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Vážení obchodní partneři, akcionáři, zaměstnanci, 

každý rok přináší nové výzvy, nové možnosti, jak zdokonalit a vylepšit naše služby ve prospěch zákazníka. 
Rok 2016 byl pro nás rokem mimořádným z pohledu realizace přístavby objektu. Staré garáže ustoupily nově 
budované čtyřpodlažní budově, rozšířili jsme jak skladovací, tak i výrobní prostory. Stavební práce probíhaly 
za plného provozu, což kladlo velké nároky na organizaci práce, logistiku dohotovených zakázek, uložení pa-
píru ve skladu a ochránění výrobního zařízení od zvýšeného prachu. Koncem roku 2016 se nám podařilo uvést 
do zkušebního provozu 1. PP a 1. NP. Zbývající 2. NP a 3. NP bude dohotoveno do pololetí roku 2017. Rozšíření 
výrobních ploch nám nadále umožní dovybavit se další technologií na knihařské zpracování zakázek, zlepšit 
průběh zakázky napříč celým výrobním procesem a vytvořit sofistikované prostředí pro naše zaměstnance.

Moderní technologie kráčí kupředu mílovými kroky a její vliv se promítá do našich životů každým dnem o tro-
chu více. Ruku v ruce s tímto vývojem rostou také požadavky i našich zákazníků. Stojíme na prahu růstu objemu 
barevného tisku, ať již ofsetového nebo digitálního. Čím tedy přesvědčit zákazníka? Stále platí, že kvalitou, 
včasným dodáním, rychlostí tisku, osobní komunikací, dobrými referencemi, důvěrou, operativností a flexibilností. 
Zakládáme si na zakázkové práci, takže i nestandardní požadavky s kreativním nápadem jsou pro nás podně-
tem ve hledání vhodného řešení. 

Polygrafie představuje velmi vyspělý a stále dynamicky se rozvíjející průmyslový obor, který zahrnuje zpra-
cování textových a obrázkových předloh, výrobu tiskových forem, produkční tisk na tiskových strojích a dokon-
čovací zpracování tiskovin prostřednictvím klasických tiskových technik nebo některou z forem digitálního tisku. 
Naše prioritní zaměření v minulých obdobích bylo vybudování nového DTP studia, vybavení tiskárny novými 
ofsetovými tiskovými stroji značky Komori, pořízení digitálního stroje, zmodernizování řezacího procesu. V nad-
cházejícím období se chceme dále zaměřit na dokončující knihařské zpracování tiskovin jako nedílné součástí 
polygrafického výrobního řetězce. 

Dnešní moderní technologie je zcela prostoupena počítačovou technikou, pomocí které se tvoří nejen obsah 
tiskovin, ale také řídí celý tiskový proces. Nezbytným předpokladem dalšího růstu společnosti je tedy i vysoce kva-
lifikovaný personál. I této oblasti se chceme v nadcházejícím období intenzivněji věnovat. Řízení výroby je nelehká 
disciplína, plná nečekaných zvratů. Tam, kde je dobrá vůle a pracovní nasazení, se dají všechny problémy řešit.

Při hodnocení výsledků roku 2016 jsme potěšeni, že můžeme konstatovat, že jsme splnili všechny plánované 
cíle, dosáhli jsme zvýšeného obratu tisku jak v podílu pro ČR, tak v podílu pro zákazníky v EU. Pozitivní hospo-
dářský výsledek nám umožní realizovat naše vize v dalších obdobích, stabilizovat naše zaměstnance a plnit 
požadavky našich zákazníků ve zvýšené kvalitě. Každý takový výsledek je dílem všech, kteří se na něm podílejí 
a kterým tedy patří naše poděkování – zaměstnancům, obchodním zástupcům, zákazníkům. 

S optimismem hledíme do budoucna a jsme připraveni plnit požadavky našich zákazníků v co nejvyšší kvalitě 
k jejich plné spokojenosti. 

 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 vedené-
ho 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.

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, Dělnická 807, 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 podo-
bě s nominální hodnotou 10 000 Kč za jednu akcii.

