a proto je nutno za odběr obalových 
odpadů i platit. Přesto je proces třídění a využívání plastových i papíro-
vých odpadů žádoucí z celospolečenského hlediska. V roce 2020 bylo 
odevzdáno k recyklaci celkem 49 t obalových odpadů. 

V roce 2020 byla čerpána podzemní voda z vlastních zdrojů pro areály 
ve Velkých Opatovicích a Březině. Část podzemní vody byla upravována 
na vodu pitnou. Ostatní areály jsou zásobovány pitnou vodou z veřejné 
sítě. Významným aspektem bylo dořešení nežádoucího nárůstu čerpání 
podzemní vody pro areál Velké Opatovice. Byla dokončena regulace 
chlazení lisů a nárůst odběru podzemní vody se podařilo zvrátit v roce 
2020 na 172 585 m3 surové vody (oproti roku 2019 – 212 384 m3). 
V  současnosti provozuje a.s. několik čistíren odpadních vod. V  roce 
2020 bylo vypuštěno celkem 120 tis. m3 odpadních vod. Z  bývalých 

důlních provozů na Hřebči a v nové Vsi bylo vypuštěno po provzdušnění 
a sedimentaci celkem 264 tis. m3 důlních vod.

V oblasti ovzduší bylo provedeno v  roce 2020 celkem 19 autorizova-
ných měření odbornou firmou a nebylo zaznamenáno žádné překročení 
předepsaných limitů. 

na skládku Březinka bylo v roce 2020 přijato celkem 41 319 t odpadů 
kategorie „O“. Převážnou většinu přijatých odpadů tvořily komunální 
odpady – 76 %, zbytek byly odpady na technické zabezpečení skládky 
– 18,6 % a odpady kategorie „O“ od firem. Ze skládky Březinka I. a II. je 
těžen skládkový plyn a je dodáván do kogeneračních jednotek – provo-
zovatel ÚVP Brno. V roce 2020 bylo vyrobeno a předáno do sítě celkem 
2 686 MWh elektrické energie. Odpadní teplo z kogeneračních jednotek 
je používáno k sušení jílu nebo písku a k ohřevu čištěné skládkové vody 
k vylepšení kvality čistírenského procesu. 

Úkoly v oblasti EMS dané pro rok 2020 byly splněny včetně aktualizace 
dokumentace. Pro další období bude nutno rozšířit systém indikace 
havarijních úniků surové vody a hledat další možnosti využití výměto-
vých keramických výrobků zpět do výroby nebo mimo režim odpadu. 
V roce 2021 je nutno implementovat legislativní požadavky vyplývající 
z nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. do podnikové praxe.

6. Péče o životní prostředí
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Z hlediska objemu investic se rok 2020 řadí mezi roky velmi úspěšné. 
Prostředky, které firma v  této oblasti vynaložila za uplynulé období, 
dosáhly rekordní výše. Investice v  roce 2020 svým objemem zajistily 
velmi solidní reprodukci našich výrobních prostředků.

Celkový objem zaúčtovaných investic představoval:
•	 Pořízení hmotného investičního majetku .  .  .  . 168 148 tis. kč
•	 Pořízení forem s jejich následnou aktivací   .  .  .  24 746 tis. kč
•	 Investice celkem   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192 894 tis. kč

Dozorčí rada schválila již na svém zářijovém zasedání v r 2019 rekon-
strukci tunelové pece č. 3 na divizi D02, která byla co do objemu 
investiční nákladů ve výši přes 100 mil. kč velmi významnou investicí. 
na prosincovém zasedání dozorčí rady ve stejném roce byla schválena 
už jen jedna investiční akce, kterou byla rekonstrukce 2 ks šachtových 
pecí na Březině. Dále se v tomto roce dokončovaly investiční akce, které 
byly schváleny již v předchozích letech.

V březnu 2020 však bylo kvůli pandemii Covid-19 vydáno rozhodnutí 
o  pozastavení nerozpracovaných investičních akcí, a  tak se některé 
investiční akce budou znovu předkládat dozorčí radě ke schválení 
v plánu investic na rok 2021. 

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2020:

1. Rekonstrukce tunelové pece č. 3 na divizi D02
jednalo se o rekonstrukci poslední ze čtyř původních pecí na divizi 
D02, které byly zprovozněny v  šedesátých letech minulého století. 
Tato akce s investičními náklady, které lehce překročily hranici 100 
milionů kč, patří mezi největší investice novodobé historie firmy. 
Projekt komplexně řešil celkovou rekonstrukci – tedy likvidaci staré 
pece a  původních pecních vozů, úpravu základových konstrukcí, 
opravu podpecního kanálu, osazení nového kolejiště, výstavbu nové 
pece a dodání 150 nových pecních vozů.
Tato pec bude umožňovat mimo výpalu různých druhů šamotů do 
teploty výpalu až 1550 ºC i výpal dinasu.
Disponuje moderním topným systémem s  využitím předehřátého 
spalovacího vzduchu a  regulačními prvky umožňujícími přesné 
řízení teploty a taho-tlakových poměrů v  jednotlivých částech pece. 
Součástí je rovněž automatický transport pecních vozů před pecí. 
Financování této velké investice bylo zajištěno formou investičního 
úvěru. Tento úvěr byl navíc podpořen dotací úrokové sazby, kterou 
jsou podporovány úvěry projektů s úsporou energií.

2. Rekonstrukce 2 ks šachtových pecí Divize 06 Březina
jednalo se o investici v objemu cca 25 miliónů kč, která realizačně 
navazuje na plynofikaci areálu Březina dokončenou v  předchozích 
letech. Hlavní částí rekonstrukce šachtových pecí byla změna topné-
ho systému pece, kdy původním palivem byl generátorový plyn. nově 
je pec otápěna zemním plynem. na pecích byl dále modernizován 
systém dávkování materiálu do pece, instalován systém pro měření 
teplot výpalu materiálu a celkový řídící systém, který umožňuje řídit 
výpal pomocí počítače z  velínu. Rekonstrukcí došlo ke zefektivnění 
výpalu současných produktů, k možnosti výpalu kvalitnějších druhů 
ostřiv, odstranění vzniku nebezpečných odpadů a  současně ke 
zlepšení bezpečnosti práce. První pec byla dokončena a předána do 
zkušebního provozu v září roku 2020, druhá pec byla dokončena dle 
plánu a předána do zkušebního provozu v únoru 2021. 
Tato investice bude finančně podpořena dotací z Evropských fondů 
pro regionální rozvoj v rámci programu OPPIk vypsané Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. Dotaci ve výši 6,3 mil. kč (30 % uznatelných 
nákladů) získáme z výzvy Úspory energií.

kromě výše uvedených akcí byla realizována i  celá řada drobnějších 
investičních akcí s nákladem do 1 mil. kč a také rekonstrukcí stávají-
cích zařízení, které jsou z hlediska schvalování v kompetenci předsta-

venstva a.s. jedná se například o:
•	Mlecí	zařízení	laboratoře
•	Třídič	frakcí
•	Magnetický	separátor
•	Přístavba	skladu	MTZ
•	Rozlišovací	jednotka	TM
•	Kolový	nakladač
•	Dieselagregát
•	Potiskovací	stroj

Z  hlediska zdrojů si firma stejně jako 
v minulosti z větší části vystačila se zdroji 
vlastními, kterými byly odpisy ve výši cca 

100 mil. kč a nerozdělený zisk z předchozích let. Pro bezproblémové 
financování jsme využili investiční úvěry od spolupracující komerční 
banky. Objem přijatých částek investičních úvěrů v  roce 2020 činil 
86,3 mil. kč.

Vedle investičního pořízení majetku byla tak jako podobně v minulých 
letech využita forma leasingu pro obměnu parku vysokozdvižných 
vozíků a osobních automobilů – nové položky představují hodnotu 6,5 
mil. kč. 

Celkový objem zaplacených leasingových splátek v  roce 2020 činil 
14,6 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 
34,8 mil. kč. 

7. Oblast technicko-investičního rozvoje

Seznam investičních akcí realizovaných v roce 2020 (nad 1 mil. Kč):
1. Rekonstrukce tunelové pece č. 3 (Divizi 02 - nová šamotka) - dokončeno

2. Rekonstrukce 2 ks šachtových pecí (Divizi 06 – Březina) - dokončeno v 2/2021

3. Pila pro řezání šamotových tvarovek (Divizi 02 - nová šamotka) - dokončeno (z r. 2019)

4. Odprášení linky magnetitu (Divizi 02 - nová šamotka) - dokončeno (z r. 2019)  

5. Zastřešení skladů pálených ostřiv a lupků (Divizi 06 – Březina) - pozastaveno (Covid)

6. linka přípravy pracovní hmoty (Divizi 03 - Dinaska) - pozastaveno (Covid)

7. Dávkování malo-komponentních přísad II. Etapa  
(Divizi 02 - nová šamotka) - pozastaveno (Covid)
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Celkovou ekonomickou a finanční situaci v průběhu hodnoceného roku 
lze hodnotit jako uspokojivou a stabilní, ale rozhodně to nebyl rok bez-
problémový.

I  do ekonomiky akciové společnosti se v průběhu roku postupně pro-
mítaly dopady celosvětové pandemie COVID-19, ale spíše zprostřed-
kovaně – přes zhoršenou situaci u našich odběratelů. konkrétně se to 
projevilo požadavky na posun některých nasmlouvaných a již vyrobených 
a uskladněných zakázek přes ultimum roku, v některých případech jsme 
zaznamenali určité zabrzdění v  rozhodovacích procesech obchodních 
partnerů.

Projevem takového vývoje pak byla skutečnost, že výroba sice v součtu 
všech finálních produktů vykázala meziroční nárůst o 1,5 %, na čemž 
zásluhu mají především komínové vložky, magnetit a netvarové výrobky 
(šamot zůstal tonáží cca na úrovni roku 2019 a dinas klesl na 82,2 %), 
ovšem prodej jako celek se snížil na 89,4 %. U  šamotu to bylo na 
82,7  % a  dinasu na 79,9 %, což nárůsty u  magnetitu a  komínových 
rour nenahradily. Výrazně nižší – téměř poloviční byla i výroba forem pro 
vlastní potřebu, což ale souvisí spíše se sortimentní skladbou tvarovek.

Uvedené skutečnosti rezultovaly do snížení čistého obratu. Ten dosáhl 
hodnoty 1 438 mil. kč, což je v porovnání s předchozím rokem o 3,6 % 
méně, v  tržbách za prodané výrobky a  služby vykázaných v  sumě 
1 318 mil. kč činil pokles 4,5 %. Přitom vývoj kurzu koruny byl tentokrát 
pro naši exportní společnost (export činil 85 % z dosažených tržeb) příz-
nivý – průměrný kurz CZk/EUR představoval za hodnocený rok 26,44, 
zatímco v roce 2019 to bylo „jen“ 25,67.

jednotlivé sortimentní skupiny se tedy na obratu podílely následovně:
šamotové kameny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42 %
dinasové kameny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
komínové keramické roury  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 %
teplojemné magnetitové tvarovky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 %
netvarové žáromateriály  . . . . . . . . . . . . . . . . .4 %
suroviny – jíly a pálené lupky . . . . . . . . . . . . . . .4 %
formy pro cizí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 %
zboží. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 %
ostatní vč. služeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 %

kladně – navýšením o 20,7 mil. kč – ovlivnily čistý obrat (ale naopak 
zhoršily likviditu) zásoby v  důsledku zmíněných posunů v  expedici. 
Sklad hotové výroby narostl o 77,2 mil. kč, naopak polotovary a rozpra-
covaná výroba klesly o 56,5 mil. kč. Standartně do celkových výnosů 
firmy přispěla aktivace tentokrát sumou 35,9 mil. kč, která v našem 
případě představuje především hodnotu vytěžených jílů, v menší míře 
také aktivované díly forem nebo jiný dlouhodobý hmotný majetek 
z vlastní produkce.

Z ostatních provozních výnosů v celkové výši 43,4 mil. kč asi třetinu 
představují tradiční poplatky vybírané za ukládání odpadu na skládce 
(recipročně jsou ovšem obsaženy i  v  nákladech co by poplatky obci 
a tvorba rezervy), druhou třetinu pak tvoří přijaté provozní dotace pře-
devším na povolenky CO2, resp. dotace na vývojové projekty a dotace 
z programu antivirus.

8. Ekonomická a finanční oblast

Ve finanční sféře jsou na straně výnosů evidovány především kur-
zové zisky (38,3  mil.  kč), výnosy z  finančních zajišťovacích derivátů 
(4,2 mil. kč), ale také přijatá dividenda od dceřiné slovinské společnosti 
za rok 2019 ve výši 1,2 mil. kč.

Co se týká nákladových položek, jejich vývoj nedoznal oproti minu-
losti nijak závratných změn. Materiálové náklady včetně energií jako 
celek vzrostly o 25,0 mil. kč, tj. o 4,3 % na celkových 600,0 mil. kč. 
U  nakupovaných surovin je patrný nárůst v  důsledku značně vyšší 
výroby kvalitativně hodnotnějších vysocehlinitých tvarovek, a  naopak 
pokles spotřeby levnějšího vlastního žárojílu. Výrazný pokles doznala 
i spotřeba dílenského materiálu na výrobu forem ale i spotřeba nástrojů. 
Pozitivní je snížení spotřeby paliv o 5,1 mil. kč, což souvisí s investicí do 
změny technologie výpalu lupků. Velmi pozitivní je vývoj v energetické 
spotřebě, konkrétně u  hlavního média – zemního plynu, kde pokles 
díky cenám ale i úsporným opatřením představuje 13,8 mil. kč, to je 
15,7 %. Spotřeba elektřiny finančně vzrostla o 2,9 %.

Pokles o  13,6 % je evidován u  nakupovaných služeb, které se tak 
v  souhrnu snížily na konečných 200,5  mil.  kč. Mimo jiné došlo ke 
snížení nákladů na opravy o 1,3 mil. kč, pandemie omezila cestování 
a  tím snížila cestovné o  2,0  mil.  kč. největší vliv však mělo téměř 
vyloučení agenturních pracovních sil, což uspořilo 14,3 mil. kč, podob-
ný efekt přinesl snížený nákup služeb spojených s pořizováním forem 
(14,2 mil. kč) a  rovněž doběh starších leasingů, jejichž splátky činily 
14,6 mil. kč, tedy o 8,3 mil. kč méně než v předchozím roce. jedinou 
významnější nárůstovou položkou ve službách bylo přepravné, které při 
navýšení o 9,1 mil. kč dosáhlo hodnoty 89,3 mil. kč a je tak zdaleka 
nejdražší nakupovanou službou. 

k  meziročnímu poklesu došlo u  osobních nákladů, které se sumou 
416,0 mil. kč byly o 3,4 % nižší než v roce 2019. konkrétně je tento 
trend patrný u  přímých mezd, zatímco režijní mzdy vykazují mírný 
nárůst. Tento vývoj souvisí jednak se snížením počtu zaměstnanců, 
jejichž průměrný přepočtený stav činil 693 osob při snížení v dělnické 
kategorii o  6 pracovníků, vliv měla i  cíleně snižovaná přesčasovost 
představující 3,1 % z celkového pracovního fondu oproti 4,3 % v roce 
2019. Tento pozitivní trend je očekávaným efektem předchozích raci-
onalizačních investičních opatření (např. robotizace výroby komínových 
rour), ale i důsledek trvalého úsilí o zvyšování produktivity práce nein-
vestiční cestou. navíc spotřeba pracovního času byla snížena téměř 
eliminací agenturních pracovníků, jejichž počet v lednu 2020 činil ještě 
31 osob a k ultimu roku zůstali pouze tři. 

Se mzdovými náklady souvisí i nemocnost včetně karantén a ošetřová-
ní, která v hodnoceném roce vyšplhala i díky koronaviru na historicky 
nejvyšších 11,4 % (v předchozím roce to bylo 8,9 %).

Průběžně, tedy i  v  roce 2020, byl v  součinnosti se třemi odborový-
mi organizacemi sledován vývoj průměrného výdělku definovaného 
v  kolektivní smlouvě uzavřené na období 2019–2023. V  důsledku 
specifik roku 2020 poznamenaného pandemií zaznamenal tento citlivý 
ukazatel vyčíslený na 33 222,- kč/měsíc meziroční pokles o  1,7 %. 
Zájmem a cílem obou smluvních stran kolektivní smlouvy je do konce 
smluvního období závazek mzdového vývoje naplnit.
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ke snížení nákladů v účetní evidenci firmy došlo rovněž u odpisů hmot-
ného majetku, účetní odpisy ve výši 100,7 mil. kč představují pouhých 
78,1 % z předchozí úrovně.

Pro úplnost je třeba dodat, že účetně byly v souladu s principem opatr-
nosti natvořeny opravné položky na nepotřebné zásoby a problematické 
pohledávky v celkové výši 11,5 mil. kč.

Z ostatních provozních nákladů jsou významnějšími položkami jako vždy 
zůstatková cena při prodeji materiálu – v našem případě palet, které 
jsou fakturovány s  dodávanými výrobky (20,2  mil.  kč), dále vybrané 
a  následně odvedené poplatky za ukládání odpadu na provozované 
skládce komunálního odpadu (16,8 mil.  kč), spotřebované povolenky 
CO2, pojistné majetku a  ostatní pojištění (6,5  mil.  kč), ekologické 
a energetické daně (4,2 mil. kč), zákonné rezervy na skládku a těžby 
(3,3 mil. kč) a další drobné položky.

V  oblasti finančních nákladů byly zúčtovány kurzové ztráty ve výši 
39,5  mil.  kč, tj. o  1,2  mil.  kč více než činily kurzové zisky, naopak 
náklady spojené s finančními deriváty činily 2,2 mil. kč, což je asi polo-
vina oproti výnosům z těchto operací. Poplatky finančním institucím ve 
výši 1,6 mil. kč rovněž meziročně klesly a to cca o třetinu. O 25,9 % 
nižší byla i suma bankám zaplacených úroků, které činily 6,1 mil. kč.

Ve finále tedy byl ve výkazu zisků a  ztrát vykázán za rok 2020 zisk 
před zdaněním ve výši 18,1 mil. kč a po zúčtování daně z příjmů pak 
13,7 mil. kč. To je sice nejnižší výsledek hospodaření od roku 2013, 

ale v podmínkách roku 2020 jej lze považovat za uspokojivý. ne jiný byl 
trend u ukazatele EBITDA, jehož hodnota 124,6 mil. kč je 76,1 % ve 
srovnání s předchozím rokem. není to jen důsledek nižšího zisku, ale 
i o 28,3 mil. kč nižších odpisů.

Údaje zachycené v  bilanci a.s. ke 31. 12. 2020 naznačují, že hod-
nocený rok byl v  některých parametrech výjimečný a  záleží na úhlu 
pohledu při posuzování, zda změny v  hodnotě majetku a  ve zdrojích 
jeho financování stejně jako relace vlastních a cizích pasiv jsou pozi-
tivní či naopak.

Markantem roku byl vykázaný rozsah investic. Těm se věnuje samostat-
ný bod této výroční zprávy, takže zde uvádíme pouze základní údaje. 
Předchozí rok 2019 byl se sumou investic 184,0 mil. kč označen za 
historicky investičně nejnáročnější a  jen optimisté mohli očekávat, že 
se v roce 2020 podaří v dozorčím orgánu a.s. prosadit ještě další navý-
šení. Skutečnost ovšem činí 192,9 mil. kč a mimo to ještě za dalších 
6,5 mil. kč byly pořízeny věci na leasing. Bilanční hodnota dlouhodobé-
ho hmotného a nehmotného majetku doznala navýšení o 93,1 mil. kč 
a  k  ultimu roku činila 815,0  mil.  kč. Přitom vzhledem k  rozsahu 
největší akce – tunelové pece na divizi 2, ale i dalších projektů, které 
ještě nebyly převzaty, vykazuje největší nárůst položka nedokončených 
investic. Zůstatková hodnota pozemků a  staveb zůstala beze změny, 
resp. mírně poklesla, totéž platí o dříve zaktivovaných a odepisovaných 
formách, takže veškeré nárůsty byly evidovány v oblasti movitých věcí 
– strojů a zařízení. U nehmotného majetku se nárůst (3,4 mil. kč) týká 
povolenek CO2

.
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Dlouhodobý finanční majetek vyjadřuje obchodní podíl v dceřiných spo-
lečnostech, kde se s výjimkou vlivu kurzu při aktuálním ocenění k roční 
závěrce nic nezměnilo.

Značný nárůst o 118,2 mil. kč vykázala ovšem i oběžná aktiva společ-
nosti. O důvodech navýšení zásob hotové a nedokončené výroby je zmí-
něno výše, skladový nárůst vykázal však i nákup vstupů – o 8,3 mil. kč. 
Věcně se jedná především o relativně dražší suroviny pořízené k aktuál-
ním zakázkám právě koncem roku.

negativní vliv na likviditu měl také nárůst pohledávek o 71,4 mil. kč. 
jejich koncový stav byl 340,4 mil. kč, ale z toho tentokrát mimořádně 
vyšší (119,3 mil. kč) byly bezrizikové pohledávky vůči firmám ve sku-
pině. Po natvoření opravných položek k  problémovým pohledávkám 
v  rámci roční účetní závěrky lze konstatovat, že v  kategorii po lhůtě 
splatnosti není žádná pohledávka s  podstatnou nominální hodnotou. 
Pohledávek po lhůtě splatnosti bylo ke 31. 12. 2020 evidováno za 
48,6 mil.kč.

neobvykle vysoká částka v  položce peněžních prostředků na ban-
kovních účtech (67,8  mil.  kč) je způsobena především deponovanou 
finanční rezervou na rekultivaci a monitoring skládek a sanaci těžebních 
lokalit (52,3 mil. kč), krátkodobě jsou na účtu také zatím nezkonverto-
vané prostředky z obdržené dolarové platby (11,9 mil. kč). Standartní 
aktivní položkou jsou u nás náklady příštích období – věcně se jedná 
zejména o provedené skrývky na dole Březinka (18,6 mil. kč) a leasin-
gové splátky (10,0 mil. kč).
 
