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Vážení akcionáři, obchodní partneři,

svět polygrafie je v neustálém pohybu, a to nejen u nás. Jako tradiční ofsetová tiskárna vzniklá v 90. letech jsme 
stáli před dilematem, jestli obnovit ofsetovou technologii, nebo se přiklonit k produkčnímu digitálnímu tisku, anebo 
kombinovat obě dvě technologie v nějaké formě hybridního provozu. Nakonec jsme se rozhodli kombinovat ofset 
s digitálem a nasměrovat zakázku na příslušnou technologii z pohledu efektivnosti zpracování. 95 % veškeré 
naší produkce stále představuje ofsetový tisk.

Ofsetový tisk je nejrozšířenější tiskovou technologií, která se vyznačuje vysokou kvalitou tisku. Ofsetu využíváme 
především pro zpracování akcidenčních zakázek, své uplatnění tato technologie nachází i v oblasti zpracování 
obalů. Dnešní ofsetové stroje umožňují jednoduchý vstup do světa lehké kartonáže, potisknou jak běžný křídový 
papír s plošnou hmotností okolo 115 g/m2, tak i k nejrůznější hladké lepenky s plošnou hmotností 625 g/m2, které 
se v oblasti lehké kartonáže používají. 

Tiskem vše nekončí, ale naopak začíná, a proto musí být naše tiskárna dostatečně vybavena i ve fázi 
dokončujícího zpracování. Zde si tiskárna rozhodně nevystačí s lakováním či laminováním a stroji pro knihařské 
zpracování. Tiskárna se neobejde bez výsekového stroje a při zpracování nejrůznějších krabiček také stroji 
pro skládání a lepení. Polygra a. s. dlouhodobě realizuje své investiční záměry, a proto v následujícím roce se 
dovybavíme novým vysekávacím strojem s výlupem a následně i lepičkou.

Polygrafický průmysl se stále mění a výrazně jej ovlivňuje boom informačních technologií i nová elektronická 
media. Náklady některých tiskovin se snižují. Hlavně těch, které považujeme z historického hlediska za tradiční 
– novin, časopisů, katalogů, drobných reklamních tiskovin, knih. Místo tištěné inzerce volí někteří zadavatelé 
reklamy a tisku propagaci prostřednictvím internetu nebo přímou mailovou komunikací, u které se dá lépe měřit 
efektivnost. 

Na tuto situaci je třeba reagovat kromě obchodní strategie i obměnou strojového vybavení. V příštím roce 
dojde k obměně technologie, a to stroje AD 827 (dvoubarvový tiskový stroj s obracením) za čtyřbarvový tiskový 
stroj s obracením značky KOMORI.

Snažíme se být svým klientům partnerem, nikoli jen někým, kdo jim vytiskne nejlevnější letáky.
Polygrafickému odvětví na denní provozní úrovni zkrátka vévodí imperativ – rychle, levně, kvalitně! Pořadí 

a význam těchto požadavků se může případ od případu měnit, skutečností však zůstává, že jsou ve hře o zakázku 
vždy důležitými faktory. Trend se posunul směrem k četnějším, ale co do počtu výtisku kratším zakázkám. 

Tam, kde končí cenová výhodnost digitálního tisku kvůli vyššímu nákladu, zůstává stále králem ofsetový tisk.
Jsme rádi, že můžeme přinášet našim obchodním partnerům kompletní služby a signálem dobře vykonané 

práce je skutečnost, že se k nám opakovaně vracejí.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval především všem našim zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům, 

kteří se zasloužili o splnění plánovaných hospodářských výsledků.
Více o tom, jaký byl uplynulý rok 2014 v naší akciové společnosti Polygra, se můžete seznámit podrobněji 

v předkládané výroční zprávě.

 Miloš Březina v. r.
 předseda představenstva
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Základní údaje o akciové společnosti

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

Polygra a. s.
Brno-Královo Pole, Palackého třída 1004/150, PSČ 612 00
IČO: 00543641

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena v roce 1990 jako soukromá společnost a zapsána do Obchodního rejstříku 
vedeného u Okresního soudu Brno - venkov (nyní Krajský soud v Brně) k datu 1. 8. 1990 oddíl B, vložka 76.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ DLE STANOV SPOLEČNOSTI

 a) Vedení účetnictví
 b) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 c) Zprostředkování obchodu a služeb
 d) Velkoobchod a maloobchod
 e) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 f) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 g) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Stěžejní činností společnosti je polygrafická výroba.
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STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁN AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Představenstvo:

Předseda:   Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č. 646, Kolín
Člen:    Mgr. Josef Husa, Kořenice 87, Kolín
Člen:    Miluše Molíková, U Hřiště 756, Modřice

Dozorčí rada: 

Předseda:   Ing. Kateřina Březinová, Na Patnácti Kopách č. 646, Kolín
Člen:    Martina Škramlíková, Tyršova 766, Kolín
Člen:    JUDr. Marie Sychrová, Velkopavlovická 4085/14, Brno

ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Hodnota základního kapitálu Polygry a. s. činí 2 000 000 Kč a je rozdělen na 200 akcií na jméno 
v listinné podobě s nominální hodnotou 10 000 Kč za jednu akcii.

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v roce 2014
V návaznosti a v souladu se změnou právních předpisů, a to zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

a zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích, byla provedena změna stanov a dne 9. 8. 2014 
bylo do obchodního rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč (vydání 
nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 10 000 každé z akcií).
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Organizační struktura společnosti

Valná hromada

Představenstvo

Výkonný management

Výrobní úsek
Vedoucí manager pro výrobu

Dozorčí rada

Sekretariát
Asistent ředitele

Ekonomický úsek
Vedoucí manager 

pro ekonomiku

Obchodní úsek
Vedoucí manager pro obchod

Úsek pers., mzdy, 
fakturace, sociální záležitosti

Vedoucí manager pro persona-
listiku, mzdy, fakturace 
a sociální záležitosti

Úsek technického rozvoje 
a hospodářské správy

Vedoucí manager pro TR a HS
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Trend v polygrafické výrobě nastoupený před hodnoceným rokem pokračoval i v roce 2014. Objem vý-
roby se sice mírně navýšil, ale skládal se z velkého počtu drobných a malých zakázek, což kladlo vysoké 
požadavky na každodenní operativní plánování výroby. Od roku 1999 využíváme speciální informační 
systém CICERO pro polygrafické firmy. Tento systém usnadňuje a zrychluje plánování výroby, zvyšuje kva-
litu řízení, kontrolu efektivnosti výrobního procesu a v neposlední řadě přispívá ke zvýšení jakosti výroby. 
Zjednodušuje uživatelům práci a navíc funkcionalita plánování umožňuje rychle a jednoduše vytvořit plán 
výroby. V případě potřeb lze nad tímto plánem výroby provádět simulace nejrůznějších situací a změn. 
Součástí systému jsou i manažerské nástroje – informační systém poskytuje detailní přehled o rozpracova-
nosti po stránce věcné i finanční jak jednotlivých zakázek, tak i celé výroby. Přesto se ukazuje, že by bylo 
vhodné se v dalším období zamyslet nad jeho upgrade na inovační produkt, který bude zajišťovat lepší 
kontrolu vedoucí ke zvýšení efektivnosti procesů výroby, podpoří obchod a přinese prokazatelné zlepšení 
v oblasti zvýšení efektivity práce, sníží průběžnou dobu výroby, optimalizuje skladové zásoby, umožní nové 
zadávání technologických postupů, zlepší elektronický sběr dat a zabezpečí pokročilejší plánování výroby 
v návaznosti na logistiku. Firma CICERO Stapro Group s.r.o. Pardubice již tento inovovaný softwarový pro-
dukt nové generace nabízí, navíc s podporou marketingových služeb. Naše společnost uvažuje o zavedení 
tohoto produktu v roce 2015.

Vyrobit požadované zakázky v potřebném množství, kvalitě a stanoveném termínu si vyžaduje obměnu 
výrobní technologie, která na tyto požadavky musí reagovat. V nadcházejícím roce nás čekají velké změ-
ny. V prvním pololetí roku 2015 bude v tiskárně nainstalován nový archový tiskový ofsetový stroj KOMORI 
Lithrone S-429PH s obracením archů. Předpokládáme, že budeme schopni zkrátit dobu potřebnou na pro-
školení obsluhy stroje a náběh výroby, neboť již pátým rokem je naše tiskárna vybavena strojem vyšší řady 
KOMORI Lithrone LS 529P od stejného výrobce.

Dovybavením strojů o počítačku vytištěných archů s prokládáním zrychlíme významným způsobem výro-
bu tiskovin, jako jsou bloky nebo letáky. Na stroji budeme využívat bezalkoholové vlhčení, a významným 
způsobem tak snížíme množství těkavých látek při výrobě.