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v roce 2016 
V roce 2016 nebyly provedeny žádné změny v obchodním rejstříku.
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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 personalistiku, mzdy, 

fakturace a sociální záležitosti

Úsek technického rozvoje  
a hospodářské správy

Vedoucí manager pro TR a HS
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Polygrafie, která ještě donedávna byla dominantním zprostředkovatelem komunikace, je stále rychleji odsou-
vána rozvíjejícími se informačními technologiemi do role pouhé varianty komunikačních technologií. Informační 
technologie zároveň mění samotnou polygrafii. Digitalizace výrazně zasáhla především přípravu tiskových před-
loh a tiskových forem, a urychlila tím celý polygrafický výrobní proces. Přinesla také nové možnosti výstupu, tedy 
způsobu reprodukce. Negativní vliv na celkovou kvalitu a především výtvarnou a grafickou úroveň produktů má 
dostupnost technických prostředků, kdy se na vzniku tiskoviny mohou podílet i lidé bez odpovídajícího odbor-
ného vzdělání, zatímco dříve byla polygrafie prestižním technickým oborem s nádechem uměleckého řemesla 
a grafického umění. 

Zákazníkům je zapotřebí stále znovu připomínat, že existují normy upravující celý tiskový proces, zpra-
cováním předloh počínaje až po výsledný tisk. Řada norem ISO 12947 v současné době dostupných pro 
všechny hlavní tiskové techniky pomáhá nejen standardizaci, ale i vzájemné komunikaci mezi DTP studiem, 
tiskárnou a zákazníky. Jako stabilní firma působící na trhu více než 25 let se snažíme své zákazníky vychová-
vat, abychom polygrafii jako řemeslo zachovali ve své originální podobě, kdy zakázku vyrobíme přesně tak, 
jak zadavatel očekává.

Při využívání digitálního stroje Xerox jsme zaznamenali obrovský nárůst zakázek vhodných touto technologií 
realizovat. Ctp systém, jakožto workflow od firmy Heidelberg, se jeví jako krok správným směrem, je spolehlivý 
a nenáročný na údržbu. V nadcházejícím období se chystáme přejít na novou normu Fogra 51 a 52, za tímto 
účelem jsme zakoupili novou nátiskovou tiskárnu a provedli upgrade softwaru.

V prosinci se nám podařilo otevřít nové prostory knihárny, kam jsme prozatím umístili lepičku vazby V2 a pro-
tlačovací lis. Logistika po dílně se tím výrazně zjednodušila, což se projevilo na rychlosti průchodu celé zakázky 
jednotlivými výrobními operacemi až po expedici. 

Provedli jsme nezbytnou údržbu laminovacího stroje, u kterého jsme vyměnili separační válec za teflonový 
s jednodušší údržbou. Laminace archů o gramáži 130 g se tím výrazně zjednodušila. Podařilo se repasovat 
ruční drátošičku, která tak supluje automat Horizon při složitých zakázkách s nízkým nákladem. V dubnu pro-
běhla výměna staré lepičky V2 za novou Bourg & Binder, můžeme tak zákazníkovi nabídnout knihařskou vazbu 
v lepší kvalitě než dosud. Větší výrobky, jako jsou slohy nebo nástěnné kalendáře, jsme nově schopni expedovat 
ve strečové folii díky pořízení větší baličky Replay. Na vysekávacím automatu YAWA jsme se naučili zpracovávat 
krabičky a slohy, a omezili jsme tak potřebu kooperace u spolupracujících dodavatelů. 

Současná polygrafie je charakteristická nárůstem objemu vyrobených tiskovin při současném snižování nákla-
dů jednotlivých zakázek. Velký důraz je kladen na zkvalitnění celého procesu tištěné produkce. Ofsetové stroje 
KOMORI u nás instalované těmto požadavkům maximálně vyhovují a společně s minimem nákladů na údržbu 
a kvalitní obsluhou jsou stále schopné odolávat konkurenčnímu boji na polygrafickém trhu. 

V příštím roce se chceme ještě víc zaměřit na údržbu a častější seřizování technologických zařízení, a tím co 
nejvíce prodloužit jejich životnost při současném zachování nebo zvýšení kvalitativních limitů.

 Dušan Lorenc v. r. 
 vedoucí manažer pro výrobu 

Hodnocení výroby a rozvoj technologie
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Technický rozvoj

Po letech, kdy investice ovlivňovaly dotační programy a firmy investovaly do perfektně vybavených strojů, 
nebyl uplynulý rok v oblasti technického rozvoje jednoduchý. 

Tradiční konvenční technologie byla doplněna další tiskovou technologií, především v podobě digitálního 
tisku. Zvykli jsme si na vyšší četnost zakázek s nižšími tiskovými náklady, digitální tisková technologie se běžně 
používá při malonákladovém tisku s rentabilní hranicí. Z tohoto pohledu se chceme zaměřit na slabá místa a do-
vybavit se dokončovacím řešením, či investovat do softwaru. Tisková technologie je již pouhým nástrojem pro 
výrobu polygrafického produktu, na pořadu dne je proto spíše téma rychlost zpracování celého produktu a jeho 
profitabilita, tzn. celkový servis pro klienta v rámci vlastního výrobního workflow.

I přes bouřlivý rozmach digitálního tisku zaujímá tisk ofsetem své pevné místo v produkci jistých zakázek. Přes 
obrovský tlak na cenu většina tiskařů hodnotí rok 2016 jako úspěšný. 

V oblasti nadcházejícího technického rozvoje se chceme orientovat na UV technologii.

Kladem této technologie je, že umí nabídnout zajímavé efekty, které budou vždy lákat grafiky k vyzkoušení. 
UV technologie má oproti klasickému konvenčnímu ofsetovému tisku nespornou výhodu v rychlém sušení tiskové 
barvy a v lepší přilnavosti na substrát. Vládne nízkými nárůsty tiskového bodu, je tedy zajímavá pro kvalitativně 
náročnější tiskoviny. Většinou jsou na ni směřovány zakázky, které počítají s tiskem na nenatírané nebo různé 
speciální papíry, respektivně zakázky se speciálními efekty využívající UV laky (jako např. parciální lak nebo 
Drip Off). Při výběru technologie zpracování bývá UV často volenou tiskovou technologií pro tisk obalů, kde 
nápaditě navržený a kvalitně zprodukovaný obal často znamená rozdíl mezi prodaným a neprodaným zbožím.

U zakázek UV technologií jde především o kvalitativně náročné tiskoviny (brožury, katalogy, knihy), kde zá-
kazník ocení nízké nárůsty tiskového bodu a možnost tisku na nenatírané papíry. Tisk na různé speciální a vět-
šinou nenatírané papíry je v současnosti velký trend. Zákazník je nadšený z tiskové kvality a výroba (hlavně 
knihárna) oceňuje bezproblémové knihařské zpracování tiskových archů.

UV tisk čeká v budoucnu velké rozšíření, a to i přesto, že panují obavy z migrace fotoiniciátorů z barev a laků, 
a to hlavně do potravin. Kladem této technologie je, že umí nabídnout zajímavé efekty, které budou vždy lákat. 
To, jak potlačit její negativa, je pak výzvou pro výrobce barev a laků i pro výrobce zboží. Velkou příležitost vi-
díme v LED UV tisku. Tato technologie umazává další nevýhody UV tisku oproti klasickému tisku – energetickou 
náročnost a nižší výkon. 

Ačkoliv se zdá, že v oblasti technického rozvoje nedošlo v naší společnosti k dalšímu posunu, není tomu tak. 
V současné době probíhají analýzy vhodnosti pořízení právě takového tiskového stroje na bázi UV, získáváme 
zkušenosti z řad realizátorů, využíváme poznatky v oblasti zásobování spotřebními materiály, hledáme vhodnou 
konfiguraci stroje, aby naše finální rozhodnutí bylo správné.
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Vyrobená produkce

Naše společnost se řadí mezi ofsetové tiskárny již od svého vzniku. Ofsetový tisk je klasickou metodou tisku 
pro většinu tiskovin, která umožňuje jednostranný i oboustranný tisk, jednobarevný i plnobarevný tisk – CMYK, 
popřípadě může být tisk doplněn o další tiskové barvy dle vzorníku Pantone. Orientujeme se na archový tisk 
do formátu B2, tiskneme na křídový papír, recyklovaný papír, samolepící či strukturovaný papír, barevný papír, 
bezdřevý ofset a to v rozsahu gramáže papíru od 40 do 350 g/m2, popřípadě i na lepenku do tloušťky 0,8 mm. 
Tiskoviny dále zpracováváme do konečného produktu – vysekáváním, falcováním, rylováním, perforováním, 
číslováním, šitou vazbou, lepenou vazbou. V našich možnostech je i povrchová úprava pro zušlechtění tiskovin 
tiskovým lakem (plošný i parciální lak), nebo také lesklé i matné laminování.

Našim zákazníkům nabízíme širokou škálu produktů – bloky, diáře, etikety, knihy, letáky, pexesa, pošetky, 
stojánky, vizitky, kalendáře, katalogy, krabičky, návody, pohlednice, mapy, slohy, tiskopisy, woblery, ceníky, oma-
lovánky. Velké množství typových produktů, rozličné provedení, široká škála použitých materiálů a výrobních 
postupů umožňuje uspokojit různorodé zákazníky a jejich požadavky.