Rozsáhlé investice a nárůst zásob a pohledávek vyústily do meziročně 
výrazného navýšení bilanční sumy společnosti. Celková aktiva se popr-
vé v historii přehoupla přes 2 miliardy – k ultimu roku 2020 předsta-
vovala 2 019,4 mil. kč.

Řešení na straně pasiv, tedy zdrojů krytí navýšených aktiv, spočívalo 
v podstatně vyšším využití cizích zdrojů. Ty vzrostly o 235,5 mil. kč při 
současném úbytku vlastního jmění o 9,3 mil. kč.

Základní kapitál zůstal i nadále nezměněn, od založení a.s. má hodnotu 
757,4 mil. kč. Vlastní jmění kladně ovlivnil výsledek hospodaření běž-
ného roku i výsledek z let minulých, stejně jako plusové saldo v tvorbě 
a  čerpání rezervního a  ostatních fondů. naopak snižujícím faktorem 
vlastního kapitálu jsou oceňovací rozdíly plynoucí z přecenění majetku 
(konkrétně se jedná o přecenění obchodního podílu v dceřiné společ-
nosti a  finančních derivátů v obou případech v návaznosti na kurz ke 
31.12.2020). 

Z vlastních zdrojů byly i v roce 2020 vyplaceny dividendy akcionářům ve 
výši 17,- kč/akcii, což znamenalo v součtu 12,9 mil. kč.

na konci hodnoceného roku byl vlastní kapitál společnosti vyčíslen na 
1 218,2 mil. kč, což při emisi 757 400 kusů akcií představuje vnitřní 
hodnotu jedné akcie ve výši 1 608,43 kč.
 
V cizích zdrojích došlo k navýšení zákonných rezerv na skládku a těžby 
o  3,5  mil.  kč a  stav rezerv na známé mandatorní výdaje přenesené 
z běžného do následujícího roku představuje 9,2 mil. kč.

Rozhodujícím zdrojem krytí stálých i  oběžných aktiv byly bankovní 
úvěry. V  průběhu hodnoceného roku pokračovala tradiční spolupráce 
s komerční bankou a s ČSOB, u třetího finančního domu došlo k zámě-
ně, kdy Expobank nahradil se zajímavějšími podmínkami i  s  vyšším 
úvěrovým rámcem Unicredit.

Z hlediska struktury všech úvěrů činí zůstatky těch investičních k ultimu 
roku 147,7 mil. kč s horizonty splacení v roce 2024 (cca 2/5) a 2026 
(cca 3/5). Splátky plánované do 1 roku jsou však v  bilanci uváděny 
mezi krátkodobými.  krátkodobé úvěry v  podobě kontokorentů nebo 
revolvingových půjček byly ke 31.12.2020 čerpány v  celkové výši 
282,7 s mil. kč. Banky se tedy podílejí na financování podniku rekordní 
sumou 430,4 mil. kč. novým jevem je, že téměř 2/3 úvěrů jsou čerpány 
v EUR, což koresponduje s exportním charakterem prodejů a z hlediska 
očekávaného zpevnění koruny by to mohlo být i ekonomickou výhodou.

nárůst vykazují i  nedelikventní závazky vůči obchodním partnerům 
včetně přijatých záloh od nich a to o 25,0 mil. kč. naopak o 8,1 mil. kč 
se snížila úroveň půjček od zaměstnanců pro firmu, ale v plné výši je 
nahradil nárůst závazků vůči státu – daňových a dotačních.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zadluženost firmy v průběhu hospodář-
ského roku 2020 narostla, a přestože není fatální a nepřekračuje rámec 
běžný u podniků podobné kategorie, bude bezesporu cílem a úkolem 
managementu v blízké budoucnosti celkové závazky a tím i relaci cizího 
a vlastního kapitálu snížit.

Co se týká mimobilančních závazků společnosti, ty představují přede-
vším na leasing pořízené stroje a dopravní prostředky. Zatímco nově byl 
na leasing pořízen majetek za 6,5 mil. kč, splátky starších položek činily 
14,6 mil. kč. Celkové leasingové závazky tudíž poklesly a k ultimu roku 
2020 měly hodnotu 23,0 mil. kč.

Společnost nadále dlouhodobě eviduje také závazky související s těžbou 
a skládkováním, tedy rekultivační a monitorovací povinnosti, na něž je 
ovšem tvořena dostatečná zákonná rezerva představující k závěru roku 
54,0 mil. 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 byla obdržena dotace z MPO ČR na pořízení investič-
ního majetku – plynofikaci areálu D- 06 Březina ve výši 2,8 mil. kč.

Z kontrol, které v různých oblastech u společnosti proběhly, nebyla až 
na drobné výjimky zjištěna žádná závažná porušení, vyměřené sankce 
tudíž nebyly významnými položkami.

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.
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Specifická atmosféra plynoucí z  celosvětové pandemie COVID-19 
ovlivňovala i  přípravu podnikatelského plánu na rok 2021. již 
v jejím průběhu, tedy v říjnu loňského roku bylo zřejmé, že ani naše 
společnost nebude za rok 2020 vykazovat růstové trendy, i  když 
dopady do ekonomiky firmy se nejevily nijak extrémně velké. naší 
výhodou je diverzifikace dodávek do více oborů, nicméně přece 
jen určitá opatrnost a nejistota některých zákazníků rezultovala do 
posunu zakázek v řádech měsíců, tedy do roku 2021.

Z  pohledu počátku nového hospodářského roku se zakázková 
naplněnost nejeví tak napjatá jako ve dvou předchozích, nutno 
říct výjimečných letech, kdy naše kapacity nestačily na pokrytí 
poptávky. kromě běžných tradičních dodávek, kam patří celý obor 
komínových rour, akumulačního magnetitu, kamnářského šamotu, 
ale hlavně opakované dodávky do metalurgie, skláren, cementáren, 
hliníkáren atd., a z nichž rezultuje zaplněnost na cca 5 měsíců, jsou 
opět reálně ve hře dva velké projekty (japonsko a  Taiwan), které 
ovlivní chod a hospodaření podniku v celoročním měřítku.

Co se týká výrobních vstupů, situace se mírně uklidnila. některé 
dříve kritické dovozové suroviny jsou nyní dostupnější, objemné 
tuzemské nákupy především jílů a  ostřiv jsou zabezpečené a  ani 
ceny by neměly díky globálním poklesům trhů doznat podstatných 
změn. To se týká i pro naši výrobu významných nákupů energií. 

již několikaletý problém v oblasti pracovních sil v celorepublikovém 
i našem podnikovém měřítku nepovažujeme ani nadále za odstra-
něný. Za prvořadý způsob, jak ho řešit, považujeme racionalizaci 
práce a  zvýšení její produktivity. To se v minulosti dařilo – loňská 
výroba tvarovek vzrostla o  1300 tun při celoročním snížení počtu 
zaměstnanců o  5 osob, ale především při téměř eliminování 
agenturních pracovníků, jichž jsme ještě na vstupu do roku 2020 
využívali několik desítek. V  tomto trendu hodláme pokračovat 
i v plánovaném roce 2021. naopak není naším záměrem zopakovat 
pokles průměrných výdělků, ale v zájmu sociálního smíru ve firmě 
a v souladu s pětiletou kolektivní smlouvou hodláme naplnit výděl-
ková očekávání zaměstnanců.

Bohužel ani v  roce 2021 nelze předpokládat dořešení pandemické 
situace, v  souvislosti s  níž činíme celou řadu opatření. Ta nejen 
komplikují život v organizování výroby, ale představují nemalé náklady 
a zůstávají i  v následujících měsících jistým rizikem v našem podni-
kání.

Dlouhodobě jsme nuceni se jako exportní podnik zabývat problemati-
kou kurzu. jeho vývoj v závěru roku 2020 nebyl díky posílení koruny 
pro nás příznivý, což se negativně promítlo do výsledku hospodaření již 
při roční účetní závěrce a tento trend jak u EUR, tak u USD pokračuje 
i v prvních měsících roku 2021. Podnikatelský záměr byl sestaven ve 
finanční oblasti na úrovni tehdy aktuálního a předpokládaného kurzu 
27 CZk/EUR, o to je tedy z pohledu začátku roku 2021 náročnější.

I  v  plánovaném roce nehodláme úplně pozastavit technický rozvoj 
firmy. Celkový enormní objem investic realizovaných ve dvou před-
chozích letech převážně z  úvěrových zdrojů opakovat nelze, avšak 
reálných je několik menších akcí převážně v  oblasti strojního 

vybavení v  řádech jednotek milionů korun. Větší projekty jako je 
rekonstrukce šachtových pecí nebo další automatizace a  roboti-
zace výroby komínovek budou připravovány a rozloženy do delšího 
časového období.

Akciová společnost vstupuje do nového hospodářského roku jako 
konsolidovaný a  prosperující podnikatelský subjekt. Základním 
východiskem tohoto konstatování je stabilizovaný management jak na 
vrcholové úrovni, tak co se týká středních řídících a odborných kádrů. 
Přesto je však vstup do roku 2021 poznamenán významnou změnou, 
a to na nejvyšší výkonné pozici – předsedy představenstva a.s., který 
je zároveň nejvyšším výkonným manažerem ve společnosti. Po dvou 
letech skončil svoji činnost v P-D Refractories CZ Ing. Martin liebl 
a  ve funkci ho nahradil rozhodnutím dozorčí rady dlouholetý člen 
vedení firmy, technický ředitel a.s. Ing. jiří kyncl.

Podnikatelský záměr na rok 2021 je postaven na následujících 
východiscích a stanoví níže uvedené cíle: 

Výrobní a navazující činnosti na jednotlivých divizích 

Divize 1 – Stará šamotka Velké Opatovice 
Po celý rok 2020 byla v provozu na D01 zánovní nízkoprofilová pec 
s posunem 24 tunelových vozů za den a 2 vozokomorové pece pro 
výpal elektroplotýnek a ostatních drobných zakázek. V tomto trendu 
budeme pokračovat i  v  roce 2021. Hlavním sortimentem zůstává 
kamnařina v celé své šíři – tažená, lisovaná, černá, bílá. Další výro-
bou pro zaplnění pece bude příslušenství ke komínovým vložkám, 
tvrdý šamot a lehčený šamot s vyhořívajícími přísadami.
Po úspěšných investicích na hale netvarové výroby – navažování 
surovin a odprašování, které přispělo ke zlepšení pracovních pod-
mínek, počítáme s obdobnou tonáží malt, žárobetonů a  tmelů v r. 
2021 jako letos nebo v případě potřeby i vyšší.
Po postupném snížení stavu pracovníků nastala jejich stabilizace 
a v r. 2021 již nepočítáme s dalšími odchody, k dalšímu růstu pro-
duktivity by mohlo přispět několik navržených menších investičních 
akcí. Starší velká tunelová pec zůstává nadále v záloze, k optimali-
zaci výroby přispěje oprava cca 10 tunelových vozů.

Divize 2 – Nová šamotka Velké Opatovice
Divize 02 v  plánovaném roce opět sehraje roli hlavního výrobního 
závodu akciové společnosti s  největším zatížením celopodnikový-
mi náklady. Díky rekonstrukci a  modernizaci tunelové pece č. 3 
v  roce 2020 je D02 nyní kapacitně připravena vyrábět šamotové, 
vysocehlinité, izolační, magnetitové i  dinasové tvarovky ve čtyřech 
moderních tunelových pecích s  vyšší efektivitou a  energetickými 
úsporami. V  plánovaném roce však budou pokračovat projekty 
modernizace výroby s  přínosem pro bezpečnost a  hygienu práce, 
jako je odprášení, resp. chlazení pracovišť, automatické dávkování 
malokomponent do kolomísičů a další. 
V  roce 2021 se očekává opět vysoká zakázková naplněnost díky 
plánovanému projektu koksové baterie do japonska – kIMITSU III, 
příp. projektu na 2 koksárenské baterie na Taiwan. kromě toho se 
jednáním se zákazníky podařilo zvýšit ceny výrobků pro hliníkáren-
ský průmysl, tzn. jakostí AM48 a SA, a proto se v roce 2021 počítá 
i s navýšením výroby pro tento obor. loňským rozšířením kalibrovny 
bude navýšena kapacita zakázek na přesné kameny, izolační desky 

9. Východiska a cíle roku 2021
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a  sestavy, zejména pro sklářské pece, které mají vyšší přidanou 
hodnotu. Výroba vibrolitých materiálů naváže v plánovaném roce na 
další zakázky top-bloků pro anodové pece a další výrobu složitých 
tvarovek, které jsou součástí zakázek oboru sklářství, zakázek pro 
ohřívače větru (keramické hořáky) a  další obory. Se sestupným 
trendem je počítáno v oboru magnetitových akumulačních tvarovek.
Po realizaci zakázek, jejichž expedice byla bohužel přesunuta dle 
dispozic zákazníků do roku 2021, bude pokračováno v další optima-
lizaci skladů hotových výrobků. Maximálním využitím recyklovaných 
zlomů do receptur výrobků budou snižovány surovinové náklady 
a zároveň uvolněny další skladovací kapacity.
Vzhledem k pozitivním zkušenostem s novým robotem na skládání 
balíčků MgT se v následujícím období připravuje instalace robota na 
lise SC5 společně s automatickým posunem tunelových vozů, což 
by mělo zvýšit produktivitu výroby. globálním úkolem pro divizi 02 
zůstává i pro plánovaný rok 2021 zvýšení krycích příspěvků výrobků, 
tedy zvýšení ekonomické efektivnosti výroby. 

Divize 3 – Dinaska Svitavy
Dinasku po “klidnějším“ roce 2020 čeká opět jeden z náročnějších 
roků, co se týče produkce dinasu. Rok 2021 se bude nést v duchu 
dodávek dinasu pro dva koksárenské projekty. Prvním z  nich je 
dodávka dinasu na výstavbu koksárenské baterie č. 4 největšího 
producenta koksu v Polsku jSW kOkS SA. Další velkou zakázkou, 
která je v  průběhu roku 2021 očekávána, je dodávka dinasu na 
výstavbu koksárenské baterie č. 3 pro našeho již “známého“ zákaz-
níka nippon Steel and Sumitomo Corporation. Výroba a  dodávky 
dinasu v  celkovém objemu téměř 20 000 tun jsou zde rozloženy 
až do roku 2023. Dalším z projektů, kde jsme součástí výběrového 

řízení, je dodávka materiálu na 2 koksové baterie na Taiwan v cel-
kovém objemu dinasu 44 000 tun za 3 roky. 
nedílnou součástí výrobního portfolia Dinasky je produkce komí-
nových vložek. Ani rok 2021 nebude z  tohoto pohledu výjimkou, 
přičemž bude maximálně využita automatická robotická linka. 
Součástí tohoto tématu bude také příprava druhé fáze automatiza-
ce výroby komínovek, tj. jejich třídění a balení.
Očekávané velké dinasové projekty přinesou i velký tlak na perso-
nální oddělení, neboť před zahájením produkce dinasu na všech 
pálících agregátech, tzn. pro plné vytížení celé kapacity závodu 
v  třísměnném až nepřetržitém režimu, bude nutné posílit kolektiv 
Dinasky o zhruba 30 nových pracovníků do výroby.

Divize 4 – Servis
Divize sehrává významnou roli nejen z hlediska provozuschopnosti 
všech výrobních zařízení v  rámci akciové společnosti, tzn. jejich 
oprav i reprodukce formou investic a leasingu, ale neméně důleži-
tou je i výroba forem, a to pro celou žároskupinu v rámci P-D group. 
Od schopnosti včas vyrobit formy ale i od jejich ceny se mnohdy 
odvíjí i  úspěšnost získávání vlastních zakázek pro finální výrobu, 
a to nejen v našich divizích ale i u kolegů v Bochumi a ve Wetru. Pro 
divizi Servis je ještě náročnější než pro ostatní divize vypořádávat se 
s výkyvy v zaplněnosti jejich strojírenské a dřevomodelářské výro-
by, důvodem je uspokojování pěti odběratelských míst současně. 
Přitom víme, že dílenské profese budou podobně jako v minulých 
letech tak i v r. 2021 kritickým místem na trhu práce. I pro divizi 04 
bude třeba s ohledem na blížící se projekty přijmout několik nových 
spolupracovníků. napomoci by mohla již dlouholetá spolupráce 
s oběma učilišti v regionu. 
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V  oblasti pracovníků zajišťujících údržbu je třeba vyvinout snahu 
o náhradu již přesluhujících pracovníků důchodového věku mlad-
šími perspektivními zaměstnanci především s kvalifikací pro oblast 
oprav složitých hydraulických systémů lisů a  řídící elektroniky 
výrobních linek včetně těch robotických.
Divize 04 zodpovídá i  za nemalé úkoly v  oblasti investic z  nichž 
největší je dokončení dvou zkušebních šachtových pecí na divizi 
06 – pálení. Rovněž tak zajištění celé řady velkých oprav strojního 
vybavení bude pro divizi 04 v  roce 2021 náročný leč neodkladný 
úkol.

Divize 5 – Skládka Březinka 
V  roce 2021 bude cílem udržet výši návozu odpadu v  rozmezí 
45  000 – 50 000 tun s  důrazem na ukládání odpadů s  vyšším 
poplatkem za uložení a  odpadů biologického původu, které pod-
poří vývin skládkového plynu a umožní tak co nejefektivnější chod 
kogeneračních jednotek.
Provoz kogeneračních jednotek zajistí důležitou část příjmu skládky 
z prodeje elektrické energie a umožní sušení žáruvzdorných jílovců 
využitím odpadního tepla z výfukových plynů na sušce jílovců.
V roce 2021 bude naplněna kapacita ukládací kazety č. 6 a v prů-
běhu léta bude potřeba postavit a zprovoznit ukládací kazetu č. 7, 
která bude sloužit ke skládkování odpadů pro další období. 
Tématem k  řešení bude prodloužení zákonné lhůty provozování 
skládky až do roku 2030.

Divize 6 – Pálení Anna Březina
Divize 06 i  v  nadcházejícím roce 2021 sehraje roli významného 
dodavatele surovin pro finální výrobní divize. Vzhledem k vývoji na 
trhu se žárovzdornými surovinami ve střední Evropě je nezávislost 
na externích dodávkách kvalitních šamotových ostřiv stále aktuál-
nější.
V  roce 2020 byla po úspěšné plynofikaci areálu v Březině prove-
dena stavebně-technologická úprava prvních 2 šachtových pecí 
a otevírá se tak cesta k vyšší kvalitě, produktivitě, ale hlavně k dal-
ším možnostem výroby speciálních ostřiv (se zvýšeným obsahem 
Al2O3

, nebo lehčených pro izolační produkty).
V  roce 2021 se očekává opět vysoká naplněnost výroby ostřiv 
díky plánovanému projektu koksové baterie kIMITSU III, který bude 
obnášet výrobu hlavně šamotových kamenů a  tím zvýšené poža-
davky na dodávky pro divizi D02. Plánovaným cílem je navýšení 
tonáže výroby lupků (který byl v  roce 2020 v  kontextu pandemie 
COVID značně ovlivněn) ale i malt a jílů, a tím přispění k hospodář-
skému výsledku společnosti přiměřeným ziskem z  prodeje cizím 
zákazníkům. 
Po letech se odběratelem lupků stal i  sesterský závod ve Wetru, 
se kterým je třeba navázat na úspěšné používání našich mate-
riálů rozšířením dodávaných jakostí. Z  pohledu prodeje externím 
zákazníkům je třeba v roce 2021 navázat na úspěšnou praxi z roku 
2019 jak z  pohledu získávání nových příležitostí, tak i  optimali-
zaci prodejních cen. Rozhodujícím krokem pro další perspektivu 
divize 06 i  celé surovinové politiky společnosti bude pokračování 
v  rekonstrukci otopného systému šachtových pecí tak, aby došlo 
k úplnému opuštění technologie zplyňování hnědého uhlí a tím i ke 
komplexnímu zlepšení jak kvalitativních parametrů, tak i  životního 
a pracovního prostředí.

Divize 12 – Těžby Březinka 
I v roce 2021 je úkolem těžebního závodu zásobovat ostatní výrobní 
divize vytěženými surovinami a  zároveň zůstane dodavatelem pro 
sesterský závod v německém Wetru.

Skrývkové práce na ložisku provedené v roce 2020 umožní těžbu 
suroviny v odkryté části ložiska v období let 2021 a 2022, náklady 
spojené se skrývkami byly časově rozlišeny a  budou předmětem 
zúčtování s vlastní těžbou.
nadále zůstává úkolem divize péče o důlní zátěže v těžebních loka-
litách z minulosti s co nejnižšími náklady.

Kooperace v rámci skupiny P-D Group

V  letošním roce je tomu již 20 let od vstupu zahraničního kapitálu do 
bývalé společnosti Moravské šamotové a lupkové závody. V podniku se 
staletou tradicí v  žárovýrobě byla v  roce 2001 tímto aktem prakticky 
ukončena několikaletá fáze privatizace a firma se stala součástí skupiny 
Preiss-Daimler group v německém vlastnictví a byla přejmenována na 
P-D Refractories CZ a.s.

Dlouhodobě, a to bude platit i pro plánovaný rok 2021, se kooperace 
s podniky ve skupině stala běžnou denní rutinou, kdy český producent 
participuje se sesterskými závody v  německu na některých větších 
exportních projektech a  je zároveň jejich významným dodavatelským 
partnerem, co se týká ocelových, dřevěných a  případně plastových 
forem a  je rovněž dodavatelem žárovzdorných surovin. Žádné výrazné 
změny ať již v této obchodní spolupráci či v oblastech technologického 
vývoje, rozvíjení IT systémů, pojišťovnictví, marketingu atd. v roce 2021 
nepředpokládáme.

