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Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám předložil výroční zprávu společnosti Polygra a.s. za období 2009. 
Prezentuje výsledky hospodaření a hlavní informace o činnosti společnosti v tomto hospodářském roce, ale 
i další záměry naší akciové společnosti v nejbližším období.

Minulý rok nebyl pro celosvětové hospodářství celkově příznivý a bohužel i na některé naše obchodní 
partnery měl tento vývoj trhu negativní dopad. Z těchto objektivních příčin došlo k nenaplnění hospodářského 
plánu za rok 2009 tak, jak byl přijatý a odsouhlasený valnou hromadou společnosti Polygra a.s. V tomto 
krizovém období představenstvo přijalo spolu s vedením společnosti záměr o co nejekonomičtější přístup 
k vyrobené produkci a tím eliminovalo vzniklé ztráty tak, aby přijatý plán byl pokud možno v nejvyšší možné 
míře splněn.

V roce 2009 proběhlo oponentní řízení k ukončenému úkolu technického rozvoje z programu IMPULS číslo 
FI-IM3/012 zaměřeného na tisk UV barvami, jehož řešitelem byla Polygra a. s. Konstatováním oponentní 
rady bylo jednoznačně potvrzeno, že úkol a jeho věcná náplň byla  splněna dle zadání. V uplynulém roce 
společnost zdárně prošla recertifikací a splnila požadavky normy ČSN EN ISO 9001: 2001 a tím prodloužila 
na další tříleté období platnost certifikátu.

Hlavní událostí roku 2009 ve společnosti bylo pořízení a nainstalování nového tiskového ofsetového stroje 
KOMORI LS-529 MC včetně skenovacího spektrofotometru. Tato moderní technologie je dalším krokem 
k plánované modernizaci celého uceleného systému tisku a jeho řízení na bázi JDF a CIP 4. Z výše uvedených 
skutečností vyplývá, že i když rok 2009 nebyl nikterak příznivý po hospodářské stránce, podařilo se nám 
úspěšně plnit dlouhodobě přijatý plán technologického rozvoje společnosti.

Vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych závěrem za dosažené hospodářské výsledky v roce 2009 Vám 
všem srdečně poděkoval.

Zejména děkuji všem našim obchodním partnerům za důvěru a spolupráci, kterou jste nám v nelehkém roce 
2009 projevili.

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

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

Polygra a. s.
Brno, Palackého 150, Královo Pole č. p. 1004, 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) Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 b) Zprostředkovatelská činnost
 c) Vedení účetnictví
 d) Pronájem nemovitostí
 e) Nakladatelství a vydavatelství
 f) Polygrafická výroba
 g) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Stěžejní činností společnosti je polygrafická výroba.
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STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁN AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: Miloš Březina, Na Patnácti Kopách č. 646, Kolín
Člen představenstva:  Mgr. Josef Husa, Kořenice 87, Kolín
Člen představenstva:  Miluše Molíková, Jindřichova 18, Brno

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 1 000 000,- Kč a je rozdělen na 100 akcií na jméno 
v listinné podobě s nominální hodnotou 10 000,- Kč za jednu akcii.

Osoby, které se podílejí více jak 20 % na základním kapitálu:
Ing. Karásek Antonín 22 %

Orgány akciové společnosti jsou platné k 31.12.2009, v průběhu roku 2009 došlo ke změnám jak orgánů,  
tak i struktury akcionářů.
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Organizační struktura společnosti

Valná hromada

Představenstvo

Ředitel
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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V roce 2009 byly plánované hospodářsko-ekonomické úkoly ovlivněny poklesem objemu zakázek, ke 
kterému došlo s nástupem globální ekonomické krize. Tato celospolečenská situace se promítala obzvláště 
ve snížení množství vynakládaných prostředků na propagaci a reklamu, což je pro naši společnost velmi 
významný obchodní segment. Zároveň bylo možné vysledovat velmi výrazný trend v oblasti tlaku na snížení 
ceny za polygrafické produkty a také v oblasti zvýšení úrovně kvality a doprovodného servisu těchto produktů. 
Oba tyto výše zmiňované faktory s sebou přinesly jisté navýšení nákladů spojených s produkcí a distribucí 
našich výrobků a služeb.