Portfolio našich odběratelů se tak skládá jak z výrobních firem farmaceutických, potravinářských, stavebních, 
reklamních agentur, tak i firem obchodních, finančních institucí, škol, vzdělávacích agentur, zájmových sdružení 
i samostatných podnikatelů a v neposlední řadě i firem kompletujících finální výrobky.

Objem vyrobené produkce se zvýšil oproti roku 2016 o 6,8 %, podařilo se nám zvýšit i objem dodávek pro 
odběratele z EU o 14,4 %.

Uspokojujeme poptávku po výrobě výrobků, u nichž deklarujeme prohlášení dle certifikátu FSC Mix a FSC 
Recycled. 

Ofsetový tisk vhodně doplňuje využívání digitálního tisku pro menší náklady – jako jsou letáky, vizitky, samolepky.

V následujícím období očekáváme pokračování růstového trendu a udržení vysokého standardu námi vyro-
bené produkce.

Příprava tisku a dig. tisk: 6 444

12,5 %

1 %

25 %

61,5 %

Ofsetový tisk: 31 676Ostatní: 545

Knihárna: 12 892

Struktura výkonů dle jednotlivých útvarů 2016 (údaje v tis. Kč)
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I v roce 2016 došlo k úplné eliminaci alkoholového vlhčení, naše tiskové stroje Komori Lithrone řady S529 
a S429 nepoužívají při tisku izopropylalkohol, čímž nedochází k nepříznivému dopadu na životní prostředí. 

V únoru 2016 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí rozhodnutí o povolení 
provozu stacionárních zdrojů, týkající se obou strojů Komori jako vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší 
zařazeného dle kódu 9.1 Ofset s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok. Úřad schválil 
provozní řád a shledal, že opatření vedoucí k ochraně ovzduší jsou v souladu s právními předpisy stanovenými 
na úseku ochrany ovzduší (rovněž v souladu s nařízením Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává 
Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých 
organických látek a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje č. 11/2012)

V červnu 2016 proběhlo měření hluku na pracovních místech tiskárny. Měření prokázalo, že výměnou ofse-
tových tiskových strojů došlo ke snížení hluku v tiskárně, která byla přeřazena z třetí do druhé kategorie v rámci 
kategorizace sledovaných pracovišť.

Ochraně životního prostředí je ve společnosti věnována stálá pozornost. Pravidelně třídíme odpad, nebez-
pečný odpad likvidujeme prostřednictvím specializované firmy SITA CZ s.r.o. Odřezky papíru, potištěné archy 
a tiskové desky jsou odevzdávány jako odpad pro další zpracování.

Zavádění nových technologií má pozitivní vliv na životní prostředí, neboť tyto mají nižší energetickou spotře-
bu a při jejich provozování vzniká menší množství nepoužitelného odpadu.

Pravidelně v tříletých cyklech provádíme autorizované měření emisí.

Ochrana životního prostředí
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Polygra a.s. v roce 2016 nadále udržela svoji aktivitu coby zaměstnavatele, který reaguje na potřebu přípra-
vy zaměstnanců v kvalifikacích, jenž nově vznikly na základě zavádění nových technologií a jejich masovějšího 
využívání.

Zvyšovala se potřeba větší podpory některých dovedností zaměstnanců, společnost se snažila trvale zajistit 
efektivitu, flexibilitu a dlouhodobou zaměstnanost. To je cílem přípravy zaměstnanců na změny a rozšiřování 
náplně jejich stávajících pracovních pozic na pozice nové.

V této souvislosti byla vytvořena nová pracovní místa, čímž se pracovní kolektiv rozšířil o čtyři nové kolegy, 
kteří se postupně zapojují do chodu organizace. Změna pracovníků proběhla také na pozici asistentky vedení 
společnosti a byla připravena změna na pozici kooperanta knihárny. Obsazování těchto pracovních pozic pro-
bíhalo jednak prostřednictvím úřadů práce, internetové inzerce a pod… .

Přesto, že organizace spolupracuje se Střední grafickou školou Brno (umožňuje vykonávat na svých praco-
vištích povinnou školní praxi studentům této školy, poskytuje škole materiální pomoc, zástupci naší společnosti 
se angažují ve zkušebních komisích při závěrečných zkouškách studentů), nepodařilo se naší společnosti získat 
na nově zřizovaná pracovní místa žádného absolventa této školy.

V uplynulém roce byla soustavně zabezpečována péče o zdraví zaměstnanců a pracovního prostředí v reži-
mu závodní preventivní péče ve smluvním zdravotním zařízení dle požadavků příslušných zákonů. V návaznosti 
na pořízení nových výrobních prostředků, vybudování a rozšíření nových výrobních prostor, bylo provedeno 
měření hluku na jednotlivých pracovních místech tiskárny a knihárny. Jednotlivá pracovní místa byla po měření 
zařazena z hlediska hlučnosti buď do první, nebo druhé kategorie, jelikož ekvivalentní hladina akustického tlaku 
při měření byla v rozmezí od 80 dB do 84,9 dB a nepřekračují přípustný expoziční limit, nebo jsou nižší než 
hodnota 80 dB.

Krajská hygienická stanice provedla kontrolu našich pracovišť, dle § 88 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, která proběhla bez 
závad.

V systému sociální péče je zaměstnancům poskytován příspěvek na penzijní, životní a důchodové připojiště-
ní, příspěvek na závodní stravování. 

Závazky zaměstnavatele vůči zaměstnancům byly plněny v plném rozsahu a ve stanovených termínech. Byly 
upraveny minimální mzdy dle zákonných předpisů. Ostatní mzdy nebyly v roce 2016 upravovány.

Struktura zaměstnanců: 
 – Evidenční počet k 31.12.2016 35     z toho 16 mužů a 19 žen 
 – Bez maturity 16 
 – Středoškoláků 15 
 – Vysokoškoláků   4

 Miluše Doffková v. r. 
 manažer personální práce

Řízení lidských zdrojů 2016
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Hospodářské výsledky za rok 2016

Plánované hospodářské výsledky se podařilo v roce 2016 splnit, což nám umožnilo realizovat všechny inves-
tiční záměry. Stěžejním se stalo zahájení stavebních prací na přístavbě objektu, ukončení technického zhodno-
cení budovy, vybudování montovaného přístřešku, nákup dvou vysokozdvižných vozíků (elektrického Linde L10 
a Linde H14T na propan-butan), pořízení nového osobního vozu Dacia Dokker 1.5 Stepway, technické zhodno-
cení řezačky Wohlenberg instalací prodlouženého stolu a uvedení do provozu lepičky V2 BB 3002.

Z důvodu nové výstavby vzrostl nedokončený dlouhodobý majetek o 3 369 tis. Kč a byly poskytnuty dále 
zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 460 tis. Kč. Předpokládáme, že do pololetí příštího roku dojde 
ke kolaudaci přístavby a stavba bude zařazena do užívání.

Společnost každoročně věnuje velkou pozornost inovacím v oblasti nákupu nového dlouhodobě hmotného 
i nehmotného majetku a tím udržení obnovy moderní technologie na špičkové úrovni. Vzhledem k vysokým po-
řizovacím nákladům této technologie má společnost vypracovaný dlouhodobý plán obnovy zařízení, včetně 
rezervace finančních prostředků potřebných pro tyto investice.

Pozitivní hospodářský výsledek nám umožnil plynulé financování stavby z vlastních prostředků, zároveň nedo-
šlo k ponížení objemu rezervovaných prostředků na plánované investice v dalším období. U ostatních ukazatelů 
nedošlo oproti minulému roku k žádnému velkému výkyvu. Vyšší objem vyplacených mzdových prostředků má 
přímou souvislost s nárůstem počtu zaměstnanců. Dovybavení novou technologií na konci roku 2015 mělo do-
pad na zvýšený objem produkce, vedlo ke snížení kooperací v oblasti nakupovaných služeb a posílilo přidanou 
hodnotu o 3 822 tis. Kč, což představuje nárůst téměř o 18 %. Zároveň se tato skutečnost projevila i na vyšší míře 
odpisů v ukazateli úpravy hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku trvalé.

Vyšší daň z příjmů splatná je kompenzována s poskytnutými zálohami placenými pravidelně čtvrtletně finanč-
nímu úřadu a tyto plně pokryjí danou povinnost. 

Stabilní poměr pohledávek a závazků z obchodních vztahů umožnuje společnosti plynulé finanční toky, po-
třebné pro hladký průběh činnosti v polygrafické výrobě.

Struktura majetku r. 2016 (v %)

Dlohodobý 
majetek 
43,6 %

Zásoby
1,2 %

Pohledávky celkem 
13,2 %

Peněžní prostředky
42 %

Struktura kapitálu r. 2016 (v %)

Vlastní kapitál
86,8 %

Krátkodobé 
závazky
9,1 %

Dlouhodobé závazky, 
rezervy 4,1 %
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Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy roční účetní závěrky  
k 31. 12. 2016

OSOBNÍ NÁKLADY

rok 2015 rok 2016

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
– z toho řídících pracovníků

31 33

4 4

rok 2015 rok 2016

273 273

rok 2015 rok 2016

Mzdy     8 487     9 343

– z toho řídících pracovníků     1 866     1 777  

Dohody        679        526

Mzdové náklady celkem     9 166     9 869

Odměny členům statutárních orgánů     1 092     1 092

– z toho řídících pracovníků        480        480

Náklady na sociální zabezpečení celkem     3 365     3 650

– z toho řídících pracovníků        798        767 

Sociální náklady        280        292

Osobní náklady celkem   13 903   14 903

– z toho řídících pracovníků     3 144     3 024

Úplné znění přílohy k roční účetní závěrce společnosti bude uloženo po schválení valné hromady do Sbírky 
listin Obchodního rejstříku KS Brno v rámci kompletní účetní závěrky.

a) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

c) Odměny statutárních a dozorčích orgánů ze zisku (v tis. Kč)

b) Osobní náklady zaměstnanců ( v tis. Kč)
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rok 2015 rok 2016

76 76

V letech 2015 a 2016 se příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní pojištění řídil ustanovením 
zákona 586/92 Sb. dle §6 odstavec 9, písmeno p. 

V roce 2016 ani v předcházejících letech nebyly akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgá-
nů poskytnuty půjčky, úvěry ani záruky.

d) Ostatní plnění členům řídících orgánů (v tis. Kč)

e) Příspěvek na pracovní místo 

V roce 2015 získala společnost příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa, spolufinan-
covaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, a to na místo pomocného dělníka ve výrobě, 
v roce 2016 na obchodního zástupce a knihaře.

Úřad práce pak vyplatil příspěvek na vynaložené mzdy těchto zaměstnanců v roce 2015 ve výši 178 tis. Kč, 
v roce 2016 ve výši 141 tis. Kč. Získaný příspěvek byl zúčtován do provozních výnosů.

V rozvaze není uveden drobný nehmotný majetek do 40 000,- Kč včetně. V roce 2016 došlo k technickému 
zhodnocení software EFI Color ve výši 50 500,- Kč.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

rok 2016 rok 2015

Poř. cena Oprávky Zůst. cena Zůst. cena

Software 422 371 51 0

Dlouhodobý hmotný majetek
rok 2016 rok 2015

Poř. cena Oprávky Zůst. cena Zůst. cena

Pozemky     1 255 –   1 255     1 255

Stavby   17 202   6 243 10 959   11 550 

Samostatné mov. věci a soubory   40 113 23 114 16 999   20 119

Nedokončený dl. hm. majetek    3 369   3 369          12 

Poskytnuté zál. na DHM      460      460         60

Opravná pol. k nabyt. majetku   1 454   1 454           0           0

Celkem DHM 63 853 30 811 33 042 32 996

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

b)  Dlouhodobý hmotný majetek 
 
Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)
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Společnost nemá v evidenci žádný dlouhodobý hmotný majetek, který by byl zatížen zástavním právem.

Pozemky Poř. cena Oprávky Zůstat. cena

Poč.stav k 1. 1. 2016   1 255          0   1 255 

Přírůstky – nákup

Úbytky – prodej          0          0          0

Kon. zůst. k 31. 12. 2016   1 255          0   1 255

Stavby 

Poč. stav k 1. 1. 2016 17 812   6 262 11 550

Přírůstky – nákup      229          0      229   

Úbytky – prodej, likvid.      839     - 839          0

Úbytky – odpisy dle odp.               820     - 820

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 17 202   6 243 10 959 

Samostat. mov. věci a soubory

Poč. stav k 1. 1. 2016 39 128 19 009 20 119  

Přírůstky – nákup   1 675               1 675

Úbytky – prodej      657      - 657

Úbytky – vyřazení        33        - 33      

Úbytky – odpisy dle odp., opr. položka           4 795   - 4 795

Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 40 113 23 114 16 999

Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

rok 2016 rok 2015

Závazky po lhůtě splatnosti 0 0

a) Souhrnná výše závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

b) Společnost nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

c) Závazky vůči SR

    Společnost v době předkládání výroční zprávy neeviduje závazky vůči SR po splatnosti.
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BANKOVNÍ ÚVĚRY
K 31. 12. 2016 nemá společnost žádné nesplacené bankovní úvěry.