Do skupiny náleží rovněž dceřiná společnost P-D kremen ve Slovinsku, 
jejíž 50% obchodní podíl drží P-D Refractories CZ a.s. Tato malá těžební 
společnost je významným dodavatelem strategické suroviny – křemen-
ce jak pro český mateřský podnik, tak pro sesterský závod v Bochumi 
a i v roce 2021 bude beze zbytku prioritně zabezpečovat dodávky této 
pro výrobu dinasu nezbytné suroviny v intencích předchozích let.

Podrobně jsou veškeré souvislosti a  vztahy mezi firmami ve skupině 
popsány ve Zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osoba-
mi, která je uváděna v následující části této výroční zprávy.

ISŘ a certifikace výrobků

V  roce 2021 proběhne 1. dozorový audit Quality Management System, 
jehož platnost certifikátu je 3. 12. 2019 - 2. 12. 2022. Bude pokračovat 
i každoroční povinná výrobková certifikace. komínové vložky mají dlouho-
době platné Osvědčení o shodě řízení výroby.  Energetický audit všech 3 
lokalit a.s. byl proveden v roce 2020. Oblast environmentu a BOZP trvale 
podléhá inspekcím a dozorům státních orgánů. S jejich certifikací se v příš-
tím roce nepočítá.

Materiálové a energetické výrobní vstupy 

naše společnost má velkou konkurenční výhodu, protože disponuje 
sama rozhodující částí surovinových vstupů – jak žárojílů pro výrobu 
šamotu včetně komínových rour, tak křemence pro dinas. Širokou 
škálu dalších surovin a materiálů, i když v mnohem menších tonážích, 
budeme nadále nakupovat na trhu a  jejich dostupnost bedlivě sledu-
jeme. Ve střednědobém horizontu nemáme žádné indicie, že by mělo 
docházet k nějakým fatálním výpadkům. Dobrou zprávou tentokrát pro 
roční plánování je, že cenové úpravy nakupovaných surovin a materiá-
lů na rok 2021 jsou minimální.
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Energie tvoří velmi výraznou nákladovou položku, proto je jim věnována 
značná pozornost. Ať už je to směrem do investic s menší energetickou 
náročností, tak i optimalizací jejich spotřeby. V současné době máme 
nakoupeno již kolem 50 % spotřeby u obou energií na rok 2021 za 
ceny stejné či menší, než byly v předchozím roce. Úkolem je nadále 
bedlivě sledovat i  vyhodnocovat různé predikce a  naše dílčí nákupy 
včetně těch forwardových na delší období dopředu jim přizpůsobovat. 
neočekáváme v  celoročním průměru výraznější zdražení proti roku 
2020, naopak celosvětový pokles poptávky spíše signalizuje cenovou 
stagnaci či možná i mírné zlevnění cen.

V dopravě je situace relativně stabilní, tudíž očekáváme rovněž ceno-
vou stabilitu. Výjimku mohou tvořit možná lokální zdražení poplatků na 
dálnicích či silnicích prvních tříd v zahraničí, které by se mohly projevit 
v cenách stejně jako drobné navýšení mzdových prostředků u našich 
dodavatelů transportních služeb vlivem inflace. Určité riziko je nutno 
vidět v možném omezování a komplikování doprav vlivem protipande-
mických opatření v některých evropských i vzdálenějších zemích

Lidské zdroje, produktivita práce a mzdový vývoj

naše výroba je z velké míry založena na know-how, to znamená na zna-
lostech pracovníků předávaných z generace na generaci, proto je oblast 
lidských zdrojů jednou z nejsledovanějších a nejkomunikovanějších. jde 
nejen o  získání nových lidí do pracovního procesu, ale i  o  stabilizaci 
personálu ve společnosti již pracujícího. 

Dostupnost pracovní síly byla a stále je velmi problematická, nezaměst-
nanost je velmi nízká, a hlavně ve Svitavách je získat pracovníky velký 
problém, což se bohužel nezmění ani v roce 2021.

V roce 2020 jsme zahájili činnosti v oblasti personální strategie, které 
se soustředí mimo jiné i  na komplexní práci s  lidmi, jejich motivaci, 
generační obměnu, vzdělávání apod. V  této práci budeme pokračovat 
i roce 2021 s cílem zaměstnance co nejvíce stabilizovat, minimalizovat 
fluktuaci a učinit práci v naší firmě atraktivní i a zajímavou, abychom se 
stali vyhledávaným zaměstnavatelem.

nedílnou součástí práce s  lidmi je i  propracovaný systém osobní 
hmotné zainteresovanosti, který je závislý zejména na dosahované 
produktivitě práce s předem definovanými parametry a objemy finanč-
ních prostředků. Produktivita bude i nadále sledována přes výrobu tzv. 
ekvivalentní tuny a množství spotřebovaných placených hodin práce. 

Mzdový vývoj kopíruje dohodnutý systém definovaný a  odsouhlasený 
se všemi třemi odborovými organizacemi působícími v naší společnosti 
v kolektivní smlouvě uzavřené na roky 2019-2023. V plánovaném roce 
nechceme zopakovat epidemií způsobený mzdový vývoj v  roce 2020, 
kdy došlo ke snížení průměrného výdělku o necelá 2 %.

Prodejní politika

S  ohledem na situaci na trzích v  jednotlivých průmyslových oborech 
a s ohledem na jejich očekávaný vývoj v roce 2021 mj. i v souvislosti 
s Covid-19 jsme naplánovali reálné výrobní tonáže – viz níže.  I přes 
dílčí časový nesoulad mezi výrobou a finálním prodejem předpokládá-
me, že stejná množství výrobků, která se vyrobí, budou rovněž dodána 
k zákazníkům.

Přes mnoho intenzívních jednání byla uzavřena zatím jedna velká 
zakázka na koksárenskou baterii – Przyjazn Polsko s dodávkou 9300 t 
dinasu. Další projekty jsou v jednání. 

Dílčí změny v prodejní politice nás čekají ve spolupráci a výrobní koordi-
naci s německými závody P-D group. nově uplatňovaná alokace výrob-
ních kapacit znamená pro nás intenzívnější koncentraci na šamotové 
a dinasové výrobky pro koksárenství a  ohřívače větru, popř. šamotové 
výrobky pro ostatní spotřebitelské obory.

Dodávky magnetitu a komínových rour, lupků a  jílů stejně jako forem 
budou probíhat plně ve vlastní režii, naopak především sklářské zakáz-
ky budou prioritně projednávány a zadávány pro výrobu v sesterských 
závodech.

Podíl exportu na celkových dodávkách se i  v  roce 2021 předpokládá 
okolo 80 %, o to významnější roli sehraje kurz koruny.

Pro jednotlivé divize a.s. jsou v podnikatelském záměru 
na rok 2021 stanoveny následující objemy výroby hlav-
ních sortimentních položek v tunách:

D 01 – Stará šamotka:
Šamot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 900

Izolační materiály  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800

komínové prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600

Malty, tmely a žárobetony  . . . . . . . . . . . . .  3 100

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 400

D 02 – Nová šamotka:
Šamot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   30 300

Izolační a speciální vysocehlinité materiály . . . . .  6 600

Magnetit    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 000

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 900

D 03 – Dinaska:
Dinas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   19 300

komínové prvky . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 000

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 300

D 06 – Pálení Anna:
Malty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400

jíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 000

Ostřiva  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 000

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 400

D 12 – Těžby:
jíly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 500

Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 500

Celkem za a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 500
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Investiční a technický rozvoj

nedávno ukončený rok 2020 byl z  pohledu proinvestovaných pro-
středků ve výši 192 894 tis. kč, což je ještě o  8 mil. kč více než 
v roce předchozím, zcela jistě nejnáročnějším rokem v moderní historii 
firmy.  Zasloužily se o to zejména dvě akce – nová tunelová pec č.3 na 
Divizi 2 v hodnotě přesahující částku 100 mil. kč a zahájení výstavby 
dvou zkušebních šachtových pecí na divizi 06 v hodnotě 26,5 mil. kč. 
Z  důvodu koronavirové krize, nejasné obchodní budoucnosti a  velké 
potřebě investičních prostředků byly další menší akce pozastaveny 
a nyní jednáme o jejich oživení v roce 2021. 

jsou to následující investiční akce:
•	Malokomponentní dávkovací linka pro Divizi 02 v hodnotě cca 8 mil. kč
•	 Drtící	linka	pro	Divizi	03	v hodnotě	cca	5	mil.	Kč
•	 Zastřešení	skladu	lupků	pro	Divizi	06	cca	8,5	mil.	Kč
•	 Nákladní	auto	na	pohon	CNG	pro	divizi	06	v hodnotě	cca	3,5	mil.	Kč

Dalšími strategickými akcemi, které by měly být realizovány v horizontu 
následujících 5–7 let jsou:
•	 rekonstrukce	4	ks	šachtových	pecí	na	Divizi	06,	kde	 je	předpoklad	

získání dotace, náklad – cca 75 mil. kč
•	 výstavba	 robotizované	 třídící	 linky	a balící	 linky	pro	komínové	 roury	

v hodnotě 32 mil. kč
•	 výstavba	robotizované	linky	pro	lepení	a sušení	komínových	tvarovek	

v hodnotě cca 15 mil. kč 
•	 nákup	dvou	nových	obráběcích	center	v hodnotě	cca	12	mil.	Kč
•	 nákup	elektroerozivní	drátové	řezačky	v hodnotě	cca	7,5	mil.	Kč
•	 nákup	nového	lisu	1000	t	lisu	pro	Divizi	02	v hodnotě	cca	22	mil.	Kč
•	 nákup	nového	lisu	2000	t	pro	Divizi	03	v hodnotě	cca	30	mil.	Kč	
•	 robotizace	lisu	na	D02	v hodnotě	7	mil	Kč	

Předpokladem realizace těchto investic je schválení dozorčí radou a.s.

Drobnější plánovaná investiční opatření s nákladem do 1 mil. kč podle 
stanov a.s. schvaluje představenstvo a.s. jedná se o akce, které usnad-
ňují namáhavou práci a  zvyšují její produktivitu a  v  neposlední řadě 
zlepšují bezpečnost práce.
 
Do těchto plánovaných akcí patří:
Dávkovací zařízení na hmoty lS a Sl .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1,0 mil. kč
Dávkovací zařízení k lisům . . . . . . . . . . . . . . .  1,0 mil. kč
Chladící zařízení pracovišť ve výrobě . . . . . . . . . .  0,7 mil. kč
Odtahový ventilátor oběhové mlýnice . . . . . . . . . .  0,5 mil. kč
Manipulační zařízení v kalibrovně .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,9 mil. kč
Vysokozdvižná plošina . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9 mil. kč
Odprášení – požární bezpečnost . . . . . . . . . . . .  0,9 mil. kč
Měřící zařízení .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,6 mil. kč
Sušárna laboratorní  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4 mil. kč
Digestoř .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,2 mil. kč
Ultrazvukový přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 mil. kč

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

Celkovou sumu investic doplní ještě pořízení a  aktivace forem pro 
vlastní potřebu výrobních divizí. Předpokládá se také nákup manipulační 
a dopravní techniky, zejména vysokozdvižných vozíků, ty se standardně 
pořídí na leasing.

I pro rok 2021 je velkou inspirací možnost získání dotačních pobídek – 
nejreálnější je z dnešního pohledu dotace na šachtové pece.
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Rovněž před naším vývojově výzkumným týmem stojí v  roce 2021 
náročné úkoly, přitom nadále předpokládáme pokračování spolupráce 
s pracovišti vysokých škol.

V  ročním podnikatelském záměru jsou obsaženy následující vývojové 
úkoly pro jednotlivé výrobní divize:

Úkoly pro divizi 01
•	Tmel	pro	lepení	keramických	komínových	vložek	vhodný	do	kartuší
•	Mokrý	KV	tmel
•	Izolační	žárobetony	s klasifikační	teplotou	1500°C	a 1600°C

Úkoly pro divizi 02
•	Snižování	nákladů	izolačních	tvarových	výrobků	+	velké	bloky
•	Nový	typ	„Termostopů“
•	 Vývoj	 izolačního	 dinasu	 –	 LS6-150	 a  LS8-155	 -	 lisování	 velkých	

bloků (tl. nad 100 mm) bez prasklin

Úkoly pro divizi 03
•	Vývoj	dinasu	s nižší	teplotní	roztažností
•	Vývoj	dinasu	s vyšší	emisivitou	
•	Úkoly	pro	divizi	06
•	Ostřiva	pro	výrobu	SKV	a ARS40
•	Ostřiva	izolační

I v plánovaném roce využijeme možnosti institucionální podpory vývoje, 
a to ve dvou projektech:
•	FW01010077	„Žárovzdorné	materiály	vyráběné	technologií	sol-gel“
•	 FW01010048:	 „Vývoj	 nového	 systému	 spoje	 keramických	 komíno-

vých vložek“

Informační systémy 

Stanovené cíle IT pro rok 2020 byly splněny, do roku 2021 přechází 
pouze požadavek z oblasti žárovýroby na vyhodnocování kapacit lisů. 

V  oblasti HW a OS byla provedena výměna vybavení u  pecí na divizi 
01 – Stará šamotka a divizi 02 – nová šamotka, částečně v laborato-
řích v obou lokalitách Velké Opatovice i Svitavy. V této činnosti je třeba 
pokračovat i v roce 2021. To platí i pro rekonstrukci wifi sítě při použití 
nové technologie, a to jak ve Velkých Opatovicích, tak i ve Svitavách.

Pro rok 2021 jsou mimo to důležité následující úkoly:
1. Posílení serverové infrastruktury interního datového centra 
2. Stravovací systém – pokračování ve výměně objednávkových a výda-

jových stravovacích terminálů a upgrade na novou verzi stravovacího 
systému ve všech lokalitách společnosti

3. Rozšiřování kamerového systému v souvislosti s automatizací a robo-
tizací ve výrobě - V. Opatovice i Svitavy

4. Individuální výměna zastaralého a  nefunkčního vybavení u  jednot-
livých uživatelů, útvar IT bude i  v  roce 2021 provádět servis pro 
přibližně 150 uživatelů ve 3 lokalitách.

Zásadní rozhodnutí v oblasti IS SAP již bylo učiněno v německu. Od 1. 10. 
2020 dochází k postupnému přechodu na novou platformu IS SAP. Pro 
rok 2021 zbývá druhý krok implementace – postupný převod jednotlivých 
aplikací z  platformy SAP ECC 6.08 na SAP S/4 HAnA. Útvar IT bude 
nadále sehrávat roli koordinátora mezi Rechnungszentrem v Bitterfeldu 
a zaangažovanými tuzemskými konzultantskými společnostmi

Zajištění likvidity společnosti 
 
Rok 2020 přinesl pro společnost celou řadu pozitiv, mezi ta ovšem 
nepatří vývoj likvidity. V  předchozích částech této výroční zprávy byl 
konstatován vliv pandemické situace na hospodaření firmy. Podařilo se 
sice udržet chod všech pecních agregátů včetně zajištění materiálních 
i  lidských zdrojů a výroba tvarovek (tedy kromě surovin – lupků a jílů) 
doznala dokonce mírné 1,5 % meziroční navýšení tonáže, avšak prodej 
klesl na 89,4 %. Hlavním důvodem je posun některých dodávek přes 
ultimum roku, což byl u některých zákazníků důsledek Covidu-19.

To rezultovalo do nárůstu zásob hotové výroby – o více než 47 mil. kč. 
Zároveň vzrostly i pohledávky z obchodních vztahů a to o 71 mil. kč. na 
celé této sumě se ovšem podílí dodávky v rámci skupiny. Po lhůtě byly 
k ultimu roku pohledávky ve výši necelých 49 mil. kč, což nevybočuje 
z dlouhodobého průměru.

Velký vliv na likviditu, přesněji na poměr vlastních a cizích zdrojů krytí 
aktiv měla výše zmíněná oblast investic, které v posledních dvou letech 
svými objemy převyšovaly vlastní zdroje společnosti a byly z velké části 
předmětem úvěrování. Při mírném meziročním poklesu vlastního jmění 
o necelých 10 mil. kč muselo dojít k nárůstu cizích zdrojů financování 
o 235,5 mil. kč.

Do plánovaného roku 2021 tedy podnik vstoupil s poněkud větší zátěží 
svými budoucími závazky. nicméně i v jeho průběhu má všechny před-

Základní parametry finančního plánu a.s. na rok 2021 
sestaveného na základě známých či predikovatelných 
skutečností a trendů jsou následující:

Výsledovka a.s:

Tržby za vlastní výrobky a služby  . . . . . . 1 402 mil. kč

Spotřeba materiálů, energií a služeb. . . . . . 775 mil. kč

Osobní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . 422 mil. kč

Odpisy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146 mil. kč

Provozní výsledek hospodaření  . . . . . . . . . 41 mil. kč

Celkový výsledek hospodaření před zdaněním .  . 36 mil. kč

Bilance a.s:

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek  .  .  .  765 mil. kč

Dlouhodobý finanční majetek . . . . . . . . . . 17 mil. kč

Zásoby celkem   . . . . . . . . . . . . . . . 787 mil. kč

Pohledávky celkem   . . . . . . . . . . . . . 321 mil. kč

Peněžní prostředky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59 mil. kč

Vlastní kapitál  . . . . . . . . . . . . . . . 1 251 mil. kč

Rezervy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 mil. kč

Celkové závazky (bez úvěrů). . . . . . . . . . 269 mil. kč

Bankovní úvěry . . . . . . . . . . . . . . . . 384 mil. kč

AkTIVA / PASIVA celkem  . . . . . . . . . . 1 980 mil. kč
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poklady ve spolupráci se třemi bankovními domy – komerční bankou, 
ČSOB a  UniCreditem zabezpečit plynule financování svých potřeb. 
nekompromisním cílem roku 2021 ale musí být předpokládané vyexpe-
dování zadržených skladů, zrychlení obrátky pohledávek, ale také určitá 
střídmost v obnově hmotného investičního majetku ať již formou inves-
tic nebo leasingu. Během roku 2021 bude pak možno podle plánu snížit 
stav úvěrů, který na jeho počátku vykazoval historicky nejvyšší sumu. 
Posílení likvidity napomůže i  naplnění finančního plánu, konkrétně 
docílení plánovaného hospodářského výsledku přes 36 mil. kč. Cesty 
k  tomu jsou správně vytýčeny – zvyšování produktivity práce, snížení 
zmetkovitosti, zrychlení obrátky všech druhů oběžných aktiv. napomoci 
může i solidární zkrácení doby splatnosti u pohledávek ve skupině.

Společenská a regionální funkce firmy a PR 

Management společnosti samozřejmě usiluje o co nejlepší hospodář-
ské výsledky a docílení stability a perspektivy firmy. je si ale vědom 
i  společenské a  regionální role, kterou společnost svým postavením 
a dislokací sehrává. Celá řada školských a kulturních institucí, místní 
a okolní municipality, zájmové, sportovní a jiné subjekty očekávají pro 
svoje aktivity občasnou drobnou finanční výpomoc. její poskytování 
přináší neměřitelné ale nesporné přínosy v  posilování image firmy. 
Významnější je ale také pozice podniku jako jednoho z  největších 
zaměstnavatelů v mikroregionu a  rovněž role seriózního obchodního 
partnera pro celou řadu místních podnikatelských subjektů.

I v roce 2021 bude vedení společnosti usilovat o pozitivní povědomí ve 
svém okolí a stejně tak v širokém okruhu tuzemských i zahraničních 
obchodních partnerů.

k tomu by mělo napomáhat v nedávné minulosti opakovaně obdržené 
ratingové hodnocení AAA i  taková ocenění, jako bylo v  roce 2020 
vítězství v  rezortní soutěži o  nejlepšího výrobce stavebních hmot za 
rok 2019 pořádané MPO ČR.   

Závěrem

Podnikatelský záměr na rok 2021 byl sestavován tentokrát ve velmi 
složité době zasažené celosvětovou pandemií virem COVID-19. Tento 
fenomén roku 2020 měl a  stále má velký vliv na podnikání firem na 
celém světě a bude naše podnikání i životy všech lidí ovlivňovat i v roce 
2021. naše společnost se snaží být ve svých krocích velmi zodpovědná 
a po celou dobu činí a nadále hodlá činit taková opatření, aby v rámci 
svých možností co nejvíce eliminovala riziko, že se COVID-19 rozšíří 
nekontrolovaně i u nás. 

V  našem plánu jsme si stanovili v  souladu s  představami akcionářů 
náročné cíle. je na vedení firmy i celém širším managementu prosadit 
jejich naplnění mezi pracovní kolektivy v našich lokalitách a pracoviš-
tích. Předpoklady k  naplnění podnikatelského záměru ve všech jeho 
částech máme – je to silné postavení na světových trzích v  rámci 
skupiny Preiss-Daimler, disponibilita vlastních surovin pro výrobu 
i vlastní strojírenská výroba potřebných forem. V neposlední řadě pak je 
to obrovské know-how spočívající ve 130 tradici výroby žárovzdorných 
materiálů. 
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Organizační struktura a. s. k 31. 12. 2020

26 ORgAnIZAČní STRUkTURA

Divize 01 – Stará šamotka

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

Ředitel: lubomír Domanský
tel.: 516 493 212

Ředitel pro šamot

Ing. Tomáš Strouhal
tel.: 516 493 390

Ředitel pro dinas

Ing. Miroslav kotouček
tel.: 461 579 139

Divize 06 – Pálení Anna

prvotní úprava surovin, včetně výpalu

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

Divize 05 – Skládka

ukládání tuhých komunálních odpadů  
a průmyslových odpadů

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

Odbor 11 – Vedení a správa a. s.