Ačkoliv s sebou negativní celospolečenská situace přinesla i navýšení nejistoty a rizik ve finančních 
tocích v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, tento fakt naši společnost nijak výrazně neovlivnil. 
I díky zavedení přísných pravidel ve výdajové části finanční politiky společnosti a razantnímu postupu vůči 
negativním odchylkám v oblasti příjmů z naší činnosti se podařilo v rámci cash flow dodržet vysoký standard 
z minulých období. Celkově lze finanční situaci společnosti hodnotit jako velmi uspokojivou.

V rámci technického rozvoje společnosti byl uplynulý rok v důsledku celospolečenské situace ve stavu 
udržování stávajících potřeb a plnění administrativních náležitostí spojených s již ukončenými úkoly. Otevřené 
dotační programy z nabídky ESF 2009 nebyly vyhodnoceny jako vhodné a dosažitelné pro naše záměry. Pro 
další období trvá záměr společnosti o výběr vhodného dotačního programu z aktuálních nabídek a získání 
prostředků z ESF pro další rozvoj ve zvolených oblastech.

Ve III.čtvrtletí byla na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady akciové společnosti uzavřena dohoda 
o nákupu a instalaci nového tiskového stroje značky KOMORI LS-529 MC v souladu s dlouhodobou strategií 
společnosti v oblasti cyklické modernizace technologického zařízení. Nově pořízený tiskový stroj je v takové 
technologické konfiguraci, že naší společnosti přinese v budoucnosti nejen výrazné navýšení produktivity 
práce a výrobních kapacit, ale zejména rozšíří obchodní a technologické možnosti produkce a tím umožní 
získání nových odběratelů a naplnění kvalitativně náročnějších podmínek produkce než doposud. K instalaci 
nového tiskového stroje došlo v listopadu a prosinci roku 2009 a nový stroj byl naší společností uveden do 
provozu v samotném závěru roku 2009.

Celkově lze na rok 2009 pohlížet jako na úspěšný, neboť i přes pokles hospodářsko-ekonomických 
ukazatelů se soustředěnou prací a citlivě prováděnou politikou v oblasti nákladů podařilo nejen vytvářet 
kladný hospodářský výsledek po celý rok, ale zejména uskutečnit jednu ze zásadních investičních akcí v historii 
společnosti – nákup tiskového stroje nejmodernější technologické řady od renomovaného výrobce - a tím 
otevřít nové obzory pro naši další činnost v duchu motta společnosti: „ … více možností!“ 

 Ing. Radek Koptík v. r.
 výkonný ředitel

Hodnocení a předpoklad vývoje společnosti
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Technický rozvoj

Technický rozvoj v roce 2009 byl v návaznosti na přijatou dlouhodobou strategii zaměřen na urychlení 
procesu obměny tiskových technologií. Proti původnímu záměru pořídit nový tiskový stroj v roce 2010 
a nahradit tak stávající pětibarvový tiskový stroj AD 757 byl po vyhodnocení technicko ekonomických 
parametrů, vnější i vnitřní ekonomické situace a stavu na trhu práce zakoupen a instalován ke konci roku 2009 
japonský pětibarvový tiskový stroj s lakovacím zařízením KOMORI LS-529 MC umožňující nové možnosti 
zušlechťování povrchu tiskovin.

Nasazením nové technologie po jejím zvládnutí ve výrobním procesu lze předpokládat:
- zvýšení kvality tisku
- rozšíření výrobního sortimentu
- zvýšení produktivity práce min. o 30 % proti původnímu stroji
- snížení materiálových a časových ztrát při rozběhu tisku
- snížení neshodných výrobků
- vzhledem k bezalkoholové technologii tisku podstatně šetrnější vliv na životní prostředí   

Jsou tak vytvářeny podmínky pro udržení a získávání nových zákazníků a připravenost na oživení trhu po 
skončení celosvětové hospodářské recese.

               
Po vyhodnocení zkušebního provozu budou přijata další strategická rozhodnutí z hlediska věcného  

i časového k formování procesu inovace technologických zařízení tiskárny Polygra a.s.
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Rok 2009 byl celosvětově poznamenán špatným ekonomickým vývojem, který se také projevil i v oblasti 
ofsetového tisku a jeho dalšího zpracování. Obchodnímu oddělení akciové společnosti se nepodařilo naplnit 
objemově naplánovaný plán výroby na rok 2009. Základním faktorem neplnění přijatého plánu bylo ponížení 
objednávaného zboží jak od stálých tak i nových zákazníků.