Na začátku roku 2015 proběhlo výběrové řízení na výsekový automat s výlupem ve formátu B2. Výsek 
dosud zadáváme do kooperace a od zavedení této výroby přímo v knihárně si slibujeme snížení nákladů 
a času potřebného na výrobu krabiček, sloh a dalších vysekávaných produktů. Rozšíření služeb o realizaci 
vysekávání pomůže společnosti udržet si svou pozici na polygrafickém trhu.

V květnu 2014 došlo v DTP studiu k výměně celého CTP systému včetně software. Bylo instalováno CTP 
Heidelberg Suprasetter A75 s vyvolávacím automatem GlunzJensen Gecko 85T. CTP je termální osvitovou 
jednotkou s automatickým nakládáním a vykládáním desek. Bylo tak dosaženo lepší kvality osvitu a zvýše-
ní automatizace. Součástí dodávky bylo i kompletní workflow Prinect Prepress Manager 75, které nahradilo 
již zastaralé softwarové vybavení, zároveň umožňuje efektivnější a sofistikovanější zpracování dat.

Koncem měsíce května 2014 byla také uvedena do provozu digitální tiskárna Xerox C75 jako doplněk k of-
setovému tisku. Tento stroj potiskuje materiál ve formátu maximálně 488 x 330 mm, gramáži 70-300 g/m2 
a je vhodný nejen na zakázky o menších nákladech, ale také na personalizaci a číslování. Zařízení lze dále 
využít jako kopírku a skener.

Všechno nové sebou samozřejmě přináší zvýšené nároky jak na výrobní prostor, tak i na schopnosti lidí 
se na těchto strojích naučit pracovat. Stojíme před nelehkým úkolem, ale věřím, že se nám bude práce dařit 
ještě lépe, než v roce minulém. 

 Dušan Lorenc v. r.
 vedoucí manažer pro výrobu 

Hodnocení výroby a rozvoj technologie
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Technický rozvoj

V rámci schváleného projektu OPPI programu Rozvoj „Modernizace a rozvoj výrobních technologií v oblasti 
polygrafické výroby pro zajištění konkurenceschopnosti společnosti“ byla realizována 1. etapa – dodávka 
osvitové jednotky s vyvolávacím automatem od firmy Heidelberg Praha spol. s r.o.

Zařízení bylo nainstalováno, odzkoušeno, proškolena obsluha. Součástí odzkoušení byla i procesní kalibrace 
nárůstu tiskového bodu dle standardu ISO 12647-2-AMD1. Nová osvitová jednotka s vyvolávacím automatem 
Suprasetter A75 slouží k osvitu termálních tiskových desek do formátu B2 s automatickým nakládání a vykládáním 
tiskových desek. Osvitová jednotka s vyvolávacím automatem (CTP zařízení) je plně využívána pro přípravu 
tisku, veškerá produkce je od května 2014 připravována na novém zařízení.

Přínosem nové technologie je:
 •  workflow podporující nejnovější verze PDF, zlepšená kontrola tiskových dat, 

usnadnění práce v přípavě dat k tisku
 •  osvit na termální desky, čímž je dosaženo vyšší kvality ofsetového tisku
 •  chemicky nenáročný provoz šetrný pro životní prostředí
 •  možnost osvitu desek pro tisk vysoce reaktivními tiskovými barvami
 •  vyšší stupeň rozlišení DPI
 •  vyšší rastrový bod LPI
 •  automatický nakladač a vykladač tiskových desek
 •  vyšší produktivita práce, časová úspora
 •  komfortnější nabídka služeb našim zákazníkům při převodu dat
Na 1. etapu modernizace výrobní technologie bude navazovat v roce 2015 2. etapa – pořízení nového 

čtyřbarvového ofsetového stroje s obracením ve formátu B2 a 3. etapa – pořízení vysekávacího stroje s výlupem.
V měsíci květnu jsme nainstalovali nový produkční tiskový stroj XEROX Colour C75 Press pro digitální tisk 

vybavený integrovaným spektrálním fotometrem, skenerem, 3 interními zásobníky. Tento stroj umožňuje tisk 
ve formátu A3++ v rozsahu 64 až 300 g/m2.

