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ZPRÁVA   

PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021, 

O STAVU JEJÍHO MAJETKU A PROGRAMU ROZVOJE 
 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 

Obchodní jméno: DOPLA PAP a.s. 

 

Adresa:                       Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice 

 

IČO:                           45 35 70 56    

 

DIČ:                           CZ 45 35 70 56 

 

Společnost vznikla zapsáním do obchodního rejstříku, v oddíle B, vložka 194, Krajského soudu 

v Plzni dne 1. května 1992.  

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba zboží z vlákniny, papíru a lepenky a výroba 

plastových a pryžových výrobků a obchodní činnost s tím spojená především pro potravinářský 

průmysl a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné (Stanovy 

společnosti Základní ustanovení čl. 1.3.). 

 

ÚVOD       
 

V roce 2021se společnost DOPLA PAP a.s. potýkala s problémy dopadající do ekonomiky a které 

byly způsobeny celkovou situací na evropském trhu. Velmi složitá situace se vytvořila již v roce 

2019 prvními signály z úrovně EU ohledně omezení dostupnosti některých surovin (nejprve u 

PLA, tj. plastu) a zveřejněním Směrnice SUP se zákazem určitých plastových výrobků na 

jednorázové použití počínaje od 03.07.2021.  V roce 2020 pak problémy pokračují jako důsledek 

rozšiřující se pandemie Covid 19 a v důsledku toho dochází k podstatnému snížení požadavku na 

výrobky jednorázového použití, a to nejen z plastů. V roce 2021 pak dochází k vyvrcholení 

důsledků všech předcházejících vlivů a začíná se projevovat výrazný propad v nabídce základních 

materiálů pro výrobu, a to v celé Evropě. Pro společnost DOPLA PAP to znamenalo nedostatek 

polystyrenu, polypropylénu a kelímkového kartonu jako základních materiálů pro výrobu zboží 

jednorázového použití. Současně se projevil dopad vyvolaný tlakem na záměnu výrobků ve 

prospěch materiálů s menším dopadem na životní prostředí. V případě společnosti DOPLA PAP to 

znamená přechod z plastu na výrobky z kelímkového kartonu laminovaného PE k zajištění 

nepropustnosti obalů. I tady však v průběhu roku dochází k postupné změně názoru na tyto 

materiály a z úrovně EU je vyvinuta iniciativa na zařazení tohoto materiálu do skupiny obsahující 

plasty. Tím dochází k ještě většímu tlaku na materiál, který by naplňovat striktní požadavky 

ekologie a ten se v roce 2021 bohužel na trhu nenachází v takovém objemu a kvalitě, aby bylo 

možné provést rychlou změnu výroby. 

Vedle této, legislativou vyvolané situace, se však začal projevovat důsledek různých omezení 

souvisejících s Covid 19 a to absolutním nedostatkem nejen nově požadovaných materiálů, ale i 

dosavadních vstupů polystyrén a polypropylén. To vyvolalo reakci u dodavatelů a ceny této 

základní suroviny pro naši výrobu začaly stoupat. Současně se objevily nové problémy týkající se 

ceny elektrické energie, a i tady ceny rostly závratným tempem. 



Společnost DOPLA PAP samozřejmě reaguje postupně na tyto změny v nákladech na pořízení 

základních vstupních materiálů, ale přesto je tady znát časový posun mezi dynamikou 

zaznamenanou v pořizovacích a transformačních nákladech a nárůstem prodejních cen.  

 

Výrobní a prodejní program společnosti pro rok 2021se nepodařilo splnit. Plán tržeb za vlastní 

výrobky  ve   výši  400 991 tis. Kč   byl   plněn   na 90 %   a  dosažený   hospodářský   výsledek je  

-41 228 tis. Kč proti plánu -21 247 tis. Kč.   

Pro akciovou společnost DOPLA PAP to znamenalo v první řadě nutnost řešit s financujícími 

bankami stávající úvěrové vztahy, a především problém schopnosti splácet investiční úvěry 

z dřívějších let pořízené k nákupu nových strojů a výrobních linek. V září roku 2020 se podařilo 

vypracovat program postupných kroků k řešení této situace a došlo k dohodě o novém finančním 

uspořádání v termínu splátek. 

Klíčovou roli v průběhu celého roku v tomto procesu sehrála společnost Pricewaterhouse Coopers 

s.r.o., která zpracovala veškeré dokumenty související s tímto procesem a současně výrazně 

spolupracovala na plnění stanovených podmínek. Jedná se o velmi složitou operaci v rámci celé 

skupiny Dopla SpA a vyžaduje spolupráci kanceláří této společnosti jak v České republice, tak i 

ve Španělsku a Itálii. 

Díky této složité finanční operaci se společnost DOPLA PAP a.s. v roce 2021 dokázala postupně 

vypořádat s nedostatkem finančních prostředků a udržet výrobu a následně i svoji prodejní aktivitu 

na trhu. 