Obchodní záměr, který byl před několika lety přijatý: „mít větší portfolio zákazníků a nesoustředit se na 
jednoúčelovou tiskovou výrobu“, se v uplynulém roce ukázal jako velice správný, a tak propad v objemu 
výroby proti plánu nebyl tak znatelný. 

I v tomto krizovém období jsme udržovali  konkurenceschopnost podniku díky naší rychlé reakci na 
požadavky zákazníků a jejích plnění v požadované kvalitě a termínu, a to díky výkonnému informačnímu 
systému, který nám umožňuje operativně a v aktuálním čase  reagovat na potřeby  zákazníků, moderní 
technologii tisku a knihařského zpracování. Jedním z hlavních úkolů obchodního oddělení v uplynulém roce 
bylo navázat nové kontakty s potenciálnímu zákazníky, a proto bylo posíleno obchodní oddělení o pracovníky, 
kteří měli za úkol tyto zákazníky vyhledat a následně  získat k dlouhodobé spolupráci a to nejenom zákazníky 
tuzemské, ale i zahraniční.

Cílem obchodní strategie naší společnosti je i nadále se plně věnovat zákazníkům a poskytovat komplexní 
servis při dodržování systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2001.

Prodej vyrobené produkce

Podíl zákazníků na celkové výrobě v roce 2009

Nakladatelství a vydavatelství

Ostatní

Reklamní agentury

Zákazníci z oblasti
potravinářství a farmacie

3 %

50 %

26 %

21 %

Počet zákazníků v období 2007–2009

318

2007

327

2008

334

2009
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V souladu s § 44 Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech byl v akciové společnosti vyhodnocen plán 
odpadového hospodářství původce. Vzhledem k ukončení testování úkolů TR došlo k podstatnému snížení 
odpadového papíru o cca 100 tun.

Dále dle zákona č.86 /2002 Sb. a navazujících prováděcích vyhlášek a konzultací s pracovníky České 
inspekce životního prostředí bylo provedeno vyhodnocení těkavých látek unikajících do ovzduší a předány 
podklady Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna k vyměření příslušného poplatku. Limity těkavých 
látek stanovené vyhláškou nebyly překročeny.

V návaznosti na další snižování škodlivých emisí byl v akciové společnosti Polygra instalován nový tiskový 
stroj s bezalkoholovým vlhčením, který je šetrnější k životnímu prostředí. Jsou tak soustavně vytvářeny 
podmínky pro trvalé snižování ekologické zátěže životního prostředí.

Ochrana životního prostředí
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Za dobu své existence se naše společnost zařadila mezi stabilní tiskárny s vysokou úrovní nabízených služeb. 
Výkonný management neustále zvyšuje technickou a technologickou úroveň strojového vybavení, stejně jako 
odbornou kvalifikaci celého pracovního kolektivu.

Počátek roku 2009 byl v naší organizaci poznamenán smutnou událostí, kdy jsme se rozloučili  se zakládajícím 
akcionářem společnosti, inženýrem Karlem Šulcem.

Vzhledem k prohlubující se recesi ve světě jsme pokračovali v započatých opatřeních, jež spočívala 
v postupném snižováním počtu pracovníků, což vyvolalo potřebu větší zastupitelnosti ve výrobním procesu na 
jednotlivých pracovních pozicích. Tato organizační opatření se v průběhu roku podařila realizovat s plným 
pochopením všech zainteresovaných pracovníků. 

Počet pracovníků se ustálil na 36.

Počet a skladba zaměstnanosti vychází z potřeb a možností zaměstnanosti v rámci naší společnosti. Vývoj 
celkové zaměstnanosti měl ještě v roce 2009 výrazně klesající tendenci, ale přesto do našeho kolektivu přibyli tři 
pracovníci. Jeden do obchodního oddělení, jeden do studia DTP a jeden tiskař.

Vzdělání a věková struktura zaměstnanců společnosti se výrazně nezměnila. Stále výrazně převažují 
zaměstnanci střední generace se středoškolským vzděláním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez 
maturity, absolventi všech oborů.

