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Vážení obchodní přátelé, spolupracovníci.

Chtěl bych prostřednictvím předkládané výroční zprávy prezentovat výsledky, kterých jsme dosáhli v uplynulém roce. Rok 2021 byl silně 
ovlivněn covidovou dobou a tato příliš nepřála podnikání. Omezilo se nejen osobní setkávání, řešení problémů lidí tváří v tvář, ale došlo i k vý-
raznému snížení poptávky. V posledním čtvrtletí roku pak přibyl problém s nedostatkem materiálu, v našem případě se jednalo o papír. Bez 
papíru nelze vyrábět, nelze tisknout a to už nemluvím o neustálém zdražování vstupní ceny, která se měnila téměř ze dne na den. V takovém 
prostředí se dalo jen velmi těžko zpracovávat seriózní nabídku kalkulací tisku bez vlivu na výsledek. Zpravidla tento výkyv způsobil nízkou 
ziskovost, někdy se jednalo i o tisk za výrobní náklady. Naše požadavky na výběr vhodného druhu papíru vzaly za své, tisklo se na to, co bylo 
k dispozici.

Bohužel musím konstatovat, že tato situace stále přetrvává a vyvolává velké obavy do budoucna.
Koncem roku došlo k nárůstu cen i ostatních komodit - tiskových desek, barev, spotřebního materiálu, průchodů digitálního tisku, náhrad-

ních dílů na opravy strojů, pohonných hmot.
Snížení poptávky po ofsetovém tisku napříč celou podnikatelskou sférou s cílem ušetřit výdaje na propagaci, marketing mělo vliv 

i na  neplnění plánovaných ukazatelů přijatých pro rok 2021.
Vzrůstající inflace, nedostatek pracovních sil vyvolaly obrovské tlaky na zvyšování mezd a odvodů z nich. Silné posílení koruny koncem 

roku znehodnotilo eurové finanční prostředky rezervované na nákup nového tiskového stroje. Nejsme jediní, kteří se ocitli v začarovaném 
kruhu, ze kterého hledáme východisko v očekávání, že se podaří znovu nastartovat průmyslovou výrobu ve stejné výši, jaká byla před dvěma 
lety. Pandemický rok 2021 byl rokem přežití, rokem deziluze.

Velkou výhodou naší společnosti byl fakt, že nejsme zatíženi žádným úvěrem, který bychom byli nuceni splácet. Naše peněžní toky byly 
vyrovnané, i když proudily v nižším objemu, než na jaký jsme byli zvyklí. Z tohoto úhlu pohledu můžeme tedy rok 2021 hodnotit jako rok, 
ve kterém jsme pokračovali v naší práci, kromě operativního plánování výroby jsme nebyli postiženi odstávkou, nebo tím, že by naráz one-
mocněl větší počet našich zaměstnanců. Zároveň si uvědomuji, že pandemie ovlivnila odložení plánovaných investic, neboť veletrh DRUPA 
byl odložen, oblast inovací stagnuje a v oblasti novinek pro polygrafický průmysl není z čeho vybírat.

Ukázalo se, že situace, která nás provázela v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, ovlivnila všechny oblasti našeho života a polygrafie 
nebyla výjimkou, navíc bude mít pravděpodobně trvalejší charakter. Bylo prozíravé, že jsme se neorientovali jen na několik málo klientů nebo 
odvětví, ale našimi zákazníky byla široká škála odběratelů a dokázali jsme provázat vnitřní trh i s tím exportním. Diverzifikace výroby byla 
jediná cesta, na základě které jsme se vyhnuli tomu, aby specializace na určitý druh oboru nezlikvidovala naši vlastní firmu, anebo s sebou ne-
přinesla existenční problémy. Můžeme se tedy právem domnívat, že jsme rok 2021 zvládli dobře, byť dosažené hospodářské výsledky nejsou 
nijak oslnivé. Udrželi jsme nejen výrobu, ale i zaměstnanost, vypořádali jsme se povinnými odvody a placením daní, dostáli jsme všem svých 
závazkům v plné výši a včas, byli jsme spolehlivými partnery pro naše zákazníky.

Jaká je naše vize budoucnosti? Automatizace výroby, a to nejen formou nákupu nového skládacího stroje, ale i upgrade užívaného řidícího 
systému, workflow řešení, digitalizace výroby, proměna zakázek, reakce na trend „print on demand“ čili „tisk na poslední chvíli“, hledání no-
vých produktů, které bychom mohli našim zákazníkům nabídnout. Chceme být flexibilní, vyrábět rychleji a operativně reagovat na případné 
změny, které nadcházející roky přinesou.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří společně s námi se podíleli na tom, že se nám podařilo úspěšně překlenout další složitý 
covidový rok 2021.                                                      

Miloš Březina

předseda představenstva v. r.
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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 vedenéhov u Krajského soudu v Brně 
dne 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:   Ing. Jakub 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:   Iveta Škramlíková, Tyršova 766 Kolín

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 2021:
 nebyly žádné provedeny
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Organizační struktura společnosti

Valná hromada

Představenstvo

Výkonný management

Výrobní úsek

Vedoucí manager pro výrobu

Dozorčí rada

Sekretariát

Asistent představenstva

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
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Rok utekl jako voda a hodnotit výrobu je třeba z více hledisek. Na jedné straně přibyly starosti s výpadky zaměstnanců z důvodu 
 přetrvávající epidemie Covid. Neustálé se zdražoval a hlavně zhoršila dostupnost vstupních materiálů. Na trhu chyběl papír, kovolisty i barvy 
a chemie, používaná v polygrafickém průmyslu k čištění nebo úpravě vlhčícího roztoku. Všechny tyhle negativní aspekty přispěly ke zvýšení 
nejistoty při výrobě. V průběhu roku došlo k tomu, že potištěný materiál samotný byl dražší než práce na něm vytvořená. Jakákoli chyba se tak 
okamžitě projevila o to bolestněji a na organizaci práce byl vyvíjen neustále se zvyšující tlak.    

Na straně druhé jsme se dokázali jako kolektiv ještě více semknout, abychom těmto nástrahám výrobního procesu lépe čelili. Každý si uvě-
domoval, že na jeho práci záleží více, než kdy před tím. Musel pracovat lépe a rychleji, aby nahradil ty, co zůstali v izolaci, protože se ve stejné 
situaci mohl ocitnout zítra on. Všichni se snažili naučit něčemu novému, činnostem, které nikdy předtím nevykonávali. Každou volnou chvil-
ku jsme věnovali drobným opravám tiskových nebo knihařských strojů, abychom byli zase připraveni na období zvýšeného objemu práce. 
 Repasovali jsme třeba nakládací hlavu na skládacím stroji Horizon. Vyměňovali jsme pravidelně válce u ofsetových strojů, abychom si udrželi 
nejvyšší kvalitu produkčního tisku. Neustálým hledáním nových dodavatelů spotřebního materiálu jsme snižovali cenu všech vstupů.      

DTP studio v uplynulém roce plnilo plán i navzdory snížení počtu zakázek pro digitální tisk. Díky servisním technikům od Xeroxu jsme 
 rozšiřovali znalosti o tisku a údržbě digitálního tiskového stroje Xerox Versant 180 Press. Obsazení DTP studia se sjednotilo při obsluze 
 osvitové jednotky, která během roku fungovala standardně a bez komplikací.   

V listopadu jsme opět obhájili FSC® (FSC® C108881) certifikát bez jediné výtky k jeho uplatňování. FSC® certifikace zpracovatelské-
ho  řetězce (označovaná také jako CoC certifikace) představuje důvěryhodný a nezávislý nástroj pro garanci environmentálně a sociálně 
 odpovědného původu  dřevěných výrobků. Máme tak stále otevřenou cestu k získání nových zákazníků, kteří tuhle normu vyžadují. 

Věřím, že z tohoto období vyjdeme zase silnější, šikovnější a všechno nepříjemné opět překonáme se vztyčenou hlavou.

Dušan Lorenc v.r.

vedoucí manager pro výrobu

Hodnocení výroby v období epidemie
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Technologický rozvoj

V oblasti technologického rozvoje nedošlo v roce 2021 k žádným podstatným změnám. Odložením světové polygrafické výstavy 
v  Düsseldorfu DRUPA z roku 2020 na neurčito byly odloženy i nákupy nových technologií v naší společnosti.  Smyslem inovací není jen prostá 
obnova stávající technologie za stejnou, ale zároveň hledáme technologie, které umožní vyšší přidanou hodnotu, budou více automatizovány  
a v oblasti ofsetového tisku přinesou modernější způsoby zpracování. 

Bohužel musíme konstatovat, že v oblasti polygrafické výroby došlo k celosvětové stagnaci a výrobci nepřišli téměř s žádnými novinkami, 
pouze představili drobné úpravy stávajících technologií. 

Přestože vývoj v loňském roce příznivý nebyl, priority technického rozvoje společnosti Polygra a.s. zůstávají stejné.  Stále počítáme 
s  nákupem nového tiskového pětibarvového stroje, náhradou skládacího stroje HORIZON a upgrade řídícího informačního systému CICERO. 

Vzhledem k nárůstu menších tiskových zakázek uvažujeme o rozšíření digitálního tisku. Digitální tisk umožňuje rychlejší způsob realizace 
zakázek, byť nedosazuje úrovně ofsetového tisku. Na tento druh tisku nejsou kladeny ze strany zákazníků zvýšené požadavky a mnohdy nižší 
cena je zásadní pro jejich rozhodování, kde si tisk objednají.

Tento trend je z velké části důsledkem pandemického dopadu na firmy, které se snaží šetřit vynaložené finanční prostředky na nezbytně 
nutné výdaje, či přizpůsobovat výrobu nižším nákladům.

Uvědomujeme si, že technologická stagnace si do jisté míry vyžádá svou daň. Automatizace provozu je nezbytně nutná ve vztahu 
k  nedostatku specializovaných pracovních sil na trhu práce.
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Vyrobená produkce

Součástí každé výroby je budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Známé obchodní byznys moudro praví, že se víc vyplatí udr-
žet stávajícího zákazníka, než shánět nového. A právě hodnotné vztahy s našimi zákazníky a jejich udržení nám pomohly k překonání nižší 
poptávky po ofsetovém tisku. 

Různorodá škála nabízené produkce ve formátu B2  nám zajistila průběžný tisk brožur, příbalových letáků, bloků, kalendářů, krabiček, 
etiket, pexes, karet, hospodářských tiskovin, třebaže došlo k výraznému poklesu marketingových tiskovin.

Bez ohledu na výkyvy poptávky organizace polygrafické výroby zůstávala stejná a zahrnovala tři postupné kroky produkčního řetězce  
– od přípravy tisku, přes samotný tisk až po dokončovací procesy. Průběh zakázky tiskárnou můžeme rozdělit do několika činností:

Obchodní činnost

– úkolem obchodníků bylo navázání kontaktů se zákazníkem, komunikace se zákazníkem a udržení kontaktů tak, aby obchodník znal 
potřeby zákazníka a včas mohl nabídnout naše služby

– tiskárna je profesionál, zákazník je laik => tiskárna musí upozornit zákazníka na veškerá úskalí zