
AKTUALITA – Michelské pekárny a. s.

Společnost Michelské pekárny a. s. se pohybuje na trhu pekárenských a cukrárenských

výrobků téměř 40 let. Pečlivě sleduje vývoj na trhu výrobků tzv. „běžné denní pekařiny“

(běžné pečivo, chléb, jemné pečivo) a trvale přizpůsobuje své fungování tomuto vývoji. Může

konstatovat, že situace v pekárenství je neutěšená a špatný vývoj s negativními

ekonomickými dopady pokračuje řadu let za sebou. Na velice závažný ekonomický stav

v oboru dlouhodobě a hlasitě upozorňuje i Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR (viz

www.svazpekaru.cz).  Situace na trhu vstupů v pekárenství dlouhodobě neodpovídá výkupní

cenové hladině pekárenských výrobků v trhu a stále rostou i náklady na dopravní a obslužný

servis, přitom cenové hladiny jiných potravinářských výrobků se mění a rostou zcela běžně.

Tlak na vývoj cen strategických pekárenských výrobků je zřejmý a nemá racionální

ekonomické opodstatnění. Státní politika se staví vůči pekárenskému oboru krajně

nepříznivě, s nepochopením jeho funkce a s nepodporou, ať již v nedávné době změnami ve

zvýšení DPH, nebo v rámci absence efektivních protekcionistických opatření na relevantním

trhu v souvislosti s dovozem obdobných dotovaných výrobků ze zahraničí, či naposledy

s ohledem na zvýšení minimálním mzdy od 1. 8. 2013. Jakkoliv jsou některá tato opatření

proklamována jako „prorůstová“ a nečinnost často maskována souladem s heslem laissez

faire, v konkrétním případě a v podmínkách naší pekárenské společnosti jsou značnou a

v poslední době již neudržitelnou zátěží.

Společnost Michelské pekárny a. s. je mimo jiné držitelem certifikátu podle mezinárodní

normy potravin IFS Food s výsledkem Higher Level. V minulosti byla opakovaně úspěšná a

zvítězila v soutěži o titul Chléb roku pořádané Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů v ČR.

Vybrané výrobky jsou nositelem značky KLASA – touto značkou oceňuje ministr zemědělství

ČR výrobky, které splní sedm nadstandardních certifikačních kritérií. Národní značka kvality

potravin KLASA je určena zejména spotřebitelům, aby jim v nabídce pomohla najít opravdu

kvalitní potravinářské výrobky. Společnost Michelské pekárny a. s. získala rovněž v roce 2012

Certifikát efektivity hodnotící schopnost společnosti nakládat s investovaným majetkem a řídit

produktivitu zaměstnanců. V rámci tohoto hodnocení získala společnost stupeň hodnocení

Excelentní. Tento certifikát vydává agentura ČEKIA.



Společnost nemůže nadále dotovat výrobní program „běžné denní pekařiny“ z jiných činností

holdingu. I když byla průběžně přijímána všechna taková potřebná opatření, aby byl výrobní

a provozní chod trvale přizpůsobován tržní realitě, nebylo dlouhodobě dosaženo s ohledem

na shora uvedené na splnění nutného předpokladu podnikání, kterým je dosahování zisku.

Společnost hospodaří dlouhodobě s provozní ztrátou a tento špatný trend potvrdily i výsledky

prvního pololetí roku 2013.

Společnost Michelské pekárny a. s. se proto po zralé úvaze rozhodla v blízké době ve své

pražské centrále zakonzervovat výrobní program „běžné denní pekařiny“.

Předpokládá na něj návrat poté, kdy se na něm případně změní podmínky alespoň

tak, jako jsou obvyklé v jiných potravinářských oborech zpracovatelského

průmyslu.

Z holdingu Michelské pekárny (konkrétně z jeho pražské centrály) tak odejde cca

30% zaměstnanců. Většina z nich odejde i po velice dlouhé době. Tento krok byl

oddalován tak dlouho, jak to jen bylo možné. Společnost děkuje všem odcházejícím

zaměstnancům a přeje jim, aby brzo nalezli uplatnění jinde a měli úspěch a byli spokojení jak

v profesním, tak v osobním životě.

Budoucím záměrem holdingu Michelské pekárny je nadále se zaměřovat především na

nabídku speciálních pekárenských výrobků a výrobků s delší trvanlivostí, které úspěšně a

dlouhodobě nalézají své místo na trhu jak v České republice, tak v zahraničí. Stejně tak bude

oslovovat trh také vybranými čerstvými regionálními výrobky s tradicí.

V Praze, dne 25. 9. 2013