- hlavní účetní (jan Seidl) - IT (Ing. Eva nováčková)
- MTZ (Mgr. jaroslav Malounek) - BOZP (Ing. Pavel Fabiánek)
- právní oddělení (Mgr. jan Tesař) - sekretariát (Ivana Hrazděrová)
- personálně-mzdové oddělení (Dana krejčířová)

Generální ředitel
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

Divize 03 – Dinaska

výroba – dinasových kamenů  
a komínových keramických vložek

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

Dozorčí rada
Stefan Alexander Preiss-Daimler

předseda
Jan-Carsten Ihle
místopředseda

Ing. Jindřich Tománek
člen

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

předseda představenstva a.s.
Johannes Mahr

místopředseda představenstva a.s.
Christian-Philipp Wasmuht

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

Technický ředitel

Ing. jiří kyncl
tel.: 461 579 142

Obchodní ředitel

Ing. Stanislav Dvořák
tel.: 516 493 411

Odbor 07 – Obchod

marketing a prodej  
pro celou akciovou společnost

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

Oddělení technického a investičního rozvoje

technický a investiční rozvoj,  
hospodářská správa

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

Oddělení technologického rozvoje a vývoje a laboratoří

vývoj nových produktů

Vedoucí: Ing. lucie keršnerová, Ph.D.
tel.: 516 493 215

Odbor 08 – Řízení jakosti

v celé akciové společnosti řízení a kontrola jakosti

Vedoucí: Ing. Milan Mazura
tel.: 516 493 781



P-D Refractories CZ a.s.

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 
(dále jen P-D MIT)
jedná se o  společnost, která drží obchodní podíly několika dalších 
společností ve skupině (nikoliv však přímo ovládané osoby) a v denní 
praxi představuje konsolidační a  správní orgán celé skupiny. její 
součástí je rovněž detašované výpočetní centrum, které provádí sprá-
vu IT – systému celé skupiny.  Mezi touto společností a  ovládanou 
osobou byla uzavřena dne 10. 6. 2005 Smlouva o poskytování služeb 
(Dienstleistungsvertrag), na jejímž základě – na komerční bázi – posky-
tuje organizačně-správní, konsolidační, marketingové, poradenské, IT 
a další služby pro ovládanou společnost a obdobným způsobem i pro 
ostatní společnosti v  rámci skupiny. Celkově představovaly dodané 

a  vyúčtované služby a  ostatní plnění za rok 2020 ze strany P-D MIT 
částku 13 387 646,57 kč; plnění ze strany ovládané osoby nenastala.

2.  P-D Refractories GmbH Wilsdruff, Německo
je společností, jejímž vlastníkem je s podílem 81,02 % společnost P-D 
MIT a dále s 18,98 % jako fyzická osoba pan Heinz-jürgen Preiss-Daimler, 
který však v únoru 2020 zemřel. ke 31. 12. 2020 nebylo ještě ukončeno 
dědické řízení, proto oficiální vlastnické vztahy zůstávají prozatím nezmě-
něny. Společnost P-D refractories gmbH má sídlo ve Wilsdruffu, ale vlastní 
výrobní závod produkující žárovzdorné materiály se nachází v  Bochumi.  
Patří spolu s  ovládanou společností do sekce „Refractories“ a  udržuje 
s  ní dlouhodobě obchodní kontakty spočívající především v  dodávkách 
ocelových a  dřevěných forem pro závod v  Bochumi a  v  oboustranných 
subdodávkách žáromateriálů zejména v  případě větších společných 
obchodních projektů. Dodávky ze strany ovládané osoby v roce 2020 však 
jednoznačně převažovaly. Veškeré obchody jsou realizovány na komerční 
bázi za srovnatelných podmínek, jaké platí pro ostatní – třetí obchodní 
partnery, to znamená na základě řádných objednávek, jejich následného 
potvrzení a  standardní fakturace. Ta představovala v  roce 2020 u ovlá-
dané osoby vydané faktury v  celkové výši 186 914 263,49 kč. Plnění 
směrem k ovládané společnosti pak činila v souhrnu 1 536 041,46 kč.

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 MIT. Ovládaná 
společnost prováděla s  ohledem na svoji dislokaci po několik let pro 
tuto firmu na základě smluvního komerčního vztahu obchodní zastupo-
vání, to ale již skončilo ke 30.9.2019 a na úrovni vlastníků je jednáno 
o  zcizení obchodních podílů P-D group v  této lotyšské společnosti. 

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

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

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

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

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

  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 2020 žádný obchodní styk ani žádné další 
vztahy.
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Pohledávka ovládané společnosti vůči ní představující k  ultimu roku 
2020 částku 2 998 288,64 kč prozatím nebyla dořešena – je předmě-
tem postupného splácení dle splátkového harmonogramu.

4. P-D Glasseiden GmbH Oschatz
Této společnosti ze sekce „Skleněná vlákna“ odprodala v  roce 2020 
ovládaná osoba hmotný majetek v hodnotě 956 409,58 kč, a naopak 
od ní odebrala spotřební materiál za 11 960,58 kč. jiné vztahy ani jiná 
plnění nenastala.

5. P-D Kremen d. o.o. se sídlem Dolenje Mokro Polje 40, 8310 
Šentjernej, Slovinsko
V  této společnosti, která je těžebním provozem a  dodavatelem suro-
viny – křemence – pro ovládanou společnost i  pro sesterskou P-D 
Refractories gmbH, má P-D Refractories CZ a.s. podíl 50 % a  je 
dlouhodobě jejím největším odběratelem. I s touto dceřinou společností 
probíhaly obchody výhradně na komerční bázi shodně s podmínkami, 
které uplatňovala vůči jiným obchodním partnerům.  Celkem byly spo-
lečností P-D kremen dodány ovládané osobě (P-D Refractories CZ a.s.) 
suroviny v objemu 18 951 364,98 kč. Vedle toho byly touto společností 
v r. 2020 vyplaceny dividendy, z nichž 50% podíl ve prospěch ovládané 
osoby činil 1 211 175 kč.

6. Součástí (vnitřní organizační jednotkou) ovládající osoby P-D 
Industriegesellschaft mbH
je rozhodnutím vlastníka již od roku 2013 závod na výrobu žáromateri-
álů – Feuerfestwerke Wetro – Puschwitz. I tento výrobce patří do sekce 
„Refractories“a stejným způsobem jako výše zmíněný závod v Bochumi 
úzce spolupracuje s  ovládanou společností. Plnění ovládané společ-
nosti vůči tomuto subjektu představovala v hodnoceném roce 39 511 
818,74 kč, naopak plnění přijatá ovládanou osobou činila v souhrnu 21 
143 132,88 kč. Ovládaná osoba vyplatila v hodnoceném roce osobě 
ovládající dividendy za rok 2019 ve výši 11 172 655 kč.

Hodnocený rok 2020 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 657 276 kusů a v průběhu roku 2020 se zvýšil pouze o 61 
kusů přikoupených akcií od jednoho z drobných vlastníků.

k ultimu roku 2020 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. (Informace o  úmrtí jednoho z  nich – pana jürgena Preiss-
Daimlera – viz výše). 

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

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

Ovládaná osoba je výrobní podnik zaměřený na produkci 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 a evidence o nich je vede-
na v plném rozsahu.

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

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

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

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

V průběhu roku 2020 byly valnou hromadou ovládané společnosti změ-
něny stanovy, a to snížen počet členů představenstva a.s. z původních 5 
na 4. již předtím byl s účinností k 1. 5. 2020 pan Stefan Preiss-Daimler 
odvolán z představenstva a zvolen členem dozorčí rady a.s. a k 18. 6. 
2020 byl zvolen jejím předsedou. Členy představenstva a.s. byli po 
dobu celého hodnoceného roku pánové Christian Wasmuht – rovněž 
minoritní společník P-D Management Holding gmbH a  jednatel spo-
lečnosti P-D refractories gmbH a dále pan johannes Mahr – jednatel 
ovládající společnosti P-D Industriegesellschaft mbH. 

Členem tříčlenné dozorčí rady ovládané společnosti byl na začátku 
roku 2020 pan jürgen Preiss-Daimler – společník holdingové společ-
nosti P-D Management Holding gmbH (a na základě plné moci faktický 
majoritář celého holdingu), která ovládá osobu ovládající. Zároveň byl 
společníkem a  jedním z  jednatelů kooperující P-D refractories gmbH 
a  rovněž jednatelem ovládající společnosti P-D Industriegesellschaft 
mbH. jeho úmrtím dne 4. 2. 2020 muselo dojít ke změně v dozorčí radě 
ovládané společnosti, jak je uvedeno výše. Členem dozorčí rady zůstal 
pan jan-Carsten Ihle – minoritní společník holdingu a zároveň jednatel 
P-D refractories gmbH. 

Zbývajícími dvěma členy představenstva (včetně jeho předsedy) zůstali 
beze změny zástupci managementu ovládané osoby a  členem její 
dozorčí rady zvolený zástupce zaměstnanců. 

Představenstvo ovládané osoby se scházelo minimálně jedenkrát za 
měsíc na pravidelných jednáních; tentokrát díky opatřením proti šíření 
koronaviru (především znemožněním zahraničních cest) proběhla 
některá jednání formou telekonference. Mimo to jsou několikrát do 
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roka organizována setkání zástupců všech kooperujících firem, na nichž 
se řeší společná problematika – především obchodní záležitosti, ale 
i vzájemná optimalizace ve využívání kapacit, případně i vzájemné infor-
mování o výrobních a technických otázkách. I tato jednání byla v roce 
2020 poznamenána, a tudíž modifikována, do on-line podoby celosvě-
tovou pandemií. Ve všech situacích mají dlouhodobě a  trvale všechny 
propojené a kooperující společnosti rovnocenné a relativně samostatné 
postavení, což plně platí i o ovládané osobě. Ta není součástí finančního 
cash-poolu, do nějž patří všechny ostatní propojené a  spolupracující 
společnosti skupiny s rezidencí v německu.

Dozorčí rada ovládané společnosti se v průběhu roku 2020 sešla na 5 
zasedáních. Dozorčí rada má rozhodující postavení ve všech zásadních 
a  strategických záležitostech v  ovládané osobě jako je schvalování 
plánů, roční účetní závěrky a rozdělení zisku i odsouhlasování význam-
ných investic a personálního obsazení ostatních orgánů a. s.

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

V hodnoceném účetním období takové jednání neproběhlo.

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

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

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

Obchodní dodávky jsou pak realizovány na základě standardních 
nákladových kalkulací s  obvyklou mírou ziskové marže, stejně jako 
je tomu u  jiných – cizích obchodních partnerů, a  to bez obchodních 
smluv, pouze na základě projednaných a oboustranně odsouhlasených 
objednávek.
V rámci celé firemní skupiny, tedy i pro obchodní styk mezi propojenými 
osobami, platí jednotné platební podmínky. 

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

V  souladu s  výše uvedenými skutečnostmi konstatuje představenstvo 
ovládané osoby P-D Refractories CZ a.s., že této společnosti v průběhu 

roku 2020 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. Tento problém se s  ještě 
větším dopadem projevoval v hodnoceném roce v souvislosti s epi-
demiologickými omezeními, která byla přijímána vládami jednotlivých 
zemích, v nichž skupina P-D operuje.

V  průběhu roku 2020 vykazovaly všechny propojené společnosti 
uspokojivou likviditu, objem pohledávek ovládané osoby po lhůtě 
splatnosti vůči nim nebyl podstatný a  souvisel pouze s  technickým 
vyjasňováním některých fakturovaných položek. Výjimkou byla výše 
zmíněná lotyšská společnost AS Valmieras stikla škiedra. Pohledávky 
vůči ní činily k ultimu roku 2 998 28,64 kč a jsou umořovány v sou-
ladu se splátkovým kalendářem. 

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

Velké Opatovice 27. 1. 2021
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Přehled dodávek podle průmyslových oborů za rok 2020

1 německo 24 %

2 Posko 18 %

3 Itálie 14 %

4 japonsko 11 %

5 USA 6 %

6 Maďarsko 4 %

7 Slovensko 3 %

8 Rusko 3 %

9 Velká Británie 2 %

10 Slovinsko 2 %

11 Ostatní 13 %

1 koks 22 %

2 Ocel 18 %

3 neželezné kovy a hliník 16 %

4 komínové systémy 15 %

5 Sklo 8 %

6 Akumulační kamna 7 %

7 krby, kamna 4 %

8 Průmyslové pece 2 %

9 Ostatní 8 %

Hlavní teritoria prodejů v roce 2020
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2018 2019 2020

AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1 775 839 1 793 200 2 019 376

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 03 670 327 738 932 831 906

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1. až B.I.5.2.) 04 6 942 15 869 18 522

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

B.I.2. Ocenitelná práva 06 88 2 291 1 517

B.I.2.1. Software 07 88 2 291 1 517

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 5 848 13 578 17 005

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

11 1 006 0 0

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

B.I.5.2. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 1 006 0 0

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.) 14 646 205 706 008 796 477

B.II.1. Pozemky a stavby 15 369 325 379 686 373 522

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

B.II.1.2. Stavby 17 338 487 348 907 342 743

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 173 985 202 263 255 303

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

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 20 25 637 18 078 7 685

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 25 637 18 078 7 685

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

24 77 258 105 981 159 967

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 15 467 19 585 1 761

B.II.5.2. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 61 791 86 396 158 206

B.III. Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.) 27 17 180 17 055 16 907

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 17 080 16 955 16 807

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 1 085 427 1 040 256 1 158 001

C.I. Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.) 38 744 896 715 266 749 572

Rozvaha (v tis. Kč)
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2018 2019 2020

C.I.1. Materiál 39 185 698 150 019 177 906

C.I.2. nedokončená výroba a polotovary 40 174 461 215 458 178 397

C.I.3. Výrobky a zboží 41 384 507 349 789 388 705

C.I.3.1. Výrobky 42 383 656 338 759 386 205

C.I.3.2. Zboží 43 851 11 030 2 500

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

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 45 230 0 4 564

C.II. Pohledávky	(C.II.1	+	C.II.2) 46 284 219 269 320 340 670

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 47 433 300 268

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 52 433 300 268

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 56 433 300 268

C.II.2. krátkodobé pohledávky 57 283 786 269 020 340 402

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 206 085 213 629 182 333

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 59 49 239 21 400 119 280

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

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 61 28 462 33 991 38 789

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 18 464 23 620 16 934

C.II.2.4.4. krátkodobé poskytnuté zálohy 65 9 778 8 268 6 882

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 66 250 271 14 951

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

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 56 312 55 670 67 759

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 76 652 569 391

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 77 55 660 55 101 67 368

D. Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.) 78 20 085 14 012 29 469

D.1. náklady příštích období 79 20 085 14 012 29 469

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

D.3. Příjmy příštích období 81 0 0 0
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2018 2019 2020

PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 01 1 775 839 1 793 200 2 019 376

A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.) 02 1 202 783 1 227 562 1 218 224

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 -13 402 -12 053 -20 470

A.II.1. ážio 08 0 0 0

A.II.2. kapitálové fondy 09 -13 402 -12 053 -20 470

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

A.II.2.2. Oceňovací	rozdíly	z přecenění	majetku	a závazků	(+/-) 11 -13 402 -12 053 -20 470

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 37 852 39 934 42 831

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 16 35 714 37 714 39 639

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 17 2 138 2 220 3 192

A.IV. Výsledek	hospodaření	minulých	let	(+/-)	(A.IV.1.	+	A.IV.2.+	A.IV.3.) 18 380 930 403 791 424 808

A.IV.1. nerozdělený zisk minulých let 19 373 843 396 704 417 846

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

A.V. Výsledek	hospodaření	běžného	účetního	období	(+/-) 21 40 003 38 490 13 655

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

B.+	C. Cizí	zdroje	(součet	B.	+	C.) 23 573 056 565 638 801 152

B. Rezervy (součet B.1. až B.4.) 24 54 793 60 477 63 162

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 46 257 50 465 53 998

B.4. Ostatní rezervy 28 8 536 10 012 9 164

C. Závazky (C.I. + C.II.) 29 518 263 505 161 737 990

C.I. Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.) 30 37 246 95 490 156 326

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)
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2018 2019 2020

C.2. Závazky k úvěrovým institucím 34 3 917 60 408 119 870

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 33 255 35 008 36 382

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.) 45 481 017 409 671 581 664

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 49 236 192 150 091 310 536

C.II.3. krátkodobé přijaté zálohy 50 39 387 30 595 42 796

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 51 89 740 89 946 102 659

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

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 53 4 312 17 984 2 175

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

C.II.8. Závazky ostatní 55 111 386 121 055 123 498

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 56 63 73 87

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

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 58 87 729 86 829 78 644

C.II.8.4. Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 59 10 368 11 225 10 827

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 60 8 120 16 927 21 466

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 61 2 342 3 522 3 124

C.II.8.7. jiné závazky 62 2 764 2 479 9 350

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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2018 2019 2020

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 1 202 725 1 380 696 1 317 851

II. Tržby za prodej zboží 02 52 494 56 214 30 931

A. Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) 03 807 381 862 687 828 914

A.1. náklady vynaložené na prodané zboží 04 53 343 55 734 28 489

A.2. Spotřeba materiálu a energie 05 542 946 575 016 599 975

A.3. Služby 06 211 092 231 937 200 450

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 -63 934 -39 969 -20 732

C. Aktivace (-) 08 -29 989 -32 429 -35 896

D. Osobní náklady (součet D.1. až D.2.) 09 383 573 430 489 416 027

D.1. Mzdové náklady 10 283 234 318 482 308 859

D.2. náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 100 339 112 007 107 168

D.2.1. náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 92 372 103 284 98 909

D.2.2. Ostatní náklady 13 7 967 8 723 8 259

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) 14 87 135 132 385 112 245

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 85 215 128 950 100 699

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 85 215 128 950 100 699

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

E.2. Úpravy hodnot zásob 18 -4 536 674 5 530

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 19 6 456 2 761 6 016

III. Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.) 20 53 763 41 484 43 363

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 10 673 2 467 2 095

III.2. Tržby z prodaného materiálu 22 7 471 833 3 373

III.3. jiné provozní výnosy 23 35 619 38 184 37 895

F. Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) 24 66 384 68 177 69 246

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 2 954 727 924

F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 22 151 19 921 20 237

F.3. Daně a poplatky 27 4 523 4 369 4 219

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 2 444 5 163 2 471

F.5. jiné provozní náklady 29 34 312 37 997 41 395

Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
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2018 2019 2020

* Provozní	výsledek	hospodaření	(+/-) 30 58 432 57 054 22 341

IV. Výnosy	z dlouhodobého	finančního	majetku	–	podíly	(součet	IV.	1	+	IV.2.) 31 1 071 1 226 1 211

IV.1.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 32 1 071 1 226 1 211

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

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0 0

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

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

36 0 0 0

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

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

VI. Výnosové	úroky	a podobné	výnosy	(součet	VI.	1	+	VI.2.) 39 192 310 273

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 40 66 156 -61

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 126 154 334

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

J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.) 43 7 101 8 189 6 069

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

j.2. Ostatní nákladové úroky podobné náklady 45 7 101 8 189 6 069

VII. Ostatní finanční výnosy 46 15 743 11 514 44 422

K. Ostatní finanční náklady 47 18 324 15 093 44 094

* Finanční	výsledek	hospodaření	(+/-) 48 -8 419 -10 232 -4 257

** Výsledek	hospodaření	před	zdaněním	(+/-) 49 50 013 46 822 18 084

L. Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.) 50 10 010 8 332 4 429

l.1. Daň z příjmů splatná 51 8 473 6 579 3 055

l.2. Daň	z příjmů	odložená	(+/-) 52 1 537 1 753 1 374

** Výsledek	hospodaření	po	zdanění	(+/-) 53 40 003 38 490 13 655

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

*** Výsledek	hospodaření	za	účetní	období	(+/-) 55 40 003 38 490 13 655

Čistý	obrat	za	účetní	období	=	I.	+	II.	+	III.	+	IV.	+	V.	+	VI.	+	VII: 56 1 325 988 1 491 444 1 438 051
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V  průběhu obchodního roku 2020 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 zachyceny důležité otázky strategie, 
obchodního vývoje a stavu společnosti s ohledem na rizikové řízení.

Zasedání dozorčí rady

V roce 2020 se konalo pět řádných zasedání, na kterých byly projed-
nány všechny důležité otázky, které byly následně předmětem jednání 
představenstva
.
V  roce 2021 se do data konání valné hromady konala prozatím tři 
řádná zasedání dozorčí rady, na nichž byly mimo jiné v návaznosti na 
obsahovou a  organizační přípravu valné hromady projednány hospo-
dářské výsledky roku 2020, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami v  rámci P-D group a byl odsouhlasen návrh představenstva 
na rozdělení zisku za uzavřený rok. Dozorčí rada rovněž řešila zásadní 
personální záležitost – odvolání z  funkce předsedy představenstva 
a volbu jeho nástupce.

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 informo-
váni 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 2020 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 vyso-
kých škol

•	 Průběh rekonstrukce tunelové pece č.3 na D02

•	 Pokračování v  projektu automatizace linky pro výrobu 
komínových rour na D03

•	 Plynofikace šachtových pecí na D06

•	 Optimalizace výrobkového sortimentu

•	 kooptaci nového člena rady v  návaznosti na úmrtí jejího 
předsedy a volbu nového předsedy dozorčí rady po dopl-
nění tohoto orgánu volbou na valné hromadě

Kontrola závěrečných výkazů 

Roční účetní závěrka předložená představenstvem ke dni 31. prosince 
2020 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. 2020 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 2020 byla dozorčí radou 
přijata a je navržena valné hromadě ke schválení.

Ing. jindřich Tománek
člen dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady
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Výrok auditora 
 Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti P-D Refractories CZ a.s. (dále 
také „Účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z 
rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a 
přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 
Účetní jednotce jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky. 
 
 Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní 
jednotky P-D Refractories CZ a.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními 
předpisy. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Brně dne 14. 4. 2021 
 
Ing. Štěpán Gregor 
Oprávnění KAČR č. 2136 
 
 
 
 
 
 

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

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

Velké Opatovice 8. dubna 2021  

Čestné prohlášení

Ing. jiří kyncl
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2018 2019 2020

netto turnover 1,325,988 1,491,444 1,438,051

Revenues 1,202,725 1,380,696 1,317,851

Export 1,039,898 1,239,473 1,119,755

Profit before taxation 50,013 46,822 18,084

Profit after taxation 40,003 38,490 13,655

Total assets 1,775,839 1,793,200 2,019,376

Inventory 744,896 715,266 749,572

Receivables 284,219 269,320 340,670

Basic capital 757,400 757,400 757,400

Owned capital 1,202,783 1,227,562 1,218,224

Credits 240,109 210,499 430,406

Employees 665 698 693

Realized investments (without subsidy influence) 107,626 184,047 192,894

Basic Data (Thousands of Czech crowns ,000´Kč)
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The Board of Directors of the Company is presenting the Annual Report 
immediately upon closing the economic year of 2020 with the aim and 
ambition to inform you, as objectively as possible, of the overall situation 
– with successes and individual problems – and all the substantial facts 
that accompanied us in the past year.

I  need to point out at the very beginning that the year of 2020 will 
definitely go down in history as extremely exceptional, not only in terms 
of our Company, but literally in terms of the entire world. global economy 
and humankind have been affected by the pandemic, the consequences 
of which have no parallel in the modern history of the world. Unfortunately, 
even today, at the end of February 2021, we cannot state with certainty 
that we have overcome the crisis caused by COVID-19.

Thankfully, unlike other fatally affected businesses, our industry has 
not suffered any considerable harm and our Company, despite a  slight 
decrease in turnover and forced increase in some cost items, remained 
profitable, managed to keep the employment rate and decent business 
opportunities in relation to hundreds of partner entities in 2020, and 
showed stability, prosperity, and satisfactory liquidity during the entire year.

We made every effort to prevent the spread of the dangerous virus at our 
workplaces. We reorganised the mobility of our employees during shifts 
with the aim to minimize their mutual contacts; we managed to get all the 
entrances to our premises under strict control; we used all the available 
technical means to eliminate any potential infection of all our employees 
and any visitors, only entering our premises in reduced numbers and 
when necessary.

We are winning the battle with the invisible malicious rival and I believe 
that we will continue winning in the upcoming weeks and months.

However, the year of 2020 was also marked with a sad event. In February, 
we said farewell to Mr. jürgen Preiss-Daimler, the Chairman of the 
Supervisory Board. He passed away only a few months before the 20th 
anniversary of the investment into our former Moravian Fireclay and 
Shale Works that this successful businessman and majority owner of the 
entire P-D group made. I believe that he would consider his decision as 
remarkably successful after twenty years, just like his successors do.

I should also point out that this 2020 Annual Report should not have been 
submitted by me, but by the former Chairman of the Board of Directors, 
Ing. Martin liebl. His work at the head of our Company ended after almost 
two years as of 1 February 2021 and the Supervisory Board appointed 
me to the office as of the same date. I  accept it as a  great challenge 
and I am determined, after 34 years of working in this Company – out 
of which the last twenty-one I  was the managing director of Division 
04 – Service and since 2012 the Technical Director of the Company, 
to use all my experience and effort to help the Company continue in its 
positive and successful trend, and to completely fulfil the expectations of 
its shareholders, business partners and other entities, and last, but not 
least, its employees.

The strange year of 2020 is over, all its quantifiable facts and results have 
been reported, subjected to an independent audit, pre-approved by the 
authorities of the Company, and the general Meeting will add the final full 

stop. The general Meeting has been summoned on the 19 May 2021 and 
let us hope that it will not be prevented from happening by any current 
government restrictions in relation to the coronavirus pandemic.

We managed to cope with the completed year of 2020 despite all the 
difficulties, although we have had better times in terms of the achieved 
turnover, economic result, equity development and other indicators. The 
year-on-year decrease in the achieved sales is “only” by 4.5%, and the 
profit of 18 million is not bad at all. However, there is something I must 
point out and that I  consider the most distinct positive aspect of the 
assessed year: the scope and direction of investments. Their total sum 
of almost CZk 193 million has no parallel in the modern history of the 
Company. However, we had to use many more foreign financial resources 
than in the past, but we have created a  good foundation for further 
increase not only in the production volumes, but mostly in achieving 
higher quality, productivity, and profitability of our manufacturing activity. 

When looking at our business plan for 2021 and the upcoming years, our 
business will not be having an easy path. Our aim is to increase turnover 
by 6.5% when compared with 2020, and to more than double the 
achieved profit. For that, we first need to win the fight with COVID-19 and 
activate and intensify the activity of our sales team despite the difficult 
communication and logistics conditions. Our production divisions will 
focus more on types of productions and products that have demonstrably 
sufficiently high contributions and stimulate them towards savings in 
costs of all kinds. We must use more offensive and sophisticated methods 
in purchasing activities and we will rigorously apply all the tools of 
personal material involvement of employees so that they are as efficient 
as possible in the process of increasing labour productivity. 

Other important tasks await us in the field of gradual automation and robotising 
of all productions, as far as their character permit. We need to complete the 
reconstruction of shale baking after the gasification of our treatment plant in 
Březina and after finding a technical solution for the reconstruction of the shaft 
furnaces. The replacement and modernisation of machines and equipment in 
all our production division continues to be a hot topic.

In all of that, as a priority, I  see systemic work with people, their goal-
oriented management and control, professional education and training, 
provision of satisfactory working conditions, including occupational safety 
in all our demanding production processes, and the provision of creative 
and active atmosphere in all our workplaces.

We are a member of a multinational group of manufacturers of fireclay 
ceramics and together with our affiliated companies in Bochum and 
in Wetro, germany, we do not only wish to maintain, but continue to 
strengthen our position on global markets in the field of metallurgy, 
aluminium industry, glass industry, building industry, cement industry, and 
in other consumer fields.

I believe that we will have another successful business year of 2021 with 
my colleagues in the company management and their work teams in all 
our divisions and departments. 

jiří kyncl
Chairman of the Board of Directors

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The second ownership participation of our joint-stock company - Izoker 
s.r.o., where our share amounts to full 100%, was a  dysfunctional 

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

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

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

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

1. Financial, organizational and HR area 
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2. Production and sales area

The entire year of 2020 developed and happened in unusual conditions. 
In the first half of the year, we worked with exceptionally good capacity 
utilisation. The orders for coke ovens for our customers in japan, Russia 
and Poland were produced and finished, together with hundreds of 
medium-size and smaller jobs for other consumer fields. Delivery terms 
were met despite the complicated situation thanks to the exceptional 
effort of the staff at the production divisions, as well as service 
operations.

As the coronavirus epidemic evolved, the situation in job orders did not 
change in any significant way, only some orders were postponed. For 
example, the decision on an important japanese project, kimitsu, was 
postponed by 7 months.

The new wave of the pandemic in the second half of the year had 
a  considerable effect on our business activities. The market became 
insecure about future development and customer decisions were being 
postponed to a  larger extent than previously. The contracting situation 
was tense namely at Division 02 and Division 03. The Company 
managed to stabilise capacity utilisation and the related smooth 
operation of all production divisions thanks to the great efforts in 
cooperation with our colleagues at german subsidiaries. In the end, the 
total production in tonnes (outside raw material) slightly exceeded the 
previous year, however, the volume of sold tonnage decreased by about 
10% on a year-on-year basis.

As to the sale in the individual product groups, the following can be 
stated:

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 significantly our position in metallurgical 
supplies. 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%. 
Orders for metallurgy were carried out directly, for example, for nippon 
Steel, our japanese customer, or through engineering companies that 
act as the general supplier of equipment, such as hot stoves or coke 
oven batteries.

The aluminium industry became our global consumer for constructions 
of anode furnaces and electrolyser linings. As far as stove fireclay is 
concerned, we confirmed our dominant position on the Czech market 
with the 9% increase in deliveries, and a continuing expansion on foreign 
markets. 

Customers appreciate the dimension accuracy of shaped bricks from 
Division 02 and the active approach to new material development for 
innovations in the field of fireplace and stove construction.

Silica Stones and Chimney Flues

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

A standard rate of production was set without the need for any emergency 
measures to manage the extensive coke projects that were completed in 
mid-2020, and silica deliveries only continued in the glass industry.

Chimney flues registered a  20% increase in both production and sale 
thanks to the revival of the Polish market and winning new customers 
in the Balkan region (kosovo, among others). In terms of productivity 
and rentability of production, the previous robotisation and automation of 
chimney flues was fully recognisable. 

Magnetite Stones

The long-term decrease in this product range given by the energy policy 
of European countries – the night cost of electricity for accumulation 
stoves and legislation for the construction of family houses – stopped 
in 2020 and deliveries gradually increased by 14%. The reason for the 
growth is the use of electric accumulation stoves as energy storage in 
networks with renewable resources, and production problems of the main 
competitor on the British islands.

We expect this positive trend to continue next year.

Baked Shale

Own consumption contributed to the reduced production volume by 
20% when compared with 2019, as thanks to the production structure 
imported material, mostly Mulcoa, were used to a  large extent. Even 
deliveries for consumers in the ceramic industry were lower by about 
10%, because most manufacturers limited their production to the 
insecurity on the market.

However, this fact helped the smooth course of modernisation of both 
shaft furnaces, converted to natural gas and thus improving ecology, 
occupational safety, as well as the specific energy consumption.

Other Products

The sale of fireclay and silica mortar reached the level of 4,258 tonnes, 
i.e., 4% more than in the previous year, thanks to the completion of 
extensive coke oven battery projects that bring along large volumes 
of mortar supplies, and the high interest in our refractory mortar, also 
for projects where we do not deliver shaped material – e.g., the glass 
industry in China.
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last year, the first supervision QMS audit was successfully carried in 
compliance with CSn En ISO 9001:2016, in an unusual, remote form. 
no discrepancies or findings were identified. The current quality system 
certificate is in effect until 2 December 2022.
 
We also performed the annual supervision of the production of ceramic 
chimney inserts (Certificate of Production Compliance 1020-CPR-
030057906) under CSn En 1457:1a 2/2012. It also took place remotely, 
no defects identified.

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.

Customer audits practically did not take place last year, due to the COVID-
19 restrictions. We only registered one questionnaire (ČkD kutná Hora), 
and we had a detailed discussion on the QMS system with SunCoke.

Out of 14 set IMS objectives for 2020, 11 were completely fulfilled and 
3 were fulfilled partially. The COVID-19 situation also influenced delays in 
some stages of the set objectives.

The internal costs of non-compliant products (rejects) considerably 
decreased when compared with 2019; they amounted to 2.2 % of the 
Company’s turnover. 

last year, we registered a total of seven complaints regarding deliveries 
of fireclay and silica in the total value of CZk 420 thousand, and 32 
complaints regarding deliveries of chimney parts, mostly damaged during 
transport, out of which 22, with the total value of CZk 123 thousand, 
were accepted. 
 
In 2020, all customers appreciated the high quality, appearance, and 
tolerances of our products, including the presentation of compliance, 
not only upon acceptance. We only dealt with disputes concerning the 
specific test of refractoriness under load with Verallia, which were, 
however, initiated by incorrect external testing in an Italian laboratory. 
The transfer of the entire chimney pipes production to Division 03 in 
relation to the full commissioning of the robotic line in raw production 
brought a  sharp increase in the profitability of the chimney insert 
production, reduction in production costs, and multiple reduction in the 
scrap rate, improvement of product appearance and tolerances, and thus 
their competitiveness.

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

The Department of Technological Progress and Development both 
innovates existing and develops new products. The aim of this activity 
is to increase the end-use properties, and to expand and improve the 
quality of the fireclay material range. lately, in accordance with the 
current global ecological trend, companies are trying to find ways to use 
alternative raw material, such as recycled material, production rejects 
and secondary material. The process of research and development 
is continuous, therefore, a  cooperation with the Sales Department is 
essential, as they intermediate customer requirements and experience. 
Also, cooperation with the production divisions that participate in 
operating tests and subsequent implementation of new products into 
production is just as important. 

In 2020, we completed the works in the field of insulation 
materials – a substitute for unavailable lightweight grog and 
the production of large blocks, as well as the development 
of a new quality of lightweight cast silica. The development 
of wet acid-resistant mortars for chimney systems continued 
(deliveries in both cartridges and buckets). In relation to the 
repair of the shaft furnaces, the development of new grog 
intensified.

last year, we completed the subsidised project on the “Production 
of Mullite grog in Shaft Furnace”; the output is a  tested 
technology and two functional samples. At the same time, two new 
projects from the TREnD Programme by the Technology Agency 
of the Czech Republic were commenced. One focuses on ceramic 
chimney inserts, “Development of a new System for joining Ceramic 

Chimney Inserts”. The other one focuses on the development of new 
material using the sol gel method, “Refractory Material Manufactured 
Using the Sol-gel Method,” with the output of three functional samples. 

Despite the restrictions related to the coronavirus epidemic, the 
development works were not affected in any significant way and 
cooperation with universities continued. The only affected area was 
the presentation of the results of development at domestic and foreign 
conferences – the planned events were postponed, and all the prepared 
works are still waiting to be published.

4. Technological Progress and Development
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The average physical number of insured employees in the company for 
the prior period was 695.

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 462
Of which:
Due to illness  390
Due to other injuries  35
Due to occupational injury  37

Number of calendar days of sick leave
 in total 21,050
Of which:
Due to illness  15,752
Due to other injuries  2,338
Due to occupational injuries  2,961

5. The area of occupational safety and health

There was a higher number of accidents at work registered than in the 
previous year (increase from 33 to 37).

Sources and causes of occupational injuries:

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

•	 straining during physical activity

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

•	 contact with machinery equipment, laceration caused by a tool

•	 eye contact with a fine particle

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

All the cases were examined, remedial measures to prevent recurrence 
of such injuries were accepted, and injured employees were indemnified.
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The joint-stock company currently has 5 valid integrated permits. The 
performance conditions are regularly reported to the state administration 
authorities. In 2020, the Company produced a  total of 4,570 tonnes of 
waste, out of which 448 tonnes was hazardous waste. The category 
„O“ waste is stored on 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 952 tons 
of waste has been disposed of to be recycled. In 2020, the specific 
production of waste was 26.1 kg per tonne of products. In 2019, it was 
30.7 kg/t. There is excess supply on the market with packaging waste, 
therefore, it is required to pay for the disposal of packaging waste. 
Despite that, the process of sorting and using plastic and paper waste is 
desirable in terms of a society as a whole. In 2020, a total of 49 tonnes 
of packaging waste was handed over for recycling. 

In 2020, 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. 
The regulation of press cooling was completed and the increase in the 
consumption of underground water was reversed to 172,585 m3 of 
raw water in 2020 (212,384 m3 in 2019). At present, the joint-stock 
company operates several wastewater-cleaning facilities. The total of 
120 thousand  m3 of wastewater was disposed in 2020. The total of 

6. Environmental protection 

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

A  total of 19 authorised measurements of air were carried out by 
a professional firm in 2020 and no exceeded limits were registered. 

In 2020, the total of 41.319 thousand tonnes of a category „O“ waste 
was received to a waste dumping ground Březinka. The vast majority of 
wastes received consisted of municipal waste – 76%, the rest of it was 
the waste to technically support the waste dumping ground – 18.6%, 
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 – ÚVP Brno (gas Utilisation Institute). 
The total of 2.686 MWh of electricity were produced and delivered to 
the network in 2020. The waste heat from cogeneration units is used for 
drying clay or sand, and for heating the treated landfill water to improve 
the quality of the water treatment process.

The tasks in the field of EMS set for 2020 were met, including the updates 
of documentation. In the upcoming period, we will have to expand the 
system of indication of emergency raw water leaks and seek other 
possibilities of using discarded ceramic products in the production, or 
outside the waste regime. In 2021, we must implement the legislative 
requirements arising from the new Waste Act, no. 541/2020 Coll.
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The year 2020 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 
2020 secured a very solid reproduction of our production resources with 
their volumes.

The total volume of reported investments was:
•	 Acquisition of tangible assets . . . . . . . . CZk 168,148 thousand
•	 Acquisition of moulds  

with subsequent activation . . . . . . . . . CZk 24,746 thousand
•	 Total investments .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . CZk 192,894 thousand

The Supervisory Board approved the reconstruction of Tunnel Furnace 
no. 3 at Division D02 at its meeting in September 2019, with a  total 
amount exceeding CZk 100 million, which made it an especially important 
investment. At the December meeting of the Supervisory Board in the 
same year, only one more investment was approved: the reconstruction of 
two shaft furnaces in Březina. The investment events approved in previous 
year were being completed.

However, in March 2020, the decision to suspend all investment projects 
in progress was passed due to the COVID-19 pandemic and so some 
investment projects will be submitted to the Supervisory Board for 
approval in the 2021 investment plan.

Most important investment events in 2020:

1. Reconstruction of Tunnel Furnace no. 3 at Division D02
It was the last reconstruction out of four original furnaces at Division D02 
that were put into operation in 1960s. This investment that exceeded 
the amount of CZk 100 million is one of the largest investments in 
the modern history of the Company. The project completely solved an 
overall reconstruction – i.e., disposal of the old furnace and the original 
furnace wagons, modification of the foundation constructions, repair of 
the channel below the furnaces, installation of new track, construction 
of a new furnace, and delivery of 150 new furnace wagons. In addition 
to baking various types of shale to the temperature of up to 1550ºC, 
the furnace will also be used for baking silica. It has a modern heating 
system that uses preheated combustion air and regulation components 
enabling precise temperature control and flue-pressure ratios in the 
individual parts of the furnace. It also includes an automated transport 
of furnace wagons in front of the furnace. 
Financing this investment was provided in the form of an investment 
loan. Moreover, this loan was supported with an interest rate subsidy 
provided to projects with energy savings.

2. Reconstruction of Two Shaft Furnaces at Division 06 in Březina
It was an investment of about CZk 25 million that followed the 
gasification of the Březina premises, completed in previous years. The 
main part of the reconstruction of shaft furnaces included changing 
the heating system of the furnace where generator gas was originally 
used. The furnace is now heated using natural gas. Furthermore, the 
system of material feed to the furnace was modernised, a system for 
measuring material baking temperatures was installed, and the overall 
control system that allows controlling the baking using a computer in 
the control room was also installed. The reconstruction improved the 
efficiency of baking products, provided the option of baking higher-
quality types of grog, eliminated the formation of hazardous wastes, 
and improved occupational safety. The first furnace was completed 
and handed over for trial operation in September 2020, the second 
furnace was completed according to the plan, and handed over for trial 
operation in February 2021. 
The investment will receive subsidies from European funds for regional 
development within the OPPIk programme announced by the Czech 
Ministry of Industry and Trade. We will receive the subsidy in the 
amount of CZk 6.3 million (30% of eligible costs) from the call on 
Energy Savings.

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:
•	Laboratory	grinding	equipment
•	Fraction	sorter
•	Magnetic	separator
•	Extension	of	the	MTZ	warehouse
•	Distinguishing	TM	unit
•	Wheel	loader
•	Diesel	generator	set
•	Printing	machine

As far as resources are concerned, for the most part the Company made 
do with its own resources, which were depreciations in the amount of 
about CZk 100 million and undistributed profit from prior years. To ensure 
trouble-free financing, we used investment loans from a cooperating bank 
– komerční banka. The received amounts of investment loans were CZk 
86.3 million in 2020.

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 - new items represent the value of CZk 6.5 million.
The total amount of paid leasing instalments in 2020 was CZk 14.6 
million.

Apart from the investment tasks related to the renewal of tangible 
assets, the Technical Division also keeps them in an operable condition. 
In addition to the activity of the Company’s  own workers in repair and 
maintenance, we purchased services related to repairs in the amount of 
CZk 34.8 million.

7. Technical and Investment Development Area

List of investments implemented in 2020 (above CZK 1 million):
1. Reconstruction of Tunnel Furnace no. 3 (Division 02 – nová šamotka) - completed

2. Reconstruction of Two Shaft Furnaces (Division 06 – Březina) - completed in 2/2021

3. Saw for Cutting Fireclay Shaped Pieces (Division 02 – nová šamotka) - completed (from 2019)

4. Dust Elimination from the Magnetite line (Division 02 – nová šamotka) - completed (from 2019)

5. Roofing for Warehouses for Baked grog and Shale (Division 06 – Březina) - suspended (Covid)

6. Working Material Preparation line (Division 03 – Dinaska) - suspended (Covid)

7. Feeding Small-component Additives – Stage II (Division 02 – nová šamotka) - suspended (Covid)
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The overall economic and financial situation over the year can be 
evaluated as satisfactory and stable, but it was not a trouble-free year.

The impacts of the global COVID-19 pandemic were gradually reflected in 
the economy of the Company, but only indirectly – through the worsened 
situation of our consumers. It resulted in requests to postpone some of 
the already commissioned, manufactured and stored orders past the 
end of the year; in some cases, we registered some deceleration in the 
decision-making processes of our business partners.

This led to a  situation when the production did show a  year-on-year 
increase by 1.5% in the sum of all final products, namely thanks to the 
chimney inserts, magnetite and non-shaped products (fireclay remained 
at the level of the 2019 tonnage, and silica dropped to 82.2%), however, 
the sales dropped to 89.4%. It was 82.7% in fireclay and 79.9% in silica, 
and the increases in magnetite and chimney pipes did not make up for it. 
The production of moulds for the Company’s own need was considerably 
lower – almost by half, but that was related to the product configuration 
of shaped pieces.

The aforesaid facts resulted in a decrease of the net turnover. It reached 
the value of CZk 1,438 million, which is by 3.6% less than in the previous 
year; the decrease was 4.5% in the sales for sold products and services, 
which amounted to CZk 1,318 million. At the same time, the development 
of the Czech crown exchange rate was favourable for our export business 
(export represented 85% of the achieved sales) – the average CZk/EUR 
exchange rate was 26,44, while in 2019 it was “only” 25.67.

The individual product range groups participated in the total an-
nual turnover as follows:
- Fire-clay stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 %
- Silica stones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
- Ceramic chimney pipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 %
- Heat-accumulating magnetite shaped bricks . . . . . . . . . . . 4 %
- non-shaped refractories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 %
- Raw material – clays and baked shale . . . . . . . . . . . . . . . 4 %
- Moulds for external businesses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 %
- goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 %
- Other, including services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 %

The stock influenced the net turnover positively (but reduced liquidity) 
– it increased by CZk 20.7 million as a result of the postponements in 
shipping. The finished production stock increased by CZk 77.2 million, 
on the other hand, semi-finished products and work in progress dropped 
by CZk 56.5 million. By default, capitalisation contributed to the overall 
revenues of the Company with the amount of CZk 35.9 million, which in 
our case mostly includes the value of the extracted clay, and capitalised 
mould parts, or other tangible fixed assets from our own production.
About one third of other operating revenues, which amounted to CZk 
43.4 million, consists of the fees collected for waste storage in the landfill 
(however, they are also included in the costs as fees to the municipality 
and creation of provisions), and one third includes the received operating 
subsidies, namely CO2 permits, or subsidies for development projects 
and from the Antivirus programme.
In the financial sphere, the Company registered exchange rate profit (CZk 

8. Economic and Financial Area

38.3 million), revenues from financial hedging derivative instruments 
(CZk 4.2 million), as well as the received dividend from the Slovenian 
subsidiary for 2019, in the amount of CZk 1.2 million. 

As far as cost items are concerned, their development did not register 
any significant changes when compared with previous years. The cost of 
material, including energy, increased by CZk 25.0 million, i.e., by 4.3% to 
the total amount of CZk 600.0 million. In purchased material, there is an 
increase caused by the higher production of better-quality high-alumina 
shaped pieces, and on the other hand, a  decrease in the consumption 
of the Company’s  own, cheaper refractory clay. The consumption of 
workshop material for mould production, as well as the consumption of 
tools showed a  considerable reduction. A  positive thing is the reduced 
fuel consumption, by CZk 5.1 million, related to the investment into 
the change of the shale baking technology. The development in energy 
consumption is positive, namely in terms of the main medium – natural 
gas, where the drop in prices, as well as cost-saving measures represent 
CZk 13.8 million, which is 15.7%. Financially, electricity consumption 
increased by 2.9%.

We registered a 13.6% decrease in purchased services, which amounted 
to the final CZk 200.5 million. Among other things, there was a reduction 
in repair costs by CZk 1.3 million, the pandemic restricted travelling and 
thus reduced travel expenses by CZk 2.0 million. However, the exclusion 
of almost all agency workers had the greatest impact; the Company saved 
CZk 14.3 million. A  similar effect was brought about by the reduced 
purchase of services related to the acquisition of moulds (CZk 14.2 
million) and the end of older leasing contracts, with payments amounting 
to CZk 14.6 million, i.e., by CZk 8.3 million less than in the previous year. 
Transport charges represented the only item in services with considerable 
increase; it reached the value of CZk 89.3 million, and it is by far the most 
expensive purchased service. 

There was a year-on-year decrease in personnel costs, which amounted 
to CZk 416.0 million, 3.4% less than in 2019. Specifically, this trend is 
visible in direct wages, while overhead wages show a slight increase. It 
is related to the reduced number of employees; the average full-time 
equivalent was 693 people, with six blue-collar workers less, and it was 
also influenced by the purposefully reduced overtime work, representing 
3.1% from the total working hours; it was 4.3% in 2019. This positive 
trend is an anticipated effect of previous investment rationalisation 
measures (e.g., robotising of the production of chimney pipes), as well as 
the consequence of the long-lasting efforts to increase labour productivity 
in a  non-investment manner. Moreover, the working time consumption 
was reduced by reducing agency workers, which were 31 people in 
january 2020, and only three workers at the end of the year. 

The wage costs also related to the sickness rate, including quarantine 
and care, which reached the historic 11.4%, also due to the coronavirus 
(8.9% in the previous year).

In 2020, the development of average earnings defined in the collective 
agreement concluded for the period of 2019-2023 was monitored 
continuously in cooperation with three trade union organisations. Due to 
the specifics of 2020, marked by the pandemic, this sensitive indicator 
amounted to CZk 33,222 per month, which is a year-on-year decrease 
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by 1.7%. The interest and objective of both parties to the collective 
agreement is to fulfil the commitment of the wage development by the 
end of the contract.

The accounting records also show a decrease in the costs related to the 
depreciation of tangible assets; the book depreciation in the amount of 
CZk 100.7 million represents only 78.1% of the previous amount.

For the sake of completeness, it needs to be stated that adjusting 
items for redundant stock and problematic receivables were created in 
compliance with the principle of caution, in the total amount of CZk 11.5 
million.

The important items in other operating costs include the residual cost in the 
sale of material – in our case, this includes pallets invoiced with delivered 
products (CZk 20.2 million ), then collected and paid fees for waste storage 
at the operated communal waste dump site (CZk 16.8 million ), used 
CO2 permits, property insurance, and other insurance (CZk 6.5 million ), 
ecological and energy taxes (CZk 4.2 million ), statutory provisions for the 
landfill and mining (CZk 3.3 million ) and other small items.

In the area of financial costs, the Company reported exchange rate loss 
in the amount of CZk 39.5 million, i.e., by CZk 1.2 million more than the 
exchange rate profit was; on the contrary, the costs related to financial 
derivatives were CZk 2.2 million, which is about a  half of the revenue 
from those operations. The fees to financial institutions in the amount of 
CZk 1.6 million also decreased by about a third on a year-on-year basis. 
The amount of interest paid to banks was also lowered by 25.9%, in the 
amount of CZk 6.1 million.

In the end, the 2020 profit and loss statement showed profit before 
taxation in the amount of CZk 18.1 million and CZk 13.7 million after 

the income tax. It is the lowest profit since 2013, however, it can be 
considered satisfactory in terms of the conditions in 2020. The trend was 
the same for EBITDA, with a value of CZk 124.6 million, which is 76.1% 
when compared with the previous year. It is not only the consequence of 
a lower profit, but also lower depreciation by CZk 28.3 million.

The data reported in the balance sheet of the Company as of 31 
December 2020 indicate that the assessed year was exceptional in 
some parameters and that whether the changes in the assets value and 
financial resources, as well as the relations of owned and foreign liabilities 
are positive or not depends on the view of assessment.

The reported scope of investments was the specific feature of the year. 
The investments are represented in a  separate chapter of this Annual 
Report, so we only provide the basic information here. The previous year 
of 2019 was the most demanding when it comes to investments, with 
the total amount of CZk 184.0 million, and only optimists could expect 
any further increases approved by the Supervisory Board of the Company 
in 2020. However, the investments in 2020 were CZk 192.9 million and 
the Company spent extra CZk 6.5 million on leasing. The balance value 
of the fixed tangible and intangible assets increased by CZk 93.1 million 
and it amounted to CZk 815.0 million at the end of the year. At the same 
time, the largest increase is in the investments in progress, which include 
the largest investment – the tunnel furnaces at Division 02, as well as 
other projects that have not yet been accepted. The residual value of the 
land and buildings did not change, it only slightly decreased, and the 
same applies to the formerly capitalised and amortised moulds, so all 
the increases came from movable items – machines and equipment. The 
increase in intangible assets (CZk 3.4 million) concerns the CO2 permits.
The financial fixed assets express the ownership interest in subsidiaries 
where not much changed, except for the effect of the exchange rate at 
the current valuation of the annual financial statement.
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The current assets of the Company also showed a considerable increase 
by CZk 118.2 million. The reasons for the increase in the stock of finished 
products and work in progress are described above; however, there was 
an increase in stock also caused by the purchase of input material – by 
CZk 8.3 million. This mostly included the more expensive raw material 
purchased for the current orders at the end of the year.

The increase in receivables by CZk 71.4 million also had a negative effect 
on liquidity. The closing balance was CZk 340.4 million, but a large part 
of that (CZk 119.3 million) were risk-free receivables towards companies 
in the group. After the adjusting items to problematic receivables were 
created within the annual financial statement, we can say that there 
are no receivables with a substantial nominal value in the after-maturity 
category. The Company registered receivables after maturity in the 
amount of CZk 48.6 million as of 31 December 2020.

The unusually high amount of cash in banks (CZk 67.8 million) is 
mostly caused by the deposited financial provision for reclamation and 
monitoring of dump sites and clean-up of the mining localities (CZk 
52.3 million); for a short period of time, the account also includes non-
converted resources from the received payment in dollars (CZk 11.9 
million). The accrued costs are a  standard asset item – materially, this 
mostly includes the performed surface stripping at the Březinka Mine 
(CZk 18.6 million) and leasing payments (CZk 10.0 million).
 
The large investments and the increase in stock and receivables resulted 
in a considerable year-on-year increase in the balance sheet total of the 
Company. For the first time in history, the total assets exceeded two billion 
- it was CZk 2,019.4 million at the end of the year.

On the liability side, i.e., the resources for covering the increased assets, 
there was a considerably large use of foreign resources. Those increased 
by CZk 235.5 million with a concurrent decrease in equity by CZk 9.3 
million.
The share capital remained unchanged; it has been at the value of CZk 
757.4 million since the foundation of the Company. The equity was also 
positively influenced by the profit of the current and previous years, as 
well as the positive balance in the creation and use of provision and 
other funds. On the contrary, the equity reducing factor is the differences 
between the valuation arising from property revaluation (namely the 
revaluation of the ownership interest in the subsidiary and financial 
derivatives, both in relation to the exchange rate as of 31 December 
2020). 

Also, dividends were paid to shareholders from own resources in 2020, in 
the amount of CZk 17 per share, with a total amount of CZk 12.9 million.
At the end of the assessed year, the Company’s equity amounted to CZk 
1,218.2 million, which represents an internal value per share of CZk 
1,608.43, with an issue of 757,400 shares.
 
In foreign resources, the statutory provisions for the landfill and mining 
were increased by CZk 3.5 million and the provisions for known 
mandatory expenses transferred from the current to the following year 
represent CZk 9.2 million.

Bank loans were the key source of securing fixed and current assets. 
During the assessed year, the Company continued to cooperate with 

komerční banka and ČSOB; there was a change in the third bank when 
Expobank was replaced by Unicredit with more interesting terms and 
conditions, as well as a higher credit line.

As for the structure of all loans, the balances of the investment loans 
were CZk 147.7 million as of the end of the year with full repayment in 
2024 (about 2/5) and 2026 (about 3/5). Instalments planned within one 
year, however, are included among short-term payments in the balance 
sheet. Short-term loans in the form of overdraft protection or revolving 
loans amounted to CZk 282.7 million as of 31 December 2020. Banks 
contribute to the Company’s  financing with the record-breaking amount 
of CZk 430.4 million. A  new phenomenon is that almost 2/3 of the 
loans are used in EUR, which corresponds with the export character of 
sales and could be an economic advantage in terms of the anticipated 
strengthening of the Czech crown.

non-delinquent commitments towards business partners, including 
received advances, also show an increase by CZk 25.0 million. On the 
contrary, the loans by employees from the Company decreased by CZk 
8.1 million but that was completely replaced with the increase in the 
liabilities towards the state – tax and subsidies.

The aforesaid implies that the indebtedness of the Company grew in the 
course of 2020, and although it is not fatal and does not exceed the limit 
typical for similar businesses, the management will focus on reducing the 
total liabilities in near future, and thus the relation of foreign and owned 
capital.

As far as off-balance sheet liabilities of the Company are concerned, they 
mostly represent leased machines and vehicles. While the new leased 
assets amounted to CZk 6.5 million, the payments of items from previous 
years amounted to CZk 14.6 million. In total, the leasing liabilities 
dropped, and they amounted to CZk 23.0 million as of the end of the year.

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 54.1 
million 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. 

During the year, the Company received a  subsidy from the Czech 
Ministry of Industry and Trade for the acquisition of investment assets 
– gasification of the D-06 Březina premises in the amount of CZk 2.8 
million.

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

Other numerical data can be found in the following part of this Annual 
Report that contains audited annual financial statements and the report of 
the Board of Directors on the relations between connected entities in the 
group, and it also includes the annex to the annual financial statement, 
available to the shareholders at the secretariat of the Company.
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The specific atmosphere of the global COVID-19 pandemic also 
influenced the preparation of the 2021 business plan. During the 
pandemic, in October last year, it became obvious that our Company 
will not show any growing trends in 2020, even though the impact on 
the Company’s  economy was not extremely large. Our advantage is 
diversification of deliveries into several different industries, however, the 
carefulness and uncertainty of some customers resulted in postponing 
orders by months, into 2021.

At the beginning of the new economic year, the Company did not have as 
many orders as in the two previous years, which were exceptional, as our 
capacities could hardly cover the demand. Besides the usual traditional 
deliveries, which include the entire area of chimney pipes, accumulation 
magnetite, stove fireclay, but above all, recurring deliveries for metallurgy, 
glass industry, cement industry, aluminium industry, etc., and which 
resulted in a full capacity for about 5 months, there are two large projects 
at stake (japan and Taiwan) that will influence year-round operation and 
management of the Company.

As for the production inputs, the situation has slightly calmed down. Some 
crucial imported raw material is now more available, the large domestic 
purchases of clay and grog are secured, and the prices should not change 
significantly thanks to the global market downturn. The same applies to 
energy purchases important for our production. 

The long-lasting problem with workforce both at the national and our 
corporate level has not been eliminated yet. The foremost solution of 
the problem is to rationalise work and increase productivity. We were 
successful in the past – last year’s production increased by 1,300 tonnes 
with year-round decrease in the number of employees by 5 people, but 
above all, with almost eliminating agency workers, which we had several 
dozens at the beginning of 2020. We are planning to continue in this trend 
also in 2021. On the other hand, our intention is not to reduce average 
earnings again; on the contrary, we are planning to fulfil the earnings 
expected by employees for the sake of social peace in the Company and 
in compliance with the five-year collective agreement.

Unfortunately, we cannot expect that the pandemic situation will be 
resolved in 2021 and therefore, we have implemented a whole range of 
measures. They do not only complicate life in production organisation, 
but also represent considerable costs and they will remain a risk in our 
business also in the following months.

As an exporting company, we have to deal with the issue of the exchange 
rate in the long term. Its development at the end of 2020 was not 
favourable for our Company due to the strengthening of the Czech crown, 
which had a  negative effect on the economic result during the annual 
financial statement, and this trend continues in the first months of 2021, 
both in terms of EUR and USD. The business plan in the financial area 
was prepared at the level of the current and anticipated exchange rate 
of 27 CZk/EUR, and that is more difficult in terms of the start of 2021.

We are not planning to completely suspend the technical development 
of the Company in 2021. The total enormous volume of investments 
implemented in two previous years mostly from loans cannot be repeated, 
but there are a  few smaller projects planned, mostly in equipment 

9. Anticipated Development of the Company in 2021

amounting to several million Czech crowns. larger projects, such as the 
reconstruction of shaft furnaces, or further automation and robotising of 
chimney insert production will be prepared and distributed over a longer 
period.

The Company is entering a  new economic year as a  consolidated and 
prospering business entity. The base for this statement is a  stabilised 
management both at the top level and medium control and professional 
staff. Despite that, the beginning of 2021 is marked with a considerable 
change, even at the highest executive position – the Chairman of the 
Board of Directors of the Company, who is also the highest executive 
manager in the Company. After two years in P-D Refractories CZ, Ing. 
Martin liebl concluded his activity, and he was replaced by the decision 
of the Supervisory Board with a  long-lasting member of the Company 
management, the Technical Director, Ing. jiří kyncl.

The business plan for 2021 is based on the following starting 
points and sets the following objectives:

Production and related activities in the individual divisions

Division 01 – Stará šamotka 
Throughout 2020, Division D01 was using a  new low-profile furnace 
with a  movement of 24 tunnel carriages per day, and two chamber 
carriage furnaces for baking electric hotplates and other small orders. 
We will continue in this trend also in 2021. Stove products remain 
the major product range – drawn, pressed, black, white. To utilise the 
furnace fully, the Company will manufacture accessories to chimney 
inserts, hard and lightweight fireclay with burnable admixtures.
After the successful investments at the hall for non-shaped products – 
weighing raw material and dust elimination that improved the working 
conditions, we are expecting a  similar tonnage of mortar, refractory 
concrete, and putty in 2021 as in 2020, or even higher, if needed.
The staff number stabilised after a gradual decrease and we are not 
anticipated any more reduction in 2021; productivity should grow 
thanks to several suggested investment projects on a  smaller scale. 
The older large tunnel furnace is used as a back-up; production will be 
optimised by repairing about 10 tunnel carriages.

Division 2 – Nová šamotka Velké Opatovice 
In the planned year, Division 02 will continue playing the role of the 
main production plant of the Company, with the highest corporate 
costs. Thanks to the reconstruction and modernisation of Tunnel 
Furnace no. 3 in 2020, D02 now has the capacity to manufacture 
fireclay, high-alumina, insulation, magnetite, as well as silica shaped 
pieces in four modern tunnel furnaces with higher efficiency and 
energy savings. In the planned year, production modernisation 
projects will continue, improving occupational health and safety, such 
as dust elimination, or workplace air-conditioning, automatic batching 
of small components into wheel mixers, and so on. 
In 2021, we anticipate a  high-capacity utilisation thanks to the 
planned project of a  coke battery for japan – kIMITSU III, or the 
project of two coke batteries for Taiwan. In addition, we managed 
to negotiate higher product prices for the aluminium industry, i.e., 
quality AM48 and SA, therefore, we are expecting an increase in 
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the production in this field in 2021. last year, we expanded the 
calibration hall, which will increase orders for precision stones, 
insulation plates and assemblies, namely for glass furnaces that have 
a higher added value. The production of wet-cast vibrated materials 
will continue with more orders of top-blocks for anode furnaces and 
the production of complicated shaped pieces, which are a  part of 
orders for the glass industry, orders for hot-blast stoves (ceramic 
burners) and other industries. We are anticipating a  decline in the 
field of magnetite accumulating shaped pieces.
After the implementation of orders, the shipping of which has been 
postponed according to the customers’ needs into 2021, we will continue 
optimising the warehouses for finished products. The cost of raw material 
will be reduced by the maximum use of recyclable fragments in product 
formulas, which will also release more storage capacity.
Regarding the positive experience with the new robot for MgT 
package folding, we are preparing to install a robot on the SC5 line, 
together with automated movement of tunnel carriages, which should 
increase manufacturing productivity. The global task for Division 02 
is to increase the cover contributions, i.e., to increase the economic 
efficiency of production in 2021.

Division 3 – Dinaska Svitavy 
After the “quieter” year of 2020, Dinaska is facing a  more 
demanding year in terms of silica production. In 2021, the plant will 
proceed with silica deliveries for two coke projects. The first one is 
a  silica delivery for the construction of Cake Battery no. 4 for the 
largest coke producer in Poland, jSW kOkS SA. Another large order, 
anticipated during 2021, is the delivery of silica for the construction 
of Coke Battery no. 3 for our “known” customer nippon Steel and 
Sumitomo Corporation. The production and deliveries of silica in the 
total volume of almost 20,000 tonnes are set out until 2023. Another 
project, where we participate in the tender, is a delivery of material 
for two coke batteries to Taiwan, with a total silica quantity of 44,000 
tonnes over three years. 
The production of chimney inserts is an integral part of the Dinaska 

production portfolio. The year of 2021 will not be an exception in 
this aspect and the plant will maximally use the automated robotic 
line. The plant will also prepare the second phase of production 
automation, i.e., sorting and packing chimney products.
The anticipated large silica projects will also put great pressure 
on the personnel department, because the Dinaska staff will need 
about thirty new workers before the commencement of the silica 
production on all baking aggregates, i.e., for the full utilisation of the 
entire plant capacity in three-shift or continuous operation.

Division 4 – Service 
The Division plays an important role not only in terms of the operability 
of all the production equipment within the Company, i.e., repairs and 
reproduction in the form of investments and leasing, but also in terms 
of the mould production, for the entire refractory group within the 
P-D group. The success in winning orders for the final production, 
not only in our divisions, but also with our colleagues in Bochum and 
Wetro, often depends on the ability to manufacture moulds in time, 
as well as their price. It is more demanding for the Service Division 
than for the other division to deal with fluctuations in the capacity 
utilisation of their engineering and wood-modelling production, as 
the division has to satisfy five sites at the same time. At the same 
time, we know that workshop professions will be critical on the labour 
market in 2021, like in the previous years. Division 04 will also have 
to recruit a  few new colleagues. This should be facilitated by the 
long-lasting cooperation with both vocational schools in the region. 
In the area of employees in maintenance, the pensioner workers 
should be gradually replaced with younger prospective employees 
qualified for repairs of complicated hydraulic systems of the presses 
and control electronics, including the robotic equipment.
Division 04 is also responsible for quite important tasks in the 
investment area, the largest one being the completion of two test 
shaft furnaces at Division 06 – Baking. At the same time, the 
provision of a  whole range of general equipment overhauls will be 
a demanding, but urgent task for Division 04 in 2021.
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Division 5 – Březinka Dumping Ground
The objective for 2021 will be to keep the amount of waste disposal 
at 45,000-50,000 tonnes with emphasis on disposal of wastes 
with a higher storage fee and disposal of biological wastes that will 
subsequently promote the development of landfill gas and allow the 
most efficient operation of co-generation units.
The operation of cogeneration units will secure an important part of 
the revenues of the dumping ground from electricity sale, and it will 
allow drying refractory clays with the use of waste heat from the 
exhaust gases at the clay dryer.
In 2021, the capacity of Storage Cartridge no. 6 will be filled, and 
Storage Cartridge no. 7 will have to be built and commissioned in 
the summer; it will be used for storing waste in the following period. 
The extension of the statutory term for the operation of the dumping 
ground until 2030 will have to be resolved.