Rovněž v roce 2014 proběhla řádná aktualizace normy ISO12647-2:2004, byl potvrzený systém managementu 
kvality pro polygrafickou výrobu dle ČSN EN ISO 9001:2009. Úspěšně proběhl dohledový audit týkající se 
používání certifikátu FSC-CoC zpracovatelského řetězce.
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Vyrobená produkce

Společnost Polygra a. s. se až do roku 2014 orientovala výhradně na ofsetový archový tisk do formátu B2 
a v tomto segmentu nabízela svoje služby zákazníkům. Postupem času se ukázalo, že i stávající zákazníci 
přicházejí se zakázkami, u kterých je rozhodující rychlost, nízká cena a malý náklad. Abychom si udrželi 
konkurenceschopnost, dovybavili jsme naši tiskárnu digitálním tiskovým strojem Xerox. Tento digitální stroj je 
schopen tisknout podobně a v některých ohledech stejně kvalitně jako ofsetový tiskový stroj. Jediné, co ho 
z hlediska tiskového výstupu od ofsetového tisku odlišuje, je složení barvy a způsob nanášení barvy na papír. 
Největšími výhodami digitálního tisku je rychlost nutná ke zpracování zakázky, nízké celkové náklady při tisku 
malého množství kusů a lepší kontrola před tiskem. Jednoduše lze vytisknout kontrolní nátisk, který je tištěn 
na stejném stroji jako výsledný tisk. Nejběžnější zakázkou digitálního tisku je v malých nákladech tisk vizitek, 
letáků, plakátů, katalogů a brožur. Každý způsob tisku má svá specifika – digitální řešení je instantní, ofset je 
zase nenahraditelný v dokonalém tisku barevných ploch, speciálních odstínů a těch nejmenších detailů. Vytištěná 
tiskovina umožňuje i další zušlechťování lakováním, laminováním.

Na letáky, samolepky a podobné tiskoviny, které musí „svítit“, se často používají fluorescentní barvy neonky 
nebo třeba i zlatá a stříbrná – to všechno zařídí ofsetový tisk. Nenahraditelná zůstává tato klasická technologie 
při tisku barevných ploch a u tištění textů malým písmem.

Dlouhodobým cílem společnosti je stabilizovat stávající obchodní partnery a zajistit si pravidelné opakující 
se tisky. 

V roce 2014 se podařilo splnit plán výroby v předepsaném rozsahu, udrželi jsme stávající zákazníky 
a částečně jsme rozšířili i odběratelské portfolio o nové spolupracující společnosti. Úspěšně jsme se zapojovali 
do výběrových řízení na tisk. Je potěšující, že dnes můžeme říci, že patříme do oblasti ofsetových tiskáren 
s dlouhodobou tradicí, která se orientuje na nové a technicky moderní technologie a nabízí tyto služby i svým 
zákazníkům. V nemalé míře se věnujeme standardizaci výrobního procesu certifikací shody nátisku s tiskovým 
výstupem, hledáme nové cesty, abychom mohli nabízet něco originálního a dokázali si poradit i se složitějšími 
tisky. Našimi zákazníky jsou reklamní agentury, průmysloví výrobci, potravinářské řetězce, farmaceutické firmy. 
Věnujeme se stejně odpovědně jak živnostníkovi, tak i nadnárodní korporaci. S našimi tiskovinami se může setkat 
v podobě propagačních tiskovin ve formě letáků, katalogů, vizitek, brožur, ale i v podobě průmyslových tiskovin 
– krabiček, příbalových letáků, etiket, bookletů, pošetek a ostatních obalových materiálů.

Dále tiskneme i hospodářské tiskopisy, kancelářské potřeby, bloky. Máme bohaté zkušenosti s tiskem pexesa, 
karet, map, kalendářů, obálek, formulářů.
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Ve společnosti je otázce ochrany životního prostředí věnována systematická pozornost. Při technologické 
obměně je kladen důraz na takové řešení, které bude mít výrazně pozitivní dopad na životní prostředí. Nově 
pořízené CTP zařízení pro přípravu tisku pracuje na bázi osvitu na termální desky při chemicky nenáročném 
provozu šetrným pro životní prostředí a přitom je dosahováno vyšší kvality ofsetového tisku.

Standardně bylo za rok 2014 provedeno vyhodnocení těkavých látek ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. 
o ochraně ovzduší. Množství znečišťujících látek vypouštěných stacionárními zdroji v provozovně nepřekračuje 
limitní objemy a není tedy z nich vyměřován poplatek.

Společnost třídí pravidelně odpad. Nebezpečný odpad likviduje specializovaná firma SITA CZ s.r.o.
Dle zákona č. 185/2011 Sb. o odpadech zajišťuje společnost odvoz odpadu k recyklaci. Jedná se o odřezky 

papíru, potištěné archy a tiskové desky.
V nacházejícím období dojde k úplné eliminaci alkoholového vlhčení v rámci ofsetového tisku odstraněním 

používání izopropylalkoholu, což bude mít i výrazný dopad na zlepšení pracovního prostředí. Výkonnější 
a modernější technologie tak sníží i množství odpadu z makulatur, sníží se emise. Při výběrovém řízení na nákup 
nové technologie je jedním z hlavních výběrových kritérií celková energetická náročnost provozu tohoto zařízení.

Ochrana životního prostředí
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Dobré jméno společnosti je v nemalé míře spoluvytvářeno odborností zaměstnanců. Proto by měly být systema-
ticky vyhledáváni kvalitní zaměstnanci, měla by se podporovat a prohlubovat jejich kvalifikace a měly by se pro 
ně vytvářet motivující a efektivní pracovní podmínky.
Struktura zaměstnanců 

V roce 2014 společnost kladla důraz na výkonnost s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu práce v souladu se 
svými strategickými cíli. Organizační změny doprovází technicko-organizační opatření v provozu. Průměrný 
přepočtený stav zaměstnanců v roce 2014 činil 30 osob, z toho 14 mužů a 16 žen. Společnost zaměstnávala 
dvě osoby se zdravotním postižením, 7 osob ve věku 55+. Struktura pracovníků podle nejvyššího stupně vzdělání 
byla následující: 2 osoby s vysokoškolským vzděláním, 9 osob střední vzdělání s maturitou (odborné), 4 osoby 
vyučené s maturitou, 13 osob vyučení bez maturity a 2 osoby základní bez vzdělání. V průběhu roku 2014 
podali výpověď z pracovního poměru tři zaměstnanci, ale současně byl uzavřen nový pracovní poměr se dvěma 
pracovníky provozu, jedním zaměstnancem DTP studia a jedním pracovníkem obchodního oddělení, na kterého 
se podařilo získat dotační podporu z Úřadu práce.
Motivace zaměstnanců

Naši zaměstnanci jsou odměňováni smluvní mzdou. V dělnických profesích jsou mimo smluvní mzdu zaměstnanci 
zainteresováni na plánovaném měsíčním objemu prací, což má vliv na výši jejich měsíčních prémií. Další mzdová 
zainteresovanost, která je vyplácená po skončení roku, je vázána na dosažení plánovaného hospodářského výsledku.
Vzdělávání 

Vzdělávání zabezpečuje nejen trvalé udržování a zvyšování kvalifikace nutné pro výkon profese, ale také další 
prohlubování a zvyšování odbornosti a použitelnosti jednotlivých zaměstnanců. Společnost toto realizuje formou 
školení, kurzů a zaškolováním jednotlivých pracovníků.
Spolupráce se školami

Spolupráce probíhá formou zajištění odborné praxe studentům na našich pracovištích, případně umožněním 
odborných exkurzí v našem provozu. Naší další aktivitou je účast při závěrečných zkouškách studentů Střední 
grafické školy Brno. 
Bezpečnost práce 

V roce 2014 jsme jako každý rok věnovali zvýšenou pozornost prevenci pracovních úrazů a zlepšení pracovních 
podmínek. Důraz kladený na bezpečnost práce se projevuje absencí pracovních úrazů, tak i omezením drobných 
zranění bez zameškaných pracovních dnů.
Pracovně právní vztahy

Polygra a.s. se řídí veškerou platnou pracovní legislativou, pracovním a organizačním řádem a veškerými 
vnitřními předpisy.

          Miluše Doffková v. r.
                 manažer personální práce

Vývoj zaměstnanosti v roce 2014
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Vývoj změn vlastního kapitálu, hospodářského 
výsledku a rozdělení zisku

Rozdělení zisku rok 2012 rok 2013 rok 2014
Zisk (ztráta) 1 987 1 997 4 917
Příděl do rezervního fondu – – –
Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku 250 250 273
Výplata dividend 100 100 100
Výplata tantiém – – –
Příděl do sociálního fondu – – –
Úhrady ztrát z minulých let – – –
Nerozdělený zisk 1 637 1 647 4 544

Poznámka: jedná se o návrhy předkládané valné hromadě za zdaňovací období, vyplacené následující rok 
ve výši schválené valnou hromadou

Přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč) za poslední tři účetní období

Vlastní kapitál Základní 
kapitál

Kapitálové 
fondy

Fondy ze 
zisku

Nerozdělený 
zisk minulých 

let

Hospodářský 
výsledek běž-
ného období

K 31.12.2012 51 549 1 000 – 1 900 46 662 1 987
K 31.12.2013 53 196 1 000 – 1 900 48 299 1 997
K 31.12.2014 58 764 2 000 – 200 51 647 4 917

Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) po zdanění z běžné činnosti připadající 
na jednu akcii za poslední tři účetní období

Rok
Hospodářský výsledek

běžného období v tis. Kč
Počet akcií Podíl na jednu akcii v tis. Kč

2012 1 987 100 20
2013 1 997 100 20
2014 4 917 200 24,5

Přehled o rozdělení zisku za poslední tři účetní období (tis. Kč)
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Ukazatel rok 2012 rok 2013 rok 2014
Výkony 46 529 45 461 46 280
Výkonová spotřeba celkem 25 898 25 242 24 547
Přidaná hodnota 20 631 20 219 21 733
Osobní náklady 14 277 13 998 13 415
Odpisy 4 122 4 110 3 941
Provozní výsledek hospodaření 2 494 2 451 6 020
Finanční výsledek hospodaření - 64 95 120
Zisk před zdaněním 2 430 2 546 6 140
Průměrný přepočtený stav pracovníků 32 31 30
Produktivita práce z přidané hodnoty 645 652 724

Vývoj vybraných ukazatelů efektivnosti (v tis. Kč)

V roce 2014 došlo k mírnému meziročnímu nárůstu výkonů o 1,8 % a zároveň se snížila výkonová spotřeba 
o 3 %, což mělo příznivý vliv na růst přidané hodnoty o 7,5 %. V roce 2014 poklesl i průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců o jednoho zaměstnance. V přepočtu na dosaženou produktivitu práce můžeme konstatovat, že ta 
se zvýšila o 1,1 %.

Výkonová spotřeba zaznamenala zvýšení vstupních cen materiálu a energie o 2 %, tj. 355 tis. Kč, ale tato 
skutečnost byla kompenzována snížením nákladů za služby o 1 050 tis. Kč. Především se jednalo o snížení 
kooperačních prací na konečném zpracování zakázky (laminování, skládání, ruční práce) a posunutí realizace 
plánovaných oprav do dalšího kalendářního roku.

Struktura majetku r. 2014 (v %)

Dlohodobý majetek
42,2 %

Zásoby
1,2 %

Pohledávky celkem
12,7 %

Peněžní prostředky
43,9 %

Struktura kapitálu r. 2014 (v %)

Vlastní kapitál
84,1 %

Krátkodobé závazky
10,4 %

Dlouhodobé závazky, rezervy
5,5 %
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Vybrané ukazatele
Netto (konečný stav)

rok 2012 rok 2013 rok 2014
UKAZATEL AKTIVITY
Aktiva / výnosy 1,23 1,32 1,42
Vlastní kapitál / výnosy 1,06 1,13 1,19
UKAZATEL FINANČNÍ ZÁVISLOSTI (struktura zdrojů)
Vlastní kapitál / pasiva 0,86 0,86 0,84
Cizí zdroje / pasiva 0,14 0,14 0,16
UKAZATEL LIKVIDITY
Peníze+bankovní účty / splatné krátkodobé závazky 3,15 3,42 4,37
Finanční majetek + krátkodobé pohledávky / běžná pasiva 4,84 6,00 5,36

Struktura výkonů dle jednotlivých útvarů

rok výkony celkem meziroční index

2012 46 529 0,995

2013 45 461 0,977

2014 46 280 1,018

(údaje v tisících Kč)

Běžná pasiva = krátkodobé závazky + časové rozlišení

Příprava tisku: 4 967
10,9 %

0,7 %

27,4 %

61 %

Ofsetový tisk: 27 728

Ostatní: 308

Knihárna: 12 458

2013 (údaje v tis. Kč)

Příprava tisku: 5 358
11,6 %

0,7 %

25,7 %

62 %

Ofsetový tisk: 28 716

Ostatní: 310

Knihárna: 11 896

2014 (údaje v tis. Kč)

