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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Obchodní jméno:   PCB Benešov, a.s. 
Sídlo:                            Benešov, Jana Nohy 1352, PSČ 256 01 
Identifikační číslo:            451 47 698 
Právní forma:                   akciová  společnost 
Datum zapsání do OR:    1.5.1992, oddíl B, vložka 1454 
 
PCB Benešov je samostatnou akciovou společností a její činnost je řízena Stanovami. 
 

Telefon: +420 317 721 931 

Webové stránky: www.pcb-benesov.cz 

 
Předmět podnikání dle výpisu z OR: 

- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej      
chemických látek a chemických směsí kvalifikovaných jako vysoce toxické a toxické 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 
 
Údaje o kapitálu společnosti k 31.12.2017: 
Základní kapitál činí 60 963 tis. Kč 
(slovy: šedesát milionů devět set šedesát tři tisíce korun českých) a je celý splacený. 
Vlastní kapitál je 90 121 tis. Kč 
(slovy: devadesát milionů jedno sto dvacet jeden tisíc korun českých).                                                                                                                             
 
 

 

B. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 
 
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 60 963 kusů akcií v listinné podobě s nominální 
hodnotou 1 000,- Kč, znějících na jméno. 
Práva spojená s listinnou akcií na jméno vykonává ten, na koho je akcie vystavena nebo ten, 
kdo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle 
zvláštního právního předpisu. 
S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je spojen jeden hlas.  
 
Akcionář má právo na odpovídající podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle 
roční účetní závěrky určí k rozdělení na akcii. Dividenda podléhá dani z příjmu, kterou z 
vyplácených dividend srazí a odvede společnost.  
Nárok na vyplácení dividendy se řídí zákonem a o jeho vyplacení rozhodne valná hromada. 
Ta rozhoduje i o způsobu vyplácení dividendy. Pokud nebude místo výplaty určeno, vyplatí 
společnost dividendu v sídle společnosti. 
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C. ÚDAJE O ČINNOSTI  

Výroba, zakázková náplň 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba desek plošných spojů. Výrobní činnost 
není závislá na patentech ani licencích, nemá úsek výzkumu a vývoje. Společnost je řízena 
v souladu se stanovami a.s., organizačně v souladu s organizačním řádem.  

Naplněnost výroby podle výše tržeb stoupla oproti roku 2016 o 14,5 %. Roční plán byl 
stanoven na 90 milionů korun, podařilo se jej překročit o 7,5 milionu Kč. Skladba výroby se 
až na některé drobné odlišnosti nezměnila. V průběhu roku 2017 jsme dali zprovoznili nový 
informační systém sledování výroby (od přijetí objednávky po expedici a fakturaci). 
Implementace nového IS zapříčinila dočasné zdržení plynulosti výroby v souvislosti 
s přepisem předloh DPS v technické přípravě výroby, rovněž nově pořízená technologie 
přímých osvitů vyžadovala změny v technické dokumentaci v TPV. Na druhou stranu 
očekáváme přínos v lepším monitorování procesů výroby a vyhodnocení neshod. 
 
Výše tržeb za výrobu a služby za poslední tři účetní období, v tis. Kč: 
 

2015 2016 2017 

84 921 85 154 97 495 
 
Skladba výroby podle typu vyrobených DPS: 
  

typ DPS v % 

jednostranné  20 

oboustranné 50 

vícevrstvé 20 

nerezové šablony 10 
   

 
Zaměstnanci 
 
Po personální stránce ve vedení společnosti v roce 2017 nenastaly žádné změny. 
Vedoucích pracovníků je 5, a sice: ředitel (vedoucí ekonomického úseku, personalista a 
správce budov), vedoucí výrobního úseku, vedoucí technické kontroly (manažer kvality), 
vedoucí technického úseku a vedoucí obchodního úseku. 
 