VÝNOSY

INFORMACE O PROVEDENÝCH AUDITECH VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2016

Druh činnosti
Tuzemsko Zahraničí

rok 2016 rok 2015 rok 2016 rok 2015

Polygrafická výroba  42 519  41 416  8 737 6 812

Pronájem movitých a nemov. věcí       545      338         –         –

Prodej tis. stroj a zařízení       268      634          –    150

Obchodní a zprostř. činnost           2           –         –         –

Ostatní       350       315         –         –

Celkem DHM 43 684 42 703 8 737 6 962 

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti v členění na tuzemsko a zahraničí (v tis. Kč)

–  povinný audit účetní závěrky za rok 2015 provedla auditorka ing. Alena Hřibová, 9. Května 306, Rájec 
Jestřebí, osvědčení Komory auditorů ČR č. 1386 s výrokem bez výhrad, neboť účetní závěrka věrně 
zobrazuje finanční pozici společnosti, náklady, výnosy a výsledek hospodaření za období od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2015 je v souladu s účetními předpisy platnými v ČR, 

–  kontrola certifikátu ISO 9001 provedla 14. 9. 2016 společnost STAVCERT Praha spol. s r.o., U výstaviště 3, 
Praha 7 – certifikát platí do 10. 9. 2018,

–  dohledový audit certifikace zpracovatelského řetězce FSC CoC dne 11. 11. 2016 s platností do 7. 12. 
2021, provedený společností TUV SUD Czech, 

–  kontrolní audit projektu OPPI 2. 2. RV03/2616 „Modernizace a rozvoj výrobních technologií v oblasti 
polygrafické výroby pro zajištění konkurenceschopnosti společnosti“ Ministerstvem financí – auditované 
období 1. 5. 2014 – 26. 6. 2015,

–  kontrola Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 26. 4. 2016.
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ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA 31. 12. 2016 
netto

minulé účetní  
období netto

AKTIVA CELKEM 75 869 71 671
Dlouhodobý majetek 33 093 32 996
Dlouhodobý nehmotný majetek 51
Software 51
Dlouhodobý hmotný majetek 33 042 32 996
Pozemky 1 255 1 255
Stavby 10 959 11 550
Hmotné movité věci a jejich soubory 16 999 20 119
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 460 60
Nedokončený dlouhodobý majetek 3 369 12
Oběžná aktiva 42 168 38 069
Zásoby 891  843
Materiál 473 425
Nedokončená výroba 418 418
Pohledávky 9 443 8 879
Pohledávky z obchodních vztahů 9 191 8 631
Pohledávky ostatní 252 248
Stát – daňové pohledávky 182 189
Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 51
Jiné pohledávky 5 8
Peněžní prostředky 31 834 28 347
Peněžní prostředky v pokladně 109 92
Peněžní prostředky na účtech 31 725 28 255
Časové rozlišení aktiv 608 606
Náklady příštích období 227 251
Příjmy příštích období 381 355
PASIVA CELKEM 75 869 71 671
Vlastní kapitál 65 863 61 976
Základní kapitál 2 000 2 000
Ostatní kapitálové fondy 200 200
Výsledek hospodaření minulých let 59 303 56 191
Nerozdělený zisk minulých let 59 303 56 191
Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 360 3 585
Cizí zdroje 9 691 9 431
Rezervy 1 165 1 165
Ostatní rezervy 1 165 1 165
Závazky 8 526 8 266
Dlouhodobé závazky 1 934 2 133
Odložený daňový závazek 1 934 2 133
Krátkodobé závazky 6 592 6 133
Závazky z obchodních vztahů 4 339 4 323
Závazky k zaměstnancům 1 099 987
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 636 562
Stát – daňové závazky a dotace 428 199
Dohadné účty pasivní 90 62
Časové rozlišení pasiv 315 264
Výdaje příštích období 315 264
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

sledované účetní 
období

minulé účetní  
období

Tržby z prodeje výrobků a služeb 51 557 48 096

Tržby za prodej zboží 2

Výkonová spotřeba 26 487 26 848

Náklady vynaložené na prodané zboží 2

Spotřeba materiálu a energie 21 737 21 260

Služby 4 748 5 588

Změna stavu zásob vlastní činností (+/-) - 170

Aktivace (-) -  71 -  49

Osobní náklady 14 903 13 903

Mzdové náklady 10 961 10 258

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 650 3 365

Ostatní náklady 292 280

Úprava hodnot v provozní oblasti 4 985 3 812

Úprava hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 5 172 4 304

Úpravy hodnot pohledávek - 187  - 492

Ostatní provozní výnosy 847 1 490

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 268 784

Tržby z prodaného materiálu 359 472

Jiné provozní výnosy 220 234

Ostatní provozní náklady 687 809

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 190 512

Zůstatková cena prodaného materiálu 166

Daně a poplatky v provozní oblasti 65 65

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období - 215

Jiné provozní náklady 432 281

Provozní výsledek hospodaření 5 415 4 433

Výnosové úroky a podobné výnosy 12 25

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 12 25

Ostatní finanční výnosy 3 54

Ostatní finanční náklady 76 262

Finanční výsledek hospodaření (+/-) - 61 - 183

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 5 354 4 250

Daň z příjmů 994 665

Dan z příjmů splatná 1 193 992

Daň z příjmů odložená (+/-) - 199 - 327

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 4 360 3 585

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 4 360 3 585

Čistý obrat za účetní období 52 421 49 665
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Zpráva představenstva

Představenstvo v roce 2016 pracovalo ve stejném složení:

– předseda představenstva pan Miloš Březina

– členové představenstva – paní Miluše Molíková a pan Mgr. Josef Husa.

Dle přijatého plánu činnosti zasedalo představenstvo během roku 2016 šestkrát. Zabývalo se stěžejními 
záležitostmi společnosti, kterými byla analýza hospodářských výsledků, zkvalitnění výroby, personální politika, 
příprava dohledových auditů ISO a FSC, přijetí cílů kvality a následné jejich vyhodnocování, finanční a majet-
ková situace, monitorování dotačních projektů, dozorování výstavby nové budovy, výměna nové technologie 
a strategická koncepce rozvoje.

Představenstvo kontrolovalo dodržování všech zásad a pravidel v oblasti podnikání se zřetelem na včasné 
placení závazků vůči státním institucím, dodavatelům i zaměstnancům. Rovnoměrné cash flow umožnilo hladce 
financovat investiční záměry týkající se přístavby nových prostor.

V rámci ohlédnutí se za uplynulým rokem 2016 je příjemné konstatovat, že jsme plánované cíle, vize a před-
sevzetí splnili. Podařilo se nám tak navýšit objem výroby, zachovat zaměstnanost a upevnit své postavení na po-
lygrafickém trhu.

V Brně dne 15. 4. 2017 

  Miloš Březina v. r.

  předseda představenstva 

Rozdělení zisku rok 2015 rok 2016

Zisk (ztráta) 3 585 4 360

Příděl do rezervního fondu – –

Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku 273 273

Výplata dividend 200 200

Výplata tantiém – –

Příděl do sociálního fondu – –

Úhrady ztrát z minulých let – –

Nerozdělený zisk 3 112 3 887

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

Přehled o rozdělení zisku (tis. Kč)
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Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti Polygra a.s. pracovala v roce 2016 na základě svého rámcového plánu kontrolních 
činností a v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy, zejména z. č. 90/2012 Sb., zákonem o ob-
chodních korporacích.

V průběhu celého roku a s přihlédnutím k plánu společnosti, jak byl schválen valnou hromadou, jakožto 
nejvyšším orgánem společnosti, sledovala dozorčí rada zejména finanční situaci a investiční i ostatní výdaje 
společnosti s akcentem na to, zda jsou výdaje učiněné v tomto roce odůvodněné, ale také z toho pohledu, 
zda jsou sledovány a zajištěny i budoucí cíle a plány rozvoje společnosti. 

Dozorčí rada se rovněž seznámila s roční účetní závěrkou, výroční zprávou a konstatuje, že považuje ekono-
mické výsledky společnosti za rok 2016 za dobré.

Společnost splnila veškeré své zákonné povinnosti vůči státnímu rozpočtu, výdaje společnosti byly odůvodně-
né a byly patřičně sledovány, při tom společnost plnila i své závazky vůči dodavatelům a nedocházelo k poru-
šování obecně závazných právních předpisů.

Na základě těchto zjištění přijala dozorčí rada toto usnesení:

dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Polygra a.s., IČO 00543641, zapsané v obchodním 
rejstříku Krajského soudu v Brně č.j. B/76, aby schválila účetní závěrku vypracovanou k 31. 12. 2016 a výroční 
zprávu, jakož i výplatu podílů na zisku akcionářům společnosti a odměn členům orgánů společnosti tak, jak je 
valné hromadě předkládáno.

V Brně, dne 18. 4. 2017

 Ing. Kateřina Březinová v. r. 
 předsedkyně dozorčí rady
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