I v roce 2009 naše společnost spolupracovala s Integrovanou střední školou polygrafickou Brno, jejímž 
studentům jsme umožnili v našem provozu absolvovat odbornou praxi a přispěli jsme sponzorským darem 
do soutěže zručnosti mladých knihařů této školy. Náš zástupce byl členem zkušební komise při závěrečných 
zkouškách absolventů školy. Dále jsme poskytli odborné exkurze studentům této školy a studentům VUT Brno, se 
kterou též úzce spolupracujeme.

V průběhu roku 2009 pokračovala periodická vyšetření našich pracovníků ve smluvním zdravotnickém zařízení.
Pracovníci byli opětovně proškoleni v rámci BOZP a PO.
Společnost nadále zajišťuje závodní stravování pro své zaměstnance, poskytuje příspěvky na penzijní, 

důchodové a životní pojištění. Formou školení si vybraní zaměstnanci měli možnost zvýšit své odborné znalosti.
Růst objemu mezd v návaznosti na objem zakázek v roce 2009 stagnoval. Závazky zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům byly plněny ve stanovených termínech.

Vývoj zaměstnanosti v roce 2009

Struktura pracovníků
celkem z toho

muži ženy
vedoucí řídicí pracovníci 7 4 3
techničtí pracovníci 8 3 5
administrativní pracovníci 1 – 1
obsluha strojů a zařízení 18 12 6
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 2 – 2
celkem 36 19 17

Dosažené vzdělání pracovníků
základní vzdělání 2

vyučení 19

vyučení s maturitou 3

středoškolské s maturitou 8

vysokoškolské 4
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Vývoj změn vlastního kapitálu, hospodářského 
výsledku a rozdělení zisku

Rozdělení zisku rok 2007 rok 2008 rok 2009
Zisk (ztráta) 5 898 6 867 3 840
Příděl do rezervního fondu - - -
Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku 221 120 160
Výplata dividend - 300 -
Výplata tantiém - - -
Příděl do sociálního fondu - - -
Úhrady ztrát z minulých let - - -
Nerozdělený zisk 5 677 6 447 3 680

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 31.12.2007 35 466 1 000 - 1 900 26 668 5 898
K 31.12.2008 42 112 1 000 - 1 900 32 345 6 867
K 31.12.2009 45 532 1 000 - 1 900 38 792 3 840

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

2007 5 898 100 59
2008 6 867 100 69
2009 3 840 100 38

Přehled o rozdělení zisku za poslední tři účetní období (tis. Kč)
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Ukazatel rok 2007 rok 2008 rok 2009
Výkony 67 651 74 963 46 323
Výkonová spotřeba celkem 41 385 43 266 25 380
Přidaná hodnota 26 287 31 700 20 943
Osobní náklady 20 655 20 414 15 488
Odpisy 1 315 1 484 1 635
Provozní výsledek hospodaření 8 394 14 064 5 025
Finanční výsledek hospodaření - 103 -3 839 -186
Zisk před zdaněním 8 291 10 225 4 839
Průměrný přepočtený stav pracovníků 50 48 37
Produktivita práce z přidané hodnoty 526 660 566

Vývoj vybraných ukazatelů efektivnosti (v tis. Kč)

 Tyto ukazatele vykázané ve standardních účetních výkazech jsou velmi ovlivněny spotřebou materiálu  
a služeb vynaložených v souvislosti řešení úkolů TR, na něž společnost získala finanční prostředky formou 
dotace na neivenstiční výdaje od MPO a tyto jsou zahrnuty v ostatních provozních výnosech (rok 2007, 
2008).

Stejně tak v osobních nákladech jsou uváděny celkové náklady, čili včetně těch, které byly hrazeny formou 
dotace MPO z úkolů TR. Výše dotace v jednotlivých letech je kolísavá v závislosti na objemu přidělených 
prostředků a počtu řešených úkolů (rok 2007, 2008).

Nedochází tak k objektivnímu srovnávání údajů – ve výkonové spotřebě je část výdajů, které nejsou 
obsaženy ve výkonech, ale až v provozních výnosech. 

Objektivně se tak může pouze hodnotit meziroční stav výkonů se stabilním počtem zaměstnanců.