Počet zaměstnanců k 31.12.2017 činil 82 (z toho 46 žen a 36 mužů).  

vedoucí pracovníci (vedení a.s.) 5 

techničtí pracovníci 14 

pracovníci výrobního úseku  46 

pracovníci úseku technické kontroly 12 

režijní pracovníci 5 
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D. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI, ANALÝZA TRENDŮ 

 

Společnost hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovacích cenách 239 276 
tis. Kč, zůstatková cena tohoto zařízení je 52 330 tis. Kč. 

Společnost má veškerý majetek ve svém vlastnictví, nemá žádné závazky vůči 
úvěrovým institucím. V roce 2017 pořídila hmotné investice ve výši 31 094 059 Kč 
(více v odd. E), vše z vlastních zdrojů. 

Vybrané ukazatele za rok 2017: 
Doba obratu zásob ve dnech: 53  
Doba inkasa pohledávek ve dnech: 30  
Doba splatnosti závazků: 13 dní 
 

Vykázaný účetní výsledek účetního období 2017 je ztráta ve výši 750 tis. Kč.  

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

 jednotky 2015 2016 2017 

Aktiva celkem tis. Kč 99 563 97 113 97 325 

Pohledávky celkem tis. Kč 5 829 7 918 8 553 

Vlastní kapitál tis. Kč 92 930 91 134 90 127 

Základní kapitál tis. Kč 60 963 60 963 60 963 

Závazky celkem tis. Kč 4 478 3 792 5 287 

Hodnota vlastního 
kapitálu připadající na 
jednu akcii 

Kč 1 524 1 495 1 478 

Hospodářský výsledek 
před zdaněním 

tis. Kč -2 632 -1 578 -1 027 
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E.  ÚDAJE O POŘÍZENÝCH INVESTICÍCH 2015 - 2017 

 
Pořízené investice  v roce 2015                                       6 560 093  

 

z toho hmotné:   
- technické zhodnocení vyvolávačky                          531 730 

- vyplňovač otvorů MASS                                                 65 420 

- tester optický ADEON 2015                                      3 283 800 

- sušička k laseru na šablony                                           85 492 

- laminace vícevrstvých spojů                                        736 134 

- balička vakuová                                                           144 610 

- inspekční zařízení na kontrolu                                       84 588 

z toho nehmotné:   
webové rozhraní                                                            732 564 

definity systém IS PCB                                                  895 755 
 

  

   
 

Pořízené hmotné investice v roce 2016                          6 054 560 
 
  

   
osvitové zařízení na filmy 203 190 

os. automobil  450 000 

zhodnocení laminace vícevrstvých spojů 852 214 

vyvolávací zařízení na filmy 58 720 
 

  
 
 
 
 

Pořízené hmotné investice v roce 2017        31 094 059 
  

- přístavba haly                           2 842 170 

- vrtačka/fréza Lenz                                                  7 250 020 

- 2 přímé osvity Miva                                       15 499 688 

- přesná klimatizace do haly k přímým osvitům                                          518 000 

- laserová stanice na značení DPS                                        1 143 111 

- 3 osobní automobily pro ved.pracovníky                                                            1 824 829 

- technické zhodnocení leptačky                                                          1 505 141 

- tester na řízenou impedanci                                       511 100 
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Investiční činnost v roce 2017 byla největší od vzniku PCB Benešov, a.s. v roce 1992.  
 
Po inventuře majetku v prosinci 2017 došlo k vyřazení z evidence z důvodu likvidace 
nepoužívaných a technicky nepoužitelných zařízení, která byla uložena ve skladu a 
dlouhodobě nesloužila ke svému účelu (účetně i daňově odepsaná), např. ještě z dob 
ručního osazování, jehož provoz byl v roce 1999 zrušen. Všechna vyřazená zařízení byla 
ekologicky zlikvidována autorizovanou společností a vyřazena z evidence majetku. 
 
 
 

F.  VÝHLED DO BUDOUCNOSTI, PLÁNOVANÉ INVESTICE 
 

Chceme, aby platilo, že PCB Benešov, a.s., je stabilní a fungující společnost a stabilní 
zaměstnavatel. 