Příprava tisku: 5 020

10,8 %

0,8 %

28,3 %

60,1 %

Ofsetový tisk: 27 966

Ostatní: 374

Knihárna: 13 169

2012 (údaje v tis. Kč)
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

Ukazatel rok 2012 rok 2013 rok 2014
Tržby za prodej zboží 0 3 0
Náklady vynaložené na prodej zboží 0 3 0
Výkony 46 529 45 461 46 280
– tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 46 622 45 239 46 362
– změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -142 186 -124
Aktivace 49 36 42
Výkonová spotřeba 25 898 25 242 24 547
Přidaná hodnota 20 631 20 219 21 733
Osobní náklady 14 277 13 998 13 415
Daně a poplatky 61 53 72
Jiné provozní výnosy 1 950 1 070 2 802
Jiné provozní náklady 1 707 612 709
Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4 122 4 110 3 941
Změna stavu rezerv a opravných položek -80 65 378
Provozní hospodářský výsledek 2 494 2 451 6 020
Finanční výnosy 131 640 212
Finanční náklady 195 545 92
Hospodářský výsledek z finančních operací -64 95 120
Daň z příjmů za běžnou činnost  443 549 1 223
Hospodářský výsledek za běžnou činnost 1 987 1 997 4 917
Mimořádné výnosy – – –
Mimořádné náklady – – –
Daň z příjmů z mimořádné činnosti – – –
Mimořádný hospodářský výsledek – – –
Hospodářský výsledek za účetní období 1 987 1 997 4 917



Rozvaha (v tis. Kč)
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Ukazatel rok 2012 rok 2013 rok 2014
Aktiva celkem 60 019 62 060 69 884
Dlouhodobý majetek 31 269 28 406 29 473
– dlouhodobý nehmotný majetek – – –
– dlouhodobý hmotný majetek 31 269 28 406 29 473
– finanční investice
– ostatní finanční investice
Oběžná aktiva 28 142 33 130 39 822
– zásoby 870 835 793
– dlouhodobé pohledávky – – –
– krátkodobé pohledávky 9 967 7 314 8 318
– finanční majetek 17 305 24 981 30 711
Ostatní aktiva 608 524 479
Pasiva celkem 60 019 62 060 69 884
Vlastní kapitál 51 549 53 196 58 764
– základní kapitál 1 000 1 000 2 000
– fondy tvořené ze zisku 1 900 1 900 200
– nerozdělený zisk z minulých let 46 662 48 299 51 647
– hospodářský výsledek účetního období 1 987 1 997 4 917
Cizí zdroje 8 332 8 587 10 922
– rezervy 54 550 1 380
– dlouhodobé závazky 2 609 2 893 2 459
– krátkodobé závazky 5 497 5 105 7 083
– bankovní úvěry a výpomoci 172 39 –
z toho – – –
– dlouhodobé bankovní úvěry 172 39 –
– krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci – – –
 Ostatní pasiva 138 277 198

Hospodářské výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky dosažené v roce 2014 lze hodnotit veskrze kladně. Podařilo se nám mírně zvýšit 
výkony, přidanou hodnotu, snížit výkonovou spotřebu, což všechno mělo pozitivní dopad na dosažený výsledek 
hospodaření.

Na vyšším provozním výsledku má velký podíl výnos z prodaného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 
1 910 tis. Kč. Tento prodej byl realizován v rámci dlouhodobé plánované koncepce obnovy technologie (prodej 
ofsetového tiskového stroje AD 857 s lakováním, prodej CTP zařízení). 

Úspora nákladů v oblasti služeb týkající se odložení plánovaných oprav do dalšího účetního období vedla 
společnost k vytvoření nedaňových rezerv na opravy, dále na provozní výdaje, které jsou očekávány v souvislosti 
náběhem nové výroby v roce 2015.

Rok 2014 je ve srovnání s minulým obdobím specifický tím, že byly ukončeny daňové odpisy u tiskového stroje 
Komori Lithrone LS529 a společnost začala dodaňovat účetní odpisy. 

Dlouhodobý hmotný majetek vzrostl o nákup nového zařízení (CTP Suprasetter realizováno s 50% dotací 
v rámci programu Rozvoj OPPI, digitální tiskový stroj Xerox, 2 osobní automobily) a o technické zhodnocení 
budovy (zastřešení nakládací rampy).

V rámci 2. etapy programu Rozvoj byla poskytnuta záloha v hodnotě 2 911 tis. Kč na nákup nového 
čtyřbarvového ofsetového stroje Komori Lithrone S429, jehož dodání očekáváme do 1. pololetí příštího roku.

Uplynulý rok 2014 lze označit jako rokem přípravným, před konáním velkých investičních akcí. K realizaci 
podnikatelských záměrů bylo zapotřebí průběžně rezervovat dostatečné množství finančních prostředků 
a připravit výrobní prostory, odprodat starou technologii a vytvořit příslušné zázemí.

Z tohoto pohledu byl rok 2014 pro nás po všech stránkách náročný a může nás těšit, že jsme ho úspěšně 
zvládli.