Struktura majetku r. 2009 (v %)

Dlohodobý majetek
66 %

Zásoby
1 %

Pohledávky celkem
24 %

Peněžní prostředky
9 %

Struktura kapitálu r. 2009 (v %)

Vlastní kapitál
76 %

Dlouhodobé úvěry
12 %

Krátkodobé závazky
9 %

Dlouhodobé závazky, rezervy
3 %
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Vybrané ukazatele
Netto (konečný stav)

rok 2007 rok 2008 rok 2009
UKAZATEL AKTIVITY
Aktiva/výnosy 0,62 0,63 1,22
Vlastní kapitál/výnosy 0,48 0,50 0,93
UKAZATEL FINANČNÍ ZÁVISLOSTI (struktura zdrojů)
Vlastní kapitál/pasiva 0,77 0,79 0,76
Cizí zdroje/pasiva 0,23 0,21 0,24
UKAZATEL LIKVIDITY
Peníze+ban.účty/splatné krát. závazky 1,18 2,52 1,05
Fin.maj.+krát.pohl./běž.pasiva 2,50 4,38 3,70

Struktura výkonů dle jednotlivých útvarů

rok výkony celkem meziroční index

2007 67 651 1,056

2008 74 963 1,108

2009 46 323 0,618

Příprava tisku: 6 660

8,9 %

0,4 %

33,4 %

57,3 %

Ofsetový tisk: 42 982

Ostatní: 271

Knihárna: 25 050

2008 (údaje v tis. Kč)

(údaje v tisících Kč)

Běžná pasiva = krátkodobé závazky + časové rozlišení

Příprava tisku: 8 951
13,2 %

0,4 %

28 %

58,4 %

Ofsetový tisk: 39 490

Ostatní: 247

Knihárna: 18 963

2007 (údaje v tis. Kč)

Příprava tisku: 5 744
12,4 %

0,6%

26,6%

60,4 %

Ofsetový tisk: 27 965

Ostatní: 278

Knihárna: 12 336

2009 (údaje v tis. Kč)
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Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)

Ukazatel rok 2007 rok 2008 rok 2009
Tržby za prodej zboží 75 18 2
Náklady vynaložené na prodej zboží 54 15 2
Výkony 67 651 74 963 46 323
- tržba za prodej vlastních výrobků a služeb 67 432 74 999 46 759
- změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 168 -130 -468
Aktivace 51 94 32
Výkonová spotřeba 41 385 43 266 25 380
Přidaná hodnota 26 287 31 700 20 943
Osobní náklady 20 655 20 414 15 488
Daně a poplatky 73 58 54
Jiné provozní výnosy 6 242 6 004 2 414
Jiné provozní náklady 2 837 3 179 1 203
Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1 315 1 484 1 635
Změna stavu rezerv a opravných položek -745 -1 495 -48
Provozní hospodářský výsledek 8 394 14 064 5 025
Finanční výnosy 198 3 212 150
Finanční náklady 301 7 051 336
Hospodářský výsledek z finančních operací -103 -3 839 -186
Daň z příjmů za běžnou činnost  2 393 3 358 999
Hospodářský výsledek za běžnou činnost 5 898 6 867 3 840
Mimořádné výnosy - - -
Mimořádné náklady - - -
Daň z příjmů z mimoř. činnosti - - -
Mimořádný hospodářský výsledek - - -
Hospodářský výsledek za účetní období 5 898 6 867 3 840



Rozvaha (v tis. Kč)
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Ukazatel rok 2007 rok 2008 rok 2009
Aktiva celkem 45 886 53 047 59 757
Dlouhodobý majetek 19 032 22 447 39 231
- dlouhodobý nehmotný majetek 33 3 -
- dlouhodobý hmotný majetek 18 999 22 444 39 231
- finanční investice - - -
- ostatní finanční investice - - -
Oběžná aktiva 25 717 29 522 19 718
- zásoby 1 264 1 155 730
- dlouhodobé pohledávky 172 - -
- krátkodobé pohledávky 12 869 12 177 13 624
- finanční majetek 11 412 16 190 5 364
Ostatní aktiva 1 137 1 078 808
Pasiva celkem 45 886 53 047 59 757
Vlastní kapitál 35 466 42 112 45 532
- základní kapitál 1 000 1 000 1 000
- fondy tvořené ze zisku 1 900 1 900 1 900
- nerozdělený zisk z minulých let 26 668 32 345 38 792
- hospodářský výsledek účetního období 5 898 6 867 3 840
Cizí zdroje 10 372 10 891 14 173
- rezervy - 974 932
- dlouhodobé závazky 585 613 1 137
- krátkodobé závazky 9 682 6 431 5 085
- bankovní úvěry a výpomoci 105 2 873 7 019
z toho - - -
- dlouhodobé bankovní úvěry 105 2 873 7 019
- krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci - - -
 Ostatní pasiva 48 44 52



Hospodářské výsledky za rok 2009

Hospodářské výsledky roku 2009 výrazně ovlivnil dopad ekonomické recese. I když se společnost na toto období 
připravila v předstihu již koncem roku 2008 tím, že provedla reorganizaci a snížila počet zaměstnanců, počítala 
s poklesem výroby o 30%, avšak skutečnost byla ještě o 10% vyšší, tzn. došlo k celkovému poklesu objemu výkonů 
o 40% oproti roku 2008. Na ceně výsledného produktu naší tiskárny (etikety, prospekty, letáky, katalogy, brožury, 
bloky, vizitky, mapy, učebnice, knihy, časopisy, hospodářské tiskopisy) se 50% podílí výběr papíru a jeho cena. 
Dodavatelé papíru (OSPAP, Antalis, Papyrus, Europapier Bohemia) papír nakupují především v eurech, čili prodejní 
cenu ovlivňuje výkyv kurzu. V rámci úsporných opatření volili zákazníci v roce 2009 spíše levnější druhy papíru, což se 
odráží i na celkové ceně produktu, tedy i snížení výkonů jako takových.

Je pravdou, že výsledky roku 2008 byly nejlepší za  18- letou historii, tudíž porovnání s nejúspěšnějším rokem není 
nejobjektivnější.  Přidaná hodnota roku 2009 mírně posílila, což je velmi potěšující signál, který ukazuje, že se nám 
podařilo udržet si stávající portfolio zákazníků s opakujícími  se zakázkami, avšak v  nižším objemu. 

Z tohoto pohledu i vykázaný výsledek hospodaření po zdanění ve výši 3 840 tis. Kč považujeme za úspěšný.
Porovnáme-li odchylky roku 2009 a 2008 u některých ukazatelů vykázaných ve výkazech, je potřeba upozornit na 

fakt, že rokem 2008 byly ukončeny úkoly technického rozvoje ať již těch, kde Polygra a.s. vystupovala v roli příjemce 
a řešitele, ale i u těch, kde spolupracovala jako spoluřešitel. Z tohoto důvodu došlo k poklesu ostatních provozních 
výnosů.

Ostatní provozní náklady – meziroční pokles 2009/2008  způsobil odpis pohledávek v roce 2008, na něž byly 
v minulých obdobích vytvořeny opravné položky daňové i nedaňové, což má přímou souvislost  se změnou stavu 
opravných položek .

V roce 2009 byly nově vytvořeny rezervy ve výši 860 tis. Kč a to jednak z důvodu oprav objektu a jednak 
v souvislosti se zvýšenými provozními výdaji spotřebního materiálu při náběhu nového tiskového stroje. Tato tvorba 
snížila i celkový hospodářský výsledek po zdanění.  

V oblasti dlouhodobého majetku došlo k nákupu nového tiskového stroje KOMORI LS-529 MC v celkové pořizovací 
ceně 18 635 tis.Kč a byly realizovány stavební úpravy budovy v souvislosti s novou investicí ve výši 145 tis. Kč. Nákup 
nové technologie ofsetového tisku byl financován z více jak 75% procenty z vlastních zdrojů, zbývající část byla 
doplacena z prostředků dlouhodobého investičního úvěru, získaného u Komerční banky Brno, se splatností do pěti let 
od poskytnutí. 

Vyrovnané cash flow , kdy pohledávky z obchodních vztahů poklesly o 1 592  tis.Kč, závazky z obchodních vztahů  
o 625 tis. Kč, vedlo k tomu, že i po úhradě nového tiskového pětibarvového stroje, došlo k  nárůstu finančního majetku.  
Společnost si z důvodu zajištění finančních zdrojů pro případné výkyvy ponechala dostatečnou finanční rezervu.

Z důvodu rozdílných účetních a daňových odpisů (především u nového stroje) vzrostly dlouhodobé závazky - 
odložená daňová povinnosti o 524 tis. Kč.