Jednou z priorit firmy je udržení počtu zaměstnanců v počtu přes 80 pracovníků.  

Po obchodní stránce chceme stabilizovat zakázky na dosažené výši, jak tomu bylo v roce 
2017, plán zakázek stanovilo představenstvo společnosti na 98 milionů korun. Poskytováním 
kvalitních služeb, přesností zpracování poptávek a především kvalitně odvedenou výrobou 
chceme i nadále zdatně konkurovat ostatním výrobcům plošných spojů v České republice.  

Ve výrobě je nutné se zaměřit na kvalitu výroby, po technologické stránce se zaměřit na 
opakované problémy, které se vyskytují (kvalita HAL, podleptané spoje atd.), s využitím nově 
pořízených investic. K operativnímu monitorování a sledování výkonnosti procesů výrazně 
přispívá nový informační systém, ze kterého získáváme údaje o neshodách podrobněji než 
doposud. Prioritou je stále snižování zmetkovitosti a dodatečných nákladů na náhradní 
výrobu a snížení počtu zákaznických reklamací. 

V souladu se zavedeným systémem kvality ISO je v roce 2018 je nutné udržovat a zlepšovat 
systém kvality v souladu se získanou verzí normy ISO 9001:2015. 

I v roce 2018 se chceme zaměřit na modernizaci výrobních zařízení, pokračovat v renovaci 
a větších opravách dlouho používaných linek. K modernějšímu procesu kontroly kvality 
přispěje nový elektrický tester, který je objednán u osvědčeného dodavatele ATG z 
Německa,  s termínem dodání v dubnu 2018. Dále bychom chtěli zmodernizovat zařízení na 
vyvolání masky, kartáčování a navalování fotorezistu. 

 

 

 

 

 



NAŠIM AKCIONÁŘŮM 

6 
 

G. ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH 
 
 
 Představenstvo: 
 
Eva Vránková – předseda  
Ing. Karel Vacek – místopředseda představenstva 
Štěpán Plecitý – člen představenstva /od 26.5.2017/ 
 
 
 
 Dozorčí rada: 
 
Ing. Alois Tůma – předseda dozorčí rady 
Ing. Jana Pišvejcová – člen  
Jaroslava Strejcová – člen 
 
 
 
 
Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva a dozorčí rady společnosti nebyl odsouzen 
pro trestný čin majetkové povahy. 
 
V roce 2017 nebyly členům orgánů společnosti vyplaceny tantiémy, ani půjčky a úvěry. 
 
Akcionářům nebyly vypláceny dividendy.  
 
 
Údaj o počtu akcií, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích 
pracovníků PCB Benešov, a.s.: v roce 2017 předseda dozorčí rady vlastnil 51 047 ks akcií. 
 

 



NAŠIM AKCIONÁŘŮM 

7 
 

H.  ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A 
OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVERKY ZA ROK 2017 

 

Výroční zprávu zpracovala Eva Vránková, ředitelka a vedoucí ekonomického úseku PCB 
Benešov, a.s. Je odpovědná za veškeré údaje uvedené ve výroční zprávě. Je předsedou 
představenstva, zastupuje společnost v souladu s údaji v obchodním rejstříku. 

Podkladem ke zpracování výroční zprávy jsou údaje z účetnictví. 

Všechny údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 
okolnosti nebyly vynechány nebo zamlčeny. 

Účetní závěrka za rok 2017 je ověřena auditorkou Ing. Janou Rosenbaumovou (oprávnění 
č. 2081) z firmy AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o., se sídlem Klatovská 371, Příbram PSČ 
261 01. 

 

________________________________________________________________________ 

 

I.  ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2017 odpovídají skutečnosti a žádné 
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných 
papírů, nebyly vynechány. 

 

Za PCB Benešov, a.s., zpracovatel: Eva Vránková        

       

V Benešově dne 26.4.2018  