Krátkodobé pohledávky vzrostly o 1 004 tis. Kč, krátkodobé závazky vzrostly o 1 978 tis. Kč. Největší podíl 
na růstu krátkodobých závazků má závazek z předepsané daně z příjmů za rok 2014 (1 524 tis. Kč). Společnost 
vytváří vyrovnané cash flow a má velmi příznivou průběžnou likviditu. Společnost plnila celoročně včas a v plné 
míře své zákonné povinnosti, splácela své závazky a nedocházelo k porušování obecně závazných právních 
předpisů.

Stabilní hospodářské výsledky vedou k celkové prosperitě naší společnosti a umožňují plnění plánovaných cílů 
jak v oblasti inovací výroby, tak v oblasti udržení zaměstnanosti.
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Bankovní úvěry a dočasné finanční výpomoci

Zpráva představenstva

18

Představenstvo akciové společnosti zasedalo celkem šestkrát a pracovalo ve stejném složení jako v předešlém 
roce.

Vzhledem k tomu, že místo ředitele není ve společnosti obsazeno, převzalo představenstvo úkoly s touto funkcí 
související. Hlavními úkoly v roce 2014 bylo zabezpečení komplexního řízení společnosti s cílem dosažení splnění 
plánovaných ukazatelů přijatých valnou hromadou společnosti pro rok 2014, dosáhnout splnění cílů kvality, 
kontrolovat průběžnou kalibraci tiskového procesu ve vztahu ke standardizaci ofsetového tisku, analyzovat 
podrobněji neshody ve výrobě, snížit správní režii, zvýšit produktivitu práce. V rámci zapojení společnosti 
do dotačních programů vyvíjelo představenstvo aktivitu směřující ke kontrole dodržování pravidel pro tyto 
programy, monitorovalo další možnosti zapojení se do výzev vyhlášených prostřednictvím agentury Czechinvest 
a koordinovalo činnost s dotacemi spojenou.

Představenstvo se ve své činnosti v roce 2014 dále zaměřilo na kontrolu plnění hospodářských výsledků, 
vypracovalo analýzu využívání výrobních zařízení a předložilo návrh na jejich zkvalitnění, kontrolovalo finanční 
a majetkovou situaci, platební morálku, obchodní politiku společnosti a připravovalo záměry obchodních aktivit 
do dalšího období. Zabývalo se také zkvalitněním personální politiky, možnostmi růstu kvalifikace pracovníků 
rozšířením vzájemné zastupitelnosti. Valné hromadě akcionářů představenstvo předložilo vizi vývoje společnosti, 
strategickou koncepci vývoje na další období. V nemalé míře se představenstvo věnovalo i plynulému cash flow 
ve vazbě na očekávané investiční záměry v následujícím roce.

V Brně dne 15. 4. 2015 
  Miloš Březina v. r.
 předseda představenstva 

K 31. 12. 2014 nemá společnost žádné nesplacené úvěry. Úvěr na dofinancování  nákupu osobního automobilu 
Renault Kangoo byl uhrazen 4. 10. 2014.
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Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti Polygra a.s. vyvíjela svoji činnost v souladu se stanovami, jakož i s příslušnými práv-
ními předpisy. 

V průběhu celého roku 2014 dozorčí rada sledovala, hodnotila vývoj a řízení společnosti. 
V souvislosti s přijatým plánem pak zvláštní pozornost věnovala finanční situaci, investičním výdajům a dodržo-

vání harmonogramu uskutečňovaných plánovaných výdajů.
Dozorčí rada potvrzuje, že všechny výdaje byly odůvodněné a jsou sledovány současné i budoucí finanční 

potřeby.
Dozorčí rada se seznámila s roční účetní závěrkou, s výroční zprávou včetně výroku auditora a konstatovala, 

že ekonomické výsledky za rok 2014 považuje za velmi dobré.
Z pohledu dozorčí rady je důležité, že společnost Polygra a.s. plnila včas a v plné výši své zákonné povinnosti 

vůči státními rozpočtu, průběžně platila své závazky a nedocházelo k porušování obecně závazných právních 
předpisů.

Usnesení:
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Polygra a.s., IČO 00543641, aby schválila účetní zá-

věrku k 31. 12. 2014, závěrečnou zprávu o ověření účetní závěrky vydanou auditorkou ing. Alenou Hřibovou, 
osvědčení KA ČR č. 1386. Dále dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila výplatu podílů na zisku 
a odměn členům orgánům společnosti tak, jak je valné hromadě předkládáno.

V Brně dne 25. 4. 2015

     Ing. Kateřina Březinová v. r.
     předsedkyně dozorčí rady
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