Vlastní kapitál meziročně posílil o 3 420 tis. Kč.
Akciová společnost udržela průběžnou likviditu, tj. schopnost hradit své závazky v dohodnuté lhůtě a v požadované 

výši, splnila všechny odvodové povinnosti v oblasti daní, zdravotního a sociální pojištění, splátky úvěrů, leasingů, 
povinnosti vůči svým zaměstnancům. V době předkládání výroční zprávy neevidujeme žádné závazky vůči státnímu 
rozpočtu po splatnosti.

19



20

Bankovní ústav účel nesplacený zůstatek forma zajištění
KB Brno nákup KOMORI LS-529 MC 5 000 tis. Kč zást. právo na stroj

KB Brno nákup knih. stroje HORIZON 726 tis. Kč zást. právo na stroj

ČS Žďár nad Sázavou nákup AD 827 1 293 tis. Kč zást. právo na stroj

Celkem 7 019 tis. Kč

Bankovní úvěry a dočasné finanční výpomoci

Zpráva představenstva

20

V roce 2009 došlo v akciové společnosti ke změně ve složení představenstva, neboť začátkem roku náhle 
ukončil životní pouť zakládající akcionář a předseda představenstva  pan inženýr Karel Šulc, který měl zásadní 
vliv na téměř dvacetiletou historii společnosti, vytvářel strategii podnikání, byl tvůrčím člověkem s novými 
podněty a formoval zásadním způsobem své spolupracovníky k dosahování stanovených cílů.

Od dubna 2009 pracovalo představenstvo v novém (doplněném) složení. Na svých pravidelných čtvrtletních 
zasedáních se představenstvo zaměřilo na vyhodnocování plánovaného vývoje společnosti, stanovovalo úkoly 
pro jednotlivá střediska, kontrolovalo plnění finančního plánu.

Představenstvo vyvíjelo svoji činnost na základě přijatých koncepčních mezí a dalších usnesení valné 
hromady a jeho činnost byla zaměřena na dosahování cílů přijatých plánem roku 2009.  Největším z takto 
stanovených cílů bylo pořízení nového pětibarvového ofsetového stroje LS-529 MC od výrobce KOMORI, 
jeho profinancování a uvedení do provozu do konce roku 2009. Jednalo se o největší jednorázovou investici 
za celou historii společnosti, a proto jí bylo věnováno v dlouhodobém horizontu nejvíce času, ať již v oblasti 
přípravy, tak i v organizační činnosti a realizaci uvedení stroje do užívání.

Závěrem bych chtěl jménem představenstva poděkovat všem zaměstnancům za odvedenou práci 
a očekávám, že se nám společnými silami podaří dosáhnout cílů, které jsme si pro další období vytýčili.  Mé 
poděkování patří také akcionářům a obchodním partnerům za projevenou důvěru a zájem spolupodílet se na 
rozvoji naší společnosti.

V Brně dne 16. 5. 2010 
   
 Miloš Březina v. r.
 předseda představenstva 

Úvěry jsou spláceny v souladu se splátkovými kalendáři a organizace vždy dostála svým závazkům z titulu 
úhrad poskytnutých bankovních úvěrů.
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Zpráva dozorčí rady

společnosti Polygra a. s., se sídlem Brno, Palackého 150, Královo Pole č. p. 1004, IČO 00543641 k účetní 
závěrce a výroční zprávě této společnosti za rok 2009.

Dozorčí rada se seznámila se zpracovanými materiály a projednala účetní závěrku i výroční zprávu, 
včetně výroku auditora.

Z předložených podkladů dozorčí rada konstatuje, že společnost splnila své povinnosti vyplývající  
ze zákona o účetnictví.

Dále dozorčí rada konstatuje, že Polygra a. s. splnila své povinnosti vůči státnímu rozpočtu - daně, jakož  
i platby sociálního a zdravotního pojištění. Průběžně byly spláceny úvěry, včetně úroků, leasingové splátky  
a nedocházelo k porušování obecně závazných právních předpisů.

Usnesení:
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Polygra a. s., Brno, Palackého 150, Královo Pole  

č. p. 1004, PSČ 612 00, IČO 00543641, aby schválila účetní uzávěrku Polygry a. s. provedenou  
k 31.12.2009, závěrečnou zprávu o ověření účetní závěrky Polygry a. s. vydanou auditorem Ing. Alenou 
Hřibovou, osvědčení KA ČR č. 1386. Dále dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila výplatu 
odměn členům orgánů společnosti tak, jak je valné hromadě předkládáno.