 

Hospodaření firmy v roce 2021 

Ukazatele 2017 - 2021                                                                        tis. Kč    

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 626 295 548 035 449 210 328 067 367 079 

Tržby z prodeje zboží 7 265 10 706 18 928 3 484 1 373 

      

Provozní výsledek hospodaření 30 103 -12 661 -7 432 -21 527 -36 431 

Výsledek hospodaření před zdaněním -4 732 -22 856 227 544 -29 713 -41 228 

Hospodářský výsledek po zdanění -10 185 -18 692 230 409 -26 741 -41 228 

  
    

Spotřeba materiálu 399 249 357 327 279 488 152 833 208 592 

cena PS Kč/kg 35.914 35.792 30.604 26.297 44.870 

cena PP Kč/kg 30.158 32.074 29.893 26.141 42.628 

Cena buničiny Kč/kg 14.567 17.457 15.430 12.817 16.480 

  
    

Osobní náklady 72 760 64 033 56 528 51 660 51 382 

Náklady – externí pracovníci 10 557 18 214 20 973 12 375 12 247 

počet pracovníků kmenových 165 145 126 116 110 

počet pracovníků externích 27 46 55 33 31 

Celkem počet pracovníků 192 191 181 149 141 

      

Zásoby 153 538 152 893 159 967 119 334 116 301 

 

Investice 

V roce 2020 nebyly zahajovány nové a významné investiční akce, vyjma těch, které jsou uvedeny 

následně. Především výrobní kapacita produkce z kelímkového kartonu je dostačující (investiční 

akce do roku 2020) a dále dopady pandemie Covid 19, a legislativní opatření k zamezení, resp. 

omezení používání jednorázových obalů z plastů, nevyžadovaly nákupy nových zařízení.  



V roce 2021 však bylo potřebné reagovat na zákonná nařízení (Nařízení EU 2151/2020) pro 

pohárky vyráběné z plastu a pro potisk papírových pohárků – společnost zajistila v tomto smyslu 

potřebnou úpravu nástrojů a tiskových štočků. Jednalo se o symbol v reliéfu (značení na výrobku), 

že výrobek je vyrobený z plastu anebo, že obsahuje plast. Finanční objem celkových investic 

v roce 2021 představoval částku 6 808 tis. Kč.  

Pro rok 2021 byla stanovena jako priorita především zvýšení využití výrobní kapacity všech 

nových linek na zpracování papíru.  

 

Rozvojový plán pro období 2020–2022   

 

Program přijatý pro období 2020 až 2022 byl z hlediska realizace vážně narušen celkovým 

vývojem ekonomické, společenské a politické situace nejen v České republice, ale i v Evropě. Pro 

obchodní a ekonomický aspekt je pro společnost DOPLA PAP tento trh klíčový. Jak bylo již 

zmíněno, pandemie výrazně narušila obchodní vztahy a významně zasáhla do ekonomiky 

společnosti. V roce 2021 byla veškerá pozornost soustředěna na operativní řízení s prioritou udržet 

plynulý chod společnosti z hlediska finančního toku a dostatku finančních zdrojů. Programové 

rozvojové cíle navržené pro období 2020 až 2022 nebyly proto naplněny v plném rozsahu, ale 

nejsou v tomto okamžiku důvody změny v záměrech navrhnutých v koncepci obchodního plánu 

do roku 2026. Bude se více méně jednat o časový posun realizace jednotlivých investic a 

upřesnění rozsahu. Toto bude závislé na dosažených ekonomických výsledcích v následujícím 

roce 2022. 

Uplynulé roky 2020 a 2021, kdy společnost prošla složitým obdobím, nebyly „Hlavní cíle“ 

plněny, ale prokázalo se, že: 

1. Udržení a dílčí rozvoj výroby pro potravinářský průmysl (především mlékárny) je velmi 

důležitý a „historický“ výrobní program společnosti DOPLA PAP a.s., na který se 

nevztahuje restrikce Evropské unie, který se v roce 2021 potvrdil jako nosný program a pilíř 

ekonomické stability společnosti. V dalších letech bude velmi potřebné věnovat tomuto 

výrobnímu segmentu významnou pozornost.   

2. Nadále zůstává důležitý záměr rozšířit výrobní kapacitu a sortiment z máčené buničiny. Ke 

stávajícím 4 lisům instalovat další 3 výrobní linky, čímž se zvýší nejen výrobní kapacita, ale 

i docílí vyšší efektivnost výroby. A velmi důležitý aspekt je ekologie výrobků. 

3. Je správný program diverzifikace výroby o papírový program nákupem 10 nových strojů – 

byla provedena realizace 6-ti linek a zbývající 4 budou předmětem programu investic 

v dalších letech. 