Division 6 – Anna Březina Baking 
In the upcoming year of 2021, Division 06 will continue playing the 
role of an important supplier of raw material for the final production 
divisions. Considering the development of the market with refractory 
raw materials in Central Europe, the independence of external supplies 
of quality fireclay grog seems to be increasingly more relevant.
In 2020, the successful gasification of the Březina premises was 
followed with a  constructional and technological reconstruction of 
first two shaft furnaces, which will open the path to a higher quality, 
productivity, but above all, to more opportunities in the production of 
special grog (with an increased content of Al2O3, or lightweight for 
insulation products).
In 2021, we expect a high utilisation of the grog production capacity 
thanks to the planned project of the kIMITSU III coke battery, which 
will involve the production of fireclay stones, and thus increased 
requirements for supplies for Division D02. The plan is to increase 
shale production tonnage (which was considerably affected in the 
context of the COVID-19 pandemic in 2020), as well as mortars and 
clays, and to contribute to the corporate income with a  reasonable 
profit from the sales to external customers. 
The affiliated company in Wetro has started to buy shale from the 
Company, and we will need to follow up the successful use of our 
material by expanding the supplied qualities. As far as the sales to 
external customers are concerned, we need to follow the success of 
2019 in the year 2021, both in terms of getting new opportunities 
and optimising sale prices. A decisive step in the prospects of Division 
06 and the entire raw-material policy of the Company will be the 
continuing reconstruction of the heating system of shaft furnaces so 
that the lignite gasification technology can be completely abandoned, 
which will improve both qualitative parameters and the living and 
working environment.

Division 12 – Březinka Mining 
The division will continue supplying the other production divisions with 
the mined raw materials in 2021, and it will also hold its position as 
the supplier for the subsidiary in Wetro, germany.
The surface stripping of the deposit performed in 2020 will enable us 
to mine the material in the uncovered area of the deposit in 2021 and 
2022; the costs related to the surface stripping will be accrued and 
entered in the books together with the extraction.
The division will continue to oversee the burden in past mining 
locations with the lowest possible costs.

Cooperation within the P-D Group

This year, it has been twenty years since the foreign investment in 
the former Moravian Fireclay and Shale Works. It virtually ended the 
privatisation phase of a  business with a  hundred-year-old tradition 
of refractory production in 2001, and the Company became a  part of 
the german-owned Preiss-Daimler group and was renamed to P-D 
Refractories CZ a.s.

In the long term, and this shall also apply to 2021, cooperation 
with companies in the group has become a  daily routine; the Czech 
manufacturer participates in some larger export projects with the 
affiliated companies in germany, and it is also an important supplier 
partner in terms of steel, wooden, or plastic moulds, as well as a supplier 
of refractory material. We are not anticipating any significant changes 
in the business cooperation or in technological development, IT system 
development, insurance, marketing, and so on, in 2021.

The group also includes the subsidiary P-D kremen in Slovenia, 50% of 
which is owned by P-D Refractories CZ a.s. This small mining company 
is an important supplier of a strategic material – quartzite, both for the 
Czech parent company and for the affiliated company in Bochum, and in 
2021, it will continue supplying this essential material in the production 
of silica as a matter of priority.

All the relations and connections between the companies in the group 
are described in detail in the Report of the Board of Direcctors on the 
Relations between Related Entities, included in the following part of this 
Annual Report.

IMS and Product Certification

In 2021, the first supervisory audit, Quality Management System; the 
certificate is valid from 3 December 2019 to 2 December 2022. The 
annual compulsory product certification will also continue. Chimney inserts 
have the long-term valid Certificate of Production Control Compliance. 
The energy audit of all three locations of the Company was performed 
in 2020. The area of environment and occupational health and safety is 
permanently subject to inspections and supervision of state authorities. 
Their certification is not expected next year. 

Material and Energy Production Inputs

Our Company has a  great competitive advantage: it owns a  decisive 
part of the input material – both for refractory clay for the fireclay 
production, including chimney pipes, and quartzite for silica. We will 
continue purchasing a wide range of other materials on the market; we 
carefully monitor their availability. In the medium term, we do not have any 
indications that there should be some fatal shortages. The good news for 
the annual plan is that the price adjustments of the purchased materials 
for 2021 are minimal.

Energy represents an incredibly significant cost item; therefore, we pay 
a lot of attention to this area. Whether it is in terms of investments with 
lower energy demands, or optimisation of energy consumption. At present, 
we have already purchased about 50% of both energy consumptions for 
2021 for the same or lower prices as in the previous year. The task is to 
carefully monitor and assess various predictions and adjust our individual 
acquisitions, including forwarding ones for longer periods in advance. We 
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are not expecting any considerable price increases than in 2020 on year-
round average, on the other hand, the global demand reduction rather 
indicates price stagnation, or even slight reduction.

In transportation, the situation is quite stable, and we are also expecting 
some price stability. An exception could be some increased local toll fees 
abroad that could influence prices, just like the slight increase in the 
wage resources of our transport suppliers due to inflation. There is a risk 
in the possible restriction and complications of transportation due to the 
pandemic measures in some European and other countries.

Human Resources, Labour Productivity and Wage Development 

Our production is largely based on know-how of employees, passed on 
from generation to generation, therefore, the area of human resources 
is the most watched and most communicated one. It is not only about 
recruiting new people, but also about the stabilisation of staff already 
working in the Company. 

The availability of workforce has been very problematic, the unemployment 
rate is extremely low; it is especially difficult to find workers in Svitavy, 
and unfortunately, it will not change in 2021.

In 2020, we commenced activities in personnel strategy that, among 
other things, focus on complex work with people, their motivation, 
generational change, education, etc. We will continue this work in 2021 
with the aim to stabilise the staff as much as possible, to minimise 
fluctuation, and to make work at our Company attractive and interesting, 
so that we become a sought-after employer.

An elaborate system of personal material involvement is an integral 
part of work with people, and it mostly depends on the achieved labour 
productivity with pre-defined parameters and financial resources. We will 
continue monitoring productivity through the production of equivalent 
tonne and the quantity of consumed paid hours of work. 

The wage development copies the arranged system, defined, and 
approved with all three trade union organisations acting in our Company 
based on a  collective agreement concluded for 2019-2023. In the 
planned year, we want to avoid the wage development caused by the 
epidemic in 2020, when the average earnings decreased by about 2%.

Sales Policy

With respect to the situation on the markets in the individual industries and 
in terms of their anticipated development in 2021, among other things also 
in relation to COVID-19, we have planned real production tonnages – see 
below. Despite the individual time discrepancies between the production 
and final sale, we expect that the same quantity of products, which will be 
manufactured, will also be delivered to customers.

Despite many intense negotiations, we have only managed to conclude one 
major contract for a coke battery – Przyjazn Poland with a delivery of 9,300 
t of silica. Other projects are being negotiated. 

We are expecting some individual changes in the sales policy in cooperation 
and product coordination with the german plants of the P-D group. The 
newly applied allocation of production capacities means a  more intense 

concentration of fireclay and silica products for the coke industry and hot-
blast stoves, or fireclay products for other consumer industries.

Our Company will provide the deliveries of magnetite and chimney pipes, 

shale, and clay, as well as moulds; the orders for the glass industry will be 
negotiated and commissioned to be produced by the affiliated companies.
The export share in the total deliveries is expected to be about 80% in 
2021; the Czech crown exchange rate will be an important aspect.

Investment and Technical Development 

The recently ended year of 2020 was the most demanding year in the 
modern history of the Company in terms of the invested resources, in the 
amount of CZk 192,894 thousand, i.e., by CZk 8 million more than in 
the previous year. The investments included two projects – new Tunnel 
Furnace no. 3 at Division 02 in a  value exceeding CZk 100 million, 
and the commencement of the construction of two test shaft furnaces 
at Division 06 in the value of CZk 26.5 million. Due to the coronavirus 

The following production capacity of the main product 
range items is defined for the individual divisions of the 
Company in the 2021 business plan, in tonnes:

D 01 – Stará šamotka:
Fireclay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,900

Insulation materials  . . . . . . . . . . . . . . . . . .800

Chimney inserts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600

Mortars, sealants, and refractory concrete  . . . . . .3,100

Total.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9,400

D 02 – Nová šamotka:
Fireclay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,300

Insulation and special high-alumina materials .  .  .  .  .6,600

Magnetite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,000

Total.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42,900

D 03 – Dinaska Svitavy:
Silica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,300

Chimney inserts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000

Total.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32,300

D 06 – Anna Březina Baking:
Mortars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400

Clays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,000

grog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,000

Total.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,400

D 12 – Mining Březinka:
Clays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,500

Total.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,500

Total for the Company . . . . . . . . . . . . . . 98,500
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crisis, uncertain business future, and the large need for investment 
resources, any other smaller projects have been suspended and we are 
now discussing their renewal in 2021. 

This concerns the following investment projects:
•	 Small-component batching line for Division 02 in the value of about 

CZk 8 million
•	 Crushing line for Division 03 in the value of about CZk 5 million
•	 Roofing for the shale warehouse at Division 06 about CZk 8.5 million
•	 Cng truck for Division 06 in the value of about CZk 3.5 million

Other strategic projects that should be implemented in the next 5-7 years 
include:
•	 Reconstruction of four shaft furnaces at Division 06, with the 

assumed subsidy, costs – about CZk 75 million
•	 Construction of a robotised sorting line and packing line for chimney 

pipes in the value of CZk 32 million
•	 Construction of a robotised line for gluing and drying chimney 

shaped pieces in the value of about CZk 15 million
•	 Purchasing two new machining centres in the value of about CZk 12 

million
•	 Purchasing an electro-discharge wire cutter in the value of about 

CZk 7.5 million
•	 Purchasing a new 1,000 t press for Division 02 in the value of about 

CZk 22 million
•	 Purchasing a new 2,000 t press for Division 03 in the value of about 

CZk 30 million 
•	 Robotising of the press at D-02 in the value of CZk 7 million

The implementation of those investment projects is subject to approval of 
the Supervisory Board of the Company.

Smaller planned investment measures with costs of up to CZk 1 million 
are approved by the Board of Directors of the Company, as stipulated in 
the Articles of Association. Such projects usually facilitate demanding 
work and increase its productivity and improve occupational safety.

The planned projects include:
Batching equipment for lS and Sl matter  . . . . . . CZk 1.0 million
Batching equipment for presses . . . . . . . . . . . CZk 1.0 million
Cooling equipment for production workstations . . . . CZk 0.7 million
Exhaust fan for the circulation mill . . . . . . . . . . CZk 0.5 million
Handling equipment in the calibration hall  . . . . . . CZk 0.9 million
High-lift platform.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CZk 0.9 million
Dust elimination – fire safety .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CZk 0.9 million
Metering equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . CZk 0.6 million
laboratory dryer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CZk 0.4 million
Extractor hood .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CZk 0.2 million
Ultrasound device . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZk 0.2 million

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

The total sum of investments will also include the acquisition and 
capitalisation of moulds for the own need of the production divisions.
We also expect purchasing handling and transport equipment, namely 
forklift trucks, which are usually leased.
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The option to receive subsidy incentives is a great inspiration for 2021 – 
the most feasible subsidy currently is the one for shaft furnaces.

Also, our research and development team are facing some challenges 
in 2021, and we presume that our cooperation with universities will 
continue.

The annual business plan contains the following development tasks for 
the individual production divisions:

Tasks for Division 01
•	 Putty for glueing ceramic chimney inserts suitable for cartridges
•	 Wet kV mortar
•	 Insulation refractory concrete with classification temperature of 1 

500°C	and	1	600°C

Tasks for Division 02
•	 Reducing	the	costs	of	insulation	shaped	products	+	large	blocks
•	 A new type of “thermal stops”
•	 Development of insulation fireclay – lS6-150 and lS8-155 – 

pressing large blocks (thickness above 100 mm) without cracks

Tasks for Division 03
•	 Development of fireclay with lower thermal expansion
•	 Development of fireclay with higher emissivity 
•	 Tasks for Division 06
•	 grog to produce SkV and ARS40
•	 Insulation grog

We will make use of two options of institutional development support, in 
two projects:
•	 FW01010077 “Refractory Materials Manufactured by the Sol-gel 

Technology”
•	 FW01010048: “Development of a new System for joining Ceramic 

Chimney Inserts”

Information Systems 

The 2020 objectives set for IT were met, only the requirement in 
refractory production, the assessment of press capacities passed over 
to 2021. 

In the area of HW and OS, the equipment in furnaces at 01 – Stará 
šamotka and Division 02 – nová šamotka was replaced, as well 
as partially in laboratories in both Velké Opatovice and Svitavy. We 
will continue in this activity also in 2021. The same applies to the 
reconstruction of the Wi-Fi network with the use of a new technology, 
both in Velké Opatovice and Svitavy.

Among other things, the following are the important tasks for 2021:
1. Reinforcing the server infrastructure of the internal data centre 
2. Catering system – continue to replace the order and issue catering 

terminals, and upgrade to the new catering system version at all 
locations of the Company

3. Expansion of the camera system in relation to the production 
automation and robotising - Velké Opatovice and Svitavy

4. Individual replacement of obsolete and non-functional equipment of 
the individual users, the IT Division will continue to provide service to 
about 150 users in three locations in 2021

The fundamental decision about IS SAP was already made in germany. 
As of 1 October 2020, the Company has been gradually switching to the 
new platform of IS SAP. The second step of the implementation needs 
to be done in 2021 – the gradual transfer of the individual applications 
from the SAP ECC 6.08 platform to SAP S/4 HAnA. The IT Division will 
continue to play the role of a coordinator between Rechnungszentre in 
Bitterfeld, and the involved domestic consulting companies.

Securing Company’s Liquidity 
 
The year of 2020 brought a  lot of positive things to the Company; 
however, the development of liquidity was not one of them. We have 
stated the effect of the pandemic situation on the Company’s economy 
in the previous parts of this Annual Report. We managed to keep all 
the furnace aggregates going, including the provision of material and 
human resources, and the production of shaped pieces even registered 
a  slight year-on-year increase in tonnage by 1.5% (except for raw 
material – shale and clay), however, the sale dropped to 89.4%. The 
main reason is the postponement of some deliveries past the end of 
the year, which was the consequence of COVID-19 affecting some of 
our customers.

It resulted in an increase in the finished production stock – by more 
than CZk 47 million.  At the same time, the receivables from trade also 
grew, by CZk 71 million. The whole sum, though, includes deliveries 
within the group. The receivables after maturity, as of the end of the 
year, were almost CZk 49 million, which is a typical long-term average.

The following are the basic parameters of the financial 
plan of the Company for 2021, prepared based on known 
or predictable facts and trends:

Profit and loss statement of the Company

Revenues for own products and services . . CZk 1,402 million 

Material, energy, and services consumption. . CZk 775 million 

Personal costs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CZk 422 million 

Depreciation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CZk 146 million 

Operating profit  . . . . . . . . . . . . . . . CZk 41 million 

Total profit/loss before taxation  .  .  .  .  .  .  .  . CZk 36 million 

Balance sheet of the Company:

Tangible and intangible fixed assets . . . . . CZk 765 million 

Financial fixed assets. . . . . . . . . . . . . CZk 17 million

Total inventory . . . . . . . . . . . . . . . CZk 787 million

Total receivables . . . . . . . . . . . . . . CZk 321 million

Financial resources. . . . . . . . . . . . . . CZk 59 million

Equity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  CZk 1,251 million

Provisions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . CZk 76 million

Total liabilities (without loans) . . . . . . . . CZk 269 million

Bank loans . . . . . . . . . . . . . . . . . CZk 384 million

Total ASSETS/lIABIlITIES . . . . . . . . . CZk 1,980 million
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The aforesaid area of investments had a great influence on liquidity, or 
on the relation between own and foreign asset resources; the volume 
of investments exceeded the Company’s  own resources and were 
largely financed by loans in the past two years. With the slight year-on-
year decrease in equity by almost CZk 10 million, the foreign funding 
resources had to increase by CZk 235.5 million.

The Company thus entered the year of 2021 with a  slightly larger 
burden on its future liabilities. nevertheless, the Company has all the 
prerequisites to secure continuous financing of its needs in cooperation 
with three banks – komerční banka, ČSOB and UniCredit. However, one 
of the uncompromising objectives for 2021 must be the anticipated 
dispatch of the stock on hold, increasing the turnover of receivables, as 
well as some temperance in the renewal of tangible investment assets, 
whether in the form of investments, or leasing. During 2021, the 
Company will be able to reduce the loan amounts, as planned, which 
were historically the highest at the beginning of the year. liquidity will 
be also strengthened by the fulfilment of the financial plan, namely 
achieving the planned profit exceeding CZk 36 million. The paths 
to that have been properly marked – increasing labour productivity, 
reducing the rate of rejects, speeding up turnovers of all types of 
current assets. The solidarity shorter payment periods of receivables in 
the group will also help.

Social and Regional Function of the Company and PR 

The Company Management naturally strive to achieve the best economic 
results and the Company’s  stability and prospects. However, the 
Management are aware of the social and regional role that the Company 
plays with its position and dislocation. Many educational and cultural 
institutions, local and neighbouring municipalities, interest, sports, and 
other entities are expecting small financial assistance for their activities 
from time to time. The provision of such assistance brings unmeasurable, 
but undoubted benefits in strengthening the Company’s image. However, 

the position of the Company as one of the largest employers in the micro-
region, as well as a serious business partner for many local businesses 
is even more important.

In 2021, the Company Management will endeavour to build a  positive 
awareness in its surroundings, as well as among the many domestic and 
foreign business partners.

For that, the Company will use the benefit of having received the AAA 
rating, as well as other awards, such as the 2020 victory in an industrial 
competition for the best manufacturer of building material for 2019, 
organised by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic.

In conclusion

The 2021 business plan was prepared in an extremely complicated time, 
affected by the global COVID-19 pandemic. This 2020 phenomenon 
had had a  huge impact on the business activity of companies all over 
the world, and it will continue to influence our business and lives of 
all the people in 2021. Our Company tries to be very responsible in its 
steps and has taken and will take such measures to eliminate the risk of 
uncontrollable spread of COVID-19 in the Company as much as possible. 

In our plan, we set some challenging objectives in accordance with the 
ideas of the shareholders. It is up to the Company Management and all 
the broader management to ensure those objectives are met among the 
teams at our locations and workplaces. We do have the prerequisites 
to fulfil our business plan in all its parts – it is the strong position on 
the global markets within the Preiss-Daimler group, the availability of 
own material for the production, as well as our own manufacture of 
the required moulds. And last, but not least, it is the enormous know-
how based in the 130-year-long tradition of manufacturing refractory 
materials. 

65THE AnTICIPATED DEVElOPMEnT OF THE COMPAny In 2021



P-D Refractories CZ a.s.

Organigramm AG (31. 12. 2020)

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. Tomáš Strouhal
tel.: 516 493 390

PRODUCTION DIRECTOR – SILICA

Ing. Miroslav kotouček
tel.: 461 579 139

DIVISION 06 – RAW MATERIAL PROCESSING BŘEZINA 

Primary, processing of raw materials, including firing

Director: Ing. lukáš Tvrdík Ph. D.
tel.: 461 357 630

DIVISION 02 – NEW PLANT

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

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

DIVISION 05 – DUMP BŘEZINKA

Decking solid communal  
and industrial wastes

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

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 12 – MINING BŘEZINKA

Extraction of refractory clay

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

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
Stefan Alexander Preiss-Daimler

Chairman
Jan-Carsten Ihle

Vice Chairman
Ing. Jindřich Tománek

Member

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

Chairman
Johannes Mahr

Vice Chairman
Christian-Philipp Wasmuht

Member
Ing. Stanislav Dvořák

Member
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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

TECHNICAL DIRECTOR

Ing. jiří kyncl
tel.: 461 579 142

SALES DIRECTOR

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. lucie keršnerová, Ph.D.
tel.: 516 493 215

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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P-D Refractories CZ a.s.

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 
(hereinafter „P-D MIT“)

This company holds shares of several other companies in the group 
(however, not directly controlled entities) and, in daily practice, 
constitutes the consolidation and administrative authority of the whole 
group. The detached Computing 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 controlled company and, 
in a similar way, also to other companies within the group. Overall, the 
provided and billed services and other fulfilments for the year 2020 by 

P-D MIT accounted for CZk 13,387,646.57, there was no performance 
by the controlled entity. 

2.  P-D Refractories GmbH Wilsdruff, Germany
It is a company owned by P-D MIT, with a share of 81.02%, and by Mr. 
Heinz-jürgen Preiss-Daimler, as an individual, with a share of 18.98%. 
However, Mr. Preiss-Daimler passed away in February 2020. As of 
31 December 2020, the estate proceedings had not been completed 
yet, therefore, the official ownership relations have not changed yet. 
The company P-D refractories gmbH is based in Wilsdruff, but it also 
has a  plant for the production of refractory materials in Bochum. 
P-D Refractories gmbH and the controlled company belong to the 
“Refractories” section and maintain a  long-term business contacts, 
namely in the field of deliveries of steel and timber moulds and in the 
field of two-way sub-deliveries of refractory materials for joint larger 
business projects. Deliveries by the controlled entity clearly prevailed 
in 2020. 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 
2020, this represented by the controlled entity invoices in the amount 
of CZk 186,914,263.49. Performance towards the controlled company, 
then, amounted to the total of CZk 1,536,041.46.

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 MIT. The controlled 
company provided sales representation for this company in terms of its 
dislocation, based on a contractual commercial relation for several years, 
however, that ended on 30/09/2019, and at the level of owners, there 

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

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

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

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

 Controlling entity’s share:  86,78 %

 Entities controlled by the same controlling entity: 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 2020 with these 2 companies.
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are ongoing proceedings on disposal of company shares owned by P-D 
group in this latvian company. The receivable of the controlled company 
in the amount of CZk 2,998,288.64 as of the end of 2020 has not been 
resolved – it is a subject of gradual repayment according to a payment 
schedule. 

4. P-D Glasseiden GmbH Oschatz
In 2020, the controlled entity sold tangible assets in the value of CZk 
956,409.58 to this company from the section of “Fibreglass”, and on the 
other hand, the entity bought consumption material from the company 
in the amount of CZk 11,960.58. no other relations or performances 
occurred.

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

In this company, which is a  mining operator and a  supplier of raw 
materials - quartzite - for controlled company and for the subsidiary P-D 
Refractories gmbH, P-D Refractories CZ a.s. has a share of 50% and is 
its largest customer for many years. Even with this subsidiary the trading 
was exclusively on a commercial basis under the same conditions that 
it applies to other business partners. In total, the company P-D kremen 
delivered to the controlled entity (P-D Refractories CZ a.s.) raw materials 
worth CZk 18,951,364,98. Furthermore, in 2020, this company paid 
dividends, of which 50% share in favour of the controlled entity amounted 
to CZk 1,211,175.

6. The controlling entity P-D Industriegesellschaft mbH included 
(internal org. unit)
The plant for the production of refractory material based on the 
owner’s decision of 2013 – Feuerfestwerke Wetro – Puschwitz. This 
manufacturer also belongs to the “Refractories” section and it closely 
cooperates with the controlled company in the same way as the Bochum 
plant mentioned above. The fulfilment of the controlled company towards 
this subject presented an amount of CZk 39,511,818.74 in the assessed 
year; on the other hand, the fulfilments received by the controlled entity 
amounted to CZk 21,143,132.88. The controlled entity paid 2019 
dividends in the amount of CZk 11,172,655 to the controlling entity in 
the assessed year.

The assessed year of 2020 did not bring any significant changes 
that would concern the relation between the controlled entity, P-D 
Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, and the controlling entity, i.e. 
P-D Industriegesellschaft mbH. That also applies to the amount of the 
business share – the number of shares owned by the controlling entity 
is 657,276 pieces and it only increased by 61 shares purchased from 
another minor owner in 2020. 

As of the ultimo of 2020, 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. (Information 
on the death of Mr. jürgen Preiss-Daimler – see above). 

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

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

C.  Methods and means of control (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 86.78% in the registered capital the controlling 
company decides through its statutory authority at general meetings on 
all significant matters dealt with by the controlled entity.

The influence and the strategic, coordination, managing and controlling 
activity of the controlling entity in the controlled entity during the year 
were provided by the members of the bodies of the joint-stock company. 

In the course of 2020, the general Meeting of the controlled entity 
changed the Articles of Association, by reducing the number of members 
of the Board of Directors of the joint-stock company from five to four. 
Before that, with effect from 1 May 2020, Mr. Stefan Preiss-Daimler was 
removed from the Board of Directors and appointed as a member of the 
Supervisory Board of the joint-stock company, and as of 18 june 2020, he 
was elected the Chairman. 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. 

At the beginning of 2020, Mr. jürgen Preiss-Daimler – a partner in P-D 
Management Holding gmbH (and based on the power of attorney, the 
actual majority owner of the entire holding) who controls the controlling 
entity, was a  member of a  three-member supervisory board of the 
controlled company. At the same time, he was a  partner and one of 
the executive directors of cooperating P-D Refractories gmbH, and the 
executive director of the controlling company, P-D Industriegesellschaft 
mbH. He passed away on 4 February 2020, thus a  change in the 
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Supervisory Board of the controlled company, as stated above, was 
necessary. Mr. jan-Carsten Ihle – a minority partner in the Holding and 
the executive director of P-D refractories gmbH, remained a member of 
the Supervisory Board. 

The remaining two members of the Board of Directors (including the 
Chairman) were representatives of the management of the controlled 
entity, and elected representative of the employees was a member of its 
Supervisory Board. 

The Board of Directors of the controlled person met at least once a month 
at regular meetings; some meetings took place as teleconferences 
due to the measures to prevent the spread of coronavirus (namely the 
impossibility to travel abroad). In addition, a  few times a year meetings 
of representatives of all the cooperating companies are organized that 
address common issues - mainly business affairs, but also mutual 
optimization in capacity utilization, or even mutual informing of the 
production and technical issues. In 2020, the meetings were also 
modified into the on-line form due to the global pandemic. All the related 
and cooperating companies have an equal and relatively independent 
position in all situations, in the long term, and permanently, and the same 
also applies to the controlled entity. The controlled entity is not a  part 
of the financial cash pool, where all the other related and cooperating 
companies in the group with a place of business in germany belong.

The Supervisory Board of the controlled entity met at five meetings in 
2020. 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. 

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 2020 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. 
This problem was manifested, with a larger impact, in the assessed year 
in relation to the epidemiological restrictions that were accepted by the 
governments in the individual countries where the P-D group operates.

During 2020, all the related companies showed satisfactory liquidity, 
the volume of receivables of the controlled entity after maturity was 
not substantial in relation to them, and it only related to the technical 
clarification of some invoiced items. The aforesaid latvian company, AS 
Valmieras stikla škiedra, was an exception. The receivables towards the 
company amounted to CZk 2,998,288.64 as of the end of the year, and 
they are amortized in compliance with the payment schedule. 

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

Velké Opatovice 27 january 2021
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Summary of deliveries by industrial fields for 2020

1 germany 24 %

2 Poland 18 %

3 Italy 14 %

4 japan 11 %

5 USA 6 %

6 Hungary 4 %

7 Slovakia 3 %

8 Russia 3 %

9 great Britain 2 %

10 Slovenia 2 %

11 Others 13 %

1 Coke 22 %

2 Steel 18 %

3 Aluminium and non-ferrous 16 %

4 Chimney systems 15 %

5 glass 8 %

6 Heat storage units 7 %

7 Fireplaces and stoves 4 %

8 Industrial kilns 2 %

9 Others 8 %

Main territories in 2020
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Balance Sheet (‚000‘ Kč)

2018 2019 2020

TOTAL ASSETS (A. + B. + C. + D.) 01 1,775,839 1,793,200 2,019,376

A. Receivables from Subscriptions 02 0 0 0

B. Fixed Assets (B.I. + B.II. + B.III.) 03 670,327 738,932 831,906

B.I. Intangible Fixed Assets (Sum B.I. 1. to B.I.5.) 04 6,942 15,869 18,522

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

B.I.2. Valuable Rights 06 88 2,291 1,517

B.I.2.1. Software 07 88 2,291 1,517

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 5,848 13,578 17,005

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

11 1,006 0 0

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

B.I.5.2. Intangible Fixed Assets under Construction 13 1,006 0 0

B.II. Tangible Fixed Assets (Sum B.II.1. to B.II.5.) 14 646,205 706,008 796,477

B.II.1. land and Buildings and Constructions 15 369,325 379,686 373,522

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

B.II.1.2. Buildings and Constructions 17 338,487 348,907 342,743

B.II.2. Tangible Movable Assets and Their Sets 18 173,985 202,263 255,303

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

B.II.4. Other Tangible Fixed Assets 20 25,637 18,078 7,685

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 25,637 18,078 7,685

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

24 77,258 105,981 159,967

B.II.5.1. Advance Payments for Tangible Fixed Assets 25 15,467 19,585 1,761

B.II.5.2. Tangible Fixed Assets under Construction 26 61,791 86,396 158,206

B.III. Financial Investments (Sum B.III.1. to B.III.7.) 27 17,180 17,055 16,907

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 17,080 16,955 16,807

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 1,085,427 1,040,256 1,158,001

C.I. Inventory (Sum C.I.1. to C.I.6.) 38 744,896 715,266 749,572
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2018 2019 2020

C.I.1. Materials 39 185,698 150,019 177,906

C.I.2. Work in Progress 40 174,461 215,458 178,397

C.I.3. Finished Products and Purchased goods 41 384,507 349,789 388,705

C.I.3.1. Finished Products 42 383,656 338,759 386,205

C.I.3.2. Purchased goods 43 851 11,030 2,500

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

C.I.5. Advance Payments for Inventory 45 230 0 4,564

C.II. Receivables (Sum C .II.1. to C.II.8.) 46 284,219 269,320 340,670

C.II.1. long-term Receivables 47 433 300 268

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 52 433 300 268

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 56 433 300 268

C.II.2. Short-term Receivables 57 283,786 269,020 340,402

C.II.2.1. Trade Receivables 58 206,085 213,629 182,333

C.II.2.2. Receivables - Controlling and Managing Organization 59 49,239 21,400 119,280

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

C.II.2.4. Receivables - Other 61 28,462 33,991 38,789

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 18,464 23,620 16,934

C.II.2.4.4. Prepayments 65 9,778 8,268 6,882

C.II.2.4.5. Estimated Receivables 66 250 271 14,951

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

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 56,312 55,670 67,759

C.IV.1. Cash in hand 76 652 569 391

C.IV.2. Cash in bank accounts 77 55,660 55,101 67,368

D. Accruals (Sum D.1. to D.3.) 78 20,085 14,012 29,469

D.1. Deferred Expenditure 79 20,085 14,012 29,469

D.2. Complex Deferred Expenditure 80 0 0 0

D.3. Deferred Income 81 0 0 0
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P-D Refractories CZ a.s.

Balance Sheet (‚000‘ Kč)

2018 2019 2020

TOTAL LIABILITIES (A.. + B. + C. + D.) 01 1,775,839 1,793,200 2,019,376

A. Shareholders' Equity (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.1. + A.V.2.) 02 1,202,783 1,227,562 1,218,224

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 -13,402 -12,053 -20,470

A.II.1. Premium 08 0 0 0

A.II.2. Capital Funds 09 -13,402 -12,053 -20,470

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

A.II.2.2. Differences form Revaluation of Assets and liabilities 11 -13,402 -12,053 -20,470

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 37,852 39,934 42,831

A.III.1. Other Reserve Fund 16 35,714 37,714 39,639

A.III.2. Statutory and Other Funds 17 2,138 2,220 3,192

A.IV. Profit / loss Brought Forward (Sum A.IV.1. to A.IV.3.) 18 380,930 403,791 424,808

A.IV.1. Undistributed Profit of Previous years 19 373,843 396,704 417,846

A.IV.2. Another economic result of previous years 20 7,087 7,087 6,962

A.V. Retained	Profit	/	Loss	of	the	Current	Financial	Year	/+	-/ 21 40,003 38,490 13,655

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

B.+	C. Liabilities	(B.	+	C.) 23 573,056 565,638 801,152

B. Reserves (Sum B.1. to B.4.) 24 54,793 60,477 63,162

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 46,257 50,465 53,998

B.4. Other Reserve 28 8,536 10,012 9,164

C. Payables (C.I. + C.II.) 29 518,263 505,161 737,990

C.I. long-term Payables (Sum C.I.1. to C.I.9.) 30 37,246 95,490 156,326

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

74 FInAl ACCOUnTS



Výroční zpráva | Annual Report 2020

2018 2019 2020

C.2. Dues to credit institutions 34 3,917 60,408 119,870

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 33,255 35,008 36,382

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.) 45 481,017 409,671 581,664

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 49 236,192 150,091 310,536

C.II.3. Short-term Advences Received 50 39,387 30,595 42,796

C.II.4. Trade Payables 51 89,740 89,946 102,659

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

C.II.6. Payables - Controlling and Managing Organization 53 4,312 17,984 2,175

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

C.II.8. Payables – Other 55 111,386 121,055 123,498

C.II.8.1. Payables from Partners 56 63 73 87

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

C.II.8.3. Employee Related liabilities 58 87,729 86,829 78,644

C.II.8.4. Social Security and Health Insurance liabilities 59 10,368 11,225 10,827

C.II.8.5. State - Taxation liabilities and Subsidies 60 8,120 16,927 21,466

C.II.8.6. Estimated Payables 61 2,342 3,522 3,124

C.II.8.7. Other Payables 62 2,764 2,479 9,350

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)

2018 2019 2020

I. Sales of goods and services 01 1,202,725 1,380,696 1,317,851

II. Sales of goods 02 52,494 56,214 30,931

A. Consumption from production (sum. A.1. to A.3.) 03 807,381 862,687 828,914

A.1. Cost of goods sold 04 53,343 55,734 28,489

A.2. Consumption of material and energy 05 542,946 575,016 599,975

A.3. Services 06 211,092 231,937 200,450

B. Increase/decrease in finished goods and in work in progress 07 -63,934 -39,969 -20,732

C. Own work capitalized 08 -29,989 -32,429 -35,896

D. Staff costs (sum C.1. to C.4.) 09 383,573 430,489 416,027

D.1. Wages and salaries 10 283,234 318,482 308,859

D.2. Social security and health insurance costs and other costs 11 100,339 112,007 107,168

D.2.1. Social security and health insurance costs 12 92,372 103,284 98,909

D.2.2. Other social costs 13 7,967 8,723 8,259

E. Adjustment of values in operating activities (sum E.1. to E.3.) 14 87,135 132,385 112,245

E.1. Adjustment of values of intangible and tangible assets 15 85,215 128,950 100,699

E.1.1. Adjustment of values of intangible and tangible assets - permanent 16 85,215 128,950 100,699

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

E.2. Adjustment of values of inventories 18 -4,536 674 5,530

E.3. Adjustment of values of receivables 19 6,456 2,761 6,016

III. Other operating income (sum III.1. to III.3.) 20 53,763 41,484 43,363

III.1. Proceeds on sale of fixed assets 21 10,673 2,467 2,095

III.2. Proceeds on sale of material 22 7,471 833 3,373

III.3. Other operating income 23 35,619 38,184 37,895

F. Other operating expenses (sum F.1. to F.5.) 24 66,384 68,177 69,246

F.1. net book value of fixed assets sold 25 2,954 727 924

F.2. net book value of material sold 26 22,151 19,921 20,237

F.3. Taxes and fees relating to operating activities 27 4,523 4,369 4,219

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

28 2,444 5,163 2,471
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F.5. Other operating expenses 29 34,312 37,997 41,395

* Profit	/	loss	from	operating	activities	(+/-) 30 58,432 57,054 22,341

IV. Revenues from long-term investments (sum IV.1. to IV.2.) 31 1,071 1,226 1,211

IV.1.1. Revenues from investments in subsidaries 32 1,071 1,226 1,211

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.) 39 192 310 273

VI.1. Interest income and similar income in subsidaries 40 66 156 -61

VI.2. Other interest income and similar income 41 126 154 334

I. Adjustments relating to financial activities 42 0 0 0

J. Interest expense and similar expenses (sum J.1. to J.2.) 43 7,101 8,189 6,069

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

j.2. Other interest expense and similar expenses 45 7,101 8,189 6,069

VII. Other financial revenues 46 15,743 11,514 44,422

K. Other financial expenses 47 18,324 15,093 44,094

* Profit / loss from financial activities 48 -8,419 -10,232 -4,257

** Profit / loss before tax 49 50,013 46,822 18,084

L. Income tax (sum L.1. to L.2.) 50 10,010 8,332 4,429

l.1. Due 51 8,473 6,579 3,055

l.2. Deferred	(+/-) 52 1,537 1,753 1,374

** Profit	/	loss	after	tax	(+/-) 53 40,003 38,490 13,655

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

*** Profit	/	loss	for	the	period	(+/-) 55 40,003 38,490 13,655

Netto	turnover	for	the	period	=	I.	+	II.	+	III.	+	IV.	+	V.	+	VI.	+	VII: 56 1,325,988 1,491,444 1,438,051
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During the business year of 2020, the Supervisory Board focused on the 
fulfilment of tasks imposed by relevant regulations and the Statutes of the 
Company. The Board monitored the Company Management and provided 
advice in the matters of management. The Supervisory Board participated 
in accepting decisions that had a significant meaning for the Company. It 
regularly received monthly reports from the Board of Directors where the 
important issues of strategy, business development and the status of the 
Company with regard to risk management were presented.

Supervisory Board Meetings

In 2020, there were five 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 2021, there were only three 
ordinary sessions of the Supervisory Board where, among other things, 
the economic result of 2020, 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 Supervisory Board also dealt with 
a fundamental personnel issue – removal from the office of the chairman 
of the Board of Directors and the election of the successor.

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 
2020 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

•	 Continuing	reconstruction	of	Tunnel	Furnace	No.	3	at	D02

•	 Continuing	of	the	project	of	the	automation	of	the	chimney	flue	
production line at D03

•	 Gasification	of	shaft	furnaces	at	D06

•	 Optimisation	of	the	product	range

•	 Co-option	of	a new	board	member	in	relation	to	the	death	of	
the chairman, and election of a new chairman at the general 
Meeting, after the board is complete

Audit of Closing Statements

The annual financial statement submitted by the Board of Directors as 
of 31 December 2020 was audited by TOP AUDITIng on the basis of 
the previous decision of the general Meeting. The audit confirmed that 
all relevant laws were observed. The auditor confirmed the accounting 
records without reservation. The annual financial statement together with 
the audit results was submitted to all members of the Supervisory Board. 
Based on the review, the Supervisory Board hereby confirms the result 
of the audit of the annual financial statement, as well as the reports of 
the situation and the annual accounting reports submitted by the Board 
of Directors as of 31 December 2020, 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 2020 was accepted 
by the Supervisory Board, which recommends that the general Meeting 
approves it.

Supervisory Board Report

jindřich Tománek
Member of the Supervisory Board
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
To the Shareholders of stock corporation  
P-D Refractories CZ a.s., IČ: 163 43 409   

 
 

Opinion 
 We have audited the accompanying financial statements of P-D Refractories CZ a.s. 
(hereinafter also the “Entity”) prepared in accordance with accounting principles generally 
accepted in the Czech Republic, which comprise the balance sheet as at 31 December 2020, 
and the income statement, statement of changes in equity and statement of cash flows for the 
year then ended 31 December 2020, and notes to the financial statements, including a 
summary of significant accounting policies and other explanatory information. For details of 
the Entity, see introduction of Note to the financial statements. 
 
 In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position 
of P-D Refractories CZ a.s. as at 31 December 2020, and of its financial performance and its 
cash flows for the year then ended 31 December 2020 in accordance with accounting 
principles generally accepted in the Czech Republic. 
 

Basis for Opinion 
 We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and Auditing Standards 
of the Chamber of Auditors of the Czech Republic, which are International Standards on 
Auditing (ISAs), as amended by the related application clauses. Our responsibilities under this 
law and regulation are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the 
Financial Statements section of our report. We are independent of the Entity in accordance 
with the Act on Auditors and the Code of Ethics adopted by the Chamber of Auditors of the 
Czech Republic and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion. 
 

Other Information in the Annual Report 
 In compliance with Section 2(b) of the Act on Auditors, the other information comprises 
the information included in the Annual Report other than the financial statements and auditor’s 
report thereon. The Statutory Body is responsible for the other information. 
 
 Our opinion on the financial statements does not cover the other information. In 
connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other 
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent 
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to 
be materially misstated. In addition, we assess whether the other information has been 
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prepared, in all material respects, in accordance with applicable law or regulation, in particular, 
whether the other information complies with law or regulation in terms of formal requirements 
and procedure for preparing the other information in the context of materiality, i.e. whether any 
non-compliance with these requirements could influence judgments made on the basis of the 
other information. 
 
Based on the procedures performed, to the extent we are able to assess it, we report that: 
- The other information describing the facts that are also presented in the financial statements 

is, in all material respects, consistent with the financial statements; and  
- The other information is prepared in compliance with applicable law or regulation. 
 
 In addition, our responsibility is to report, based on the knowledge and understanding 
of the Entity obtained in the audit, on whether the other information contains any material 
misstatement of fact. Based on the procedures we have performed on the other information 
obtained, we have not identified any material misstatement of fact. 
 

Responsibilities of the Statutory Body and Advisory Board for the Financial Statements 
 The Statutory Body is responsible for the preparation and fair presentation of the 
financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in the Czech 
Republic and for such internal control as the Statutory Body determines is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due 
to fraud or error. 
 
 In preparing the financial statements, the Statutory Body is responsible for assessing 
the Entity ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to 
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Statutory Body 
either intends to liquidate the Entity or to cease operations, or has no realistic alternative but 
to do so. 
 The Advisory Board are responsible for overseeing financial reporting process of Entity. 
 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
 Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and 
to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of 
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the above 
mentioned laws and regulations will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in 
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users 
taken on the basis of these financial statements. 
 
 As part of an audit in accordance with the above law or regulation, we exercise 
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: 
 
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether 

due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, 
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher 
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than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

 
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the Entitie's internal control. 

 
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by the Statutory Body. 
 
- Conclude on the appropriateness of the Statutory Body use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Entity ability 
to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we 
are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the Entity to cease to continue 
as a going concern. 

 
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including 

the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 
 We communicate with the Statutory Body and the Advisory Board regarding, among 
other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including 
any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

In Brno, 14 April, 2021 
 
Ing. Štěpán Gregor 
Licence KAČR number 2136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP AUDITING, s.r.o. 
Chamber of Auditors of the Czech Republic licence number 47 

Auditing Oversight Authority licence number 007 (Slovak Republic) 
Expert Office (Ministry of Justice Czech Republic No. 6397-00D) 
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Data present in this annual report correspond of fact and there aren’t any essentials,which could be exact and correct review of corporation 
P-D Refractories CZ a. s. Velké Opatovice to affect.

In Velké Opatovice, April 8, 2020

Statutary Declaration
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Ing. jiří kyncl