V Brně dne 3. 5. 2010

Za dozorčí radu

Ing. Kateřina Březinová v. r.
předsedkyně
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Vážení obchodní partneři, spolupracovníci, kolegyně a kolegové!
V polovině roku 2010 oslavíme dvacáté výročí založení společnosti, a proto mi k této  příležitosti dovolte, 

abych jako zakládající akcionář se ohlédl na začátek a zavzpomínal na postupný vývoj  podniku do dnešních 
dnů.

Záměrem zakládajících akcionářů bylo vybudování tiskárenského provozu a jeho postupné rozšiřování  
podle dosažených hospodářských výsledků, což vůbec nebylo jednoduché. Začínali jsme v pronajatých 
výrobních prostorách areálu Inženýrských staveb na Hudcové ulici v Medlánkách a to v dřevěné budově,  
s jedním Romayorem 314, řezačkou papíru MS 80 a nejnutnějším zařízením pro přípravu tisku (převážně se 
jednalo pouze o PC). S pěti stálými zaměstnanci jsme dosáhli obratu tisku za 800 tis. Kč. Měli jsme štěstí, že 
jsme mohli stavět na práci zkušených lidí a kvalifikovaných tiskařů, kteří měli elán tvořit. Zásadní zlom nastal  
v roce 1993, kdy jsme zakoupili v dražbě bývalou textilní a kožešnickou provozovnu na Palackého ulici  
a tuto zrekonstruovali a vybudovali tak skutečný tiskárenský objekt s veškerým příslušenstvím s tím souvisejícím. 
Samozřejmě tento krok nebyl možný bez získání podpory od ČMRZB, úvěru od České spořitelny . Objem 
finančních prostředků vložených do nové technologie a splácení stávajícího zařízení  nebylo možno zajistit  
z tvořící  se ofsetové  tiskárny, proto až do roku 1998 se firma orientovala i na další aktivity – realizace 
stavebních dodávek pro odběratele v Německu, v úzké spolupráci s firmou Kerber GmbH, která výrazně 
přispěla k prosazení se na německém stavebním trhu. 

V roce 1999 byla uzavřena smlouva mezi Adamovskými strojírnami a.s. Adamov a Polygrou a.s. Brno  
s podporou ministerstva průmyslu a obchodu o vybudování akviziční ofsetové tiskárny. Realizace této smlouvy 
dala společnosti další impuls k všestrannému rozvoji, aplikaci novinek technického rozvoje, zajistila trvalou 
inovaci a modernizaci tiskových strojů, přípravy tisku, pohotového a dokonalého servisu. Tato spolupráce 
pokračovala i se společností Adast a.s. Adamov až do roku 2008 a vedla k obnově a modernizaci výrobního 
zařízení, aplikaci novinek v oblasti ofsetového tisku. 

Tak, jak docházelo k postupnému dovybavování tiskárny a knihárny, přestávaly prostory stačit, a proto se 
muselo přistoupit k přístavbě a rozšíření ploch tiskárny a knihárny v objektu Palackého 150 s dokončením  
v roce 2002, zároveň  došlo k zmodernizování celého výrobního procesu, byl zaveden řídící systém CICERO.

V posledních letech se společnost zaměřuje na nejmodernější vybavení provozu stroji ze zahraničí s vysokou 
kvalitou a produktivitou práce. Jedná se například o knihárenské stroje, zařízení pro přípravu tisku CtP, 
nejnověji nákup pětibarvového archového ofsetového stroje B2 s lakovačkou a řadou dalších automatizačních 
prvků od japonské firmy Komori.

Pracovníci, kteří před 20 lety zakládali akciovou společnost, už sice nejsou v pracovním procesu, vybudovali 
však spolu se svými spolupracovníky  tiskárnu, která dává dobré vyhlídky prosperity dalším generacím a je 
určitě kvalitním základem pro další rozvoj.

Přeji proto společnosti, aby v následujících letech zůstala věrna své odpovědné práci, zachovala si své 
postavení na trhu a propagovala kvalitní polygrafický tisk na stále lepší úrovni. 

 Ing. Antonín Karásek v. r.
 zakládající člen Polygra a. s.

1990 - 2010 ...
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Tel.: + 420 541 518 411
Fax.: + 420 541 214 880

E-mail: obchod@polygra.cz
Internet: www.polygra.cz

Palackého 1004/150
612 00 Brno-Královo Pole

Česká republika
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