4. Je správný program rozšíření výroby o sortiment pohárků z bioplastu (biopolymer PLA). 

Byl v roce 2021 zahájen a pro další rozšíření produkce jsou vyhodnocovány obchodní a 

ekonomické podmínky. Tento program je jednou z variant modifikace zpracování plastů 

s dosažením odpovídajících ekologických parametrů.  

 

KLÍČOVÉ ÚKOLY 

 

Zkušenosti získané v roce 2021, kdy společnost DOPLA PAP prošla obdobím turbulence cen 

v nákupu surovin, energií, řadou legislativních omezení a v neposlední řadě i obdobím výrazného 

omezení spotřeby výrobků z produkce DOPLA PAP na evropském trhu prokazují důležitost a 

správnost záměrů a úkolů pro další období: 

 Rozhodující bude další zvýšení efektivnosti výroby a snížení materiálové a energetické 

náročnosti produkce. 

 Vzhledem k zaměření produkce pro potravinářské odvětví je důležité udržení, resp. zlepšení 

požadovaných standardů výrobních prostorů z hlediska hygieny a kultury prostředí.  

 

Výzkum a vývoj 
 

Společnost v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2021 nevyvíjela žádné významné aktivity v oblasti 

technologie. Byla soustředěna pozornost na dílčí technická řešení u některých výrobků v reakci na 

potřebu trhu. Vzhledem k celkovému trendu vyššího využití materiálů méně škodlivého pro 



životní prostřední, věnovala pozornost rozhodujícím přísadám v receptuře výrobků z buničiny, 

které do této kategorie spadají. Výsledky jsou konzultovány nejen s dodavateli těchto 

komponentů, ale je i snaha o vlastní technologické řešení. 

 

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí  
 

Likvidaci všech vznikajících a existujících odpadů z výroby společnost zajišťuje externí odbornou 

firmou v souladu s platnou legislativou pro oblast ochrany životního prostředí. V uplynulém roce 

2021 nebyly zaznamenány žádné negativní jevy v této souvislosti a ani ze strany kontrolních 

orgánů nebyly uplatněny sankce či připomínky k řízení odpadového hospodářství. 

 

Oblast pracovněprávních vztahů 

 

Existence odborové organizace ve společnosti DOPLA PAP a.s. a vzájemně poměrně dobrá a úzká 

spolupráce s vedením společnosti vytváří podmínky k tomu, že sociálně-ekonomické a pracovně-

právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nejsou konfliktní a jsou vymezeny v 

Kolektivní smlouvě v souladu se zákonem.  

 

Organizační složka 
 

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 

 

Skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni 

 
Již od konce roku 2019, rok 2020 a především v roce 2021 se plně projevily důsledky epidemie 

Covid 19 (koronavirus) na chod ekonomiky a dopady do hospodaření jednotlivých společností. 

V roce 2021, především do období podzimu, kulminovaly důsledky všech restrikcí a opatření. 

Projevilo se to ve výrazném omezení dostupnosti materiálů potřebných pro výrobu. V případě 

DOPLA PAP se jednalo o materiály polystyrén, polypropylen, kelímkový karton, buničina, 

kartonové obaly a řada další, které proti běžným standardům předcházejících let prostě nebyl na 

trhu a navíc zvyšování nákupních cen se promítalo do ekonomiky. Nadále platilo omezení v řadě 

oblastí společenského života a důsledek pro naši společnost bylo trvající pozastavení prodeje do 

oblasti vending, hotelů, zařízení pro jednorázové občerstvení apod. Výsledkem byl další propad 

objednávek, redukce výroby a dopad do tržeb. Pro rok 2021 se situace ve společnosti výrazně 

nezměnila, ale navíc v závěru roku se citelně projevili v ekonomice vzrůstající ceny m.j. i 

elektrické energie. Ekonomika společnosti již sice neklesala – spíše stagnuje.  

Je však již nepatrný pozitivní signál v závěru roku 2021 a to zvyšující se poptávka po našich 

výrobcích. Avšak první měsíce roku 2022 jsou poznamenány dalšími negativními vlivy a důsledek 

je růst inflace, ceny materiálu a elektrické energie.  

 

ZÁVĚR          
 

Maximální snahou vedení společnosti DOPLA PAP a.s. je věnovat pozornost udržitelnému 

technickému a ekonomickému rozvoji. Více organizačně propojovat některé společné aktivity 

s mateřskou společností s cílem zvýšit efektivnost v oblasti nákupu surovin, prodeje, technického 

rozvoje, výrobkové koordinace mezi jednotlivými evropskými závody skupiny DOPLA a v řadě 

dalších činností. Výrazně by se měly posílit efekty vyplývající z ekonomické síly nadnárodní 

skupiny DOPLA.  

Dislokace společnosti DOPLA PAP a.s. v České republice umožňuje posilovat prodejní pozici 

především v centrální a východní části Evropy. Výrobní kapacita a obchodní strategie skupiny 

naši společnost v tomto záměru podpoří.   

 

 

V Sušici 30.04.2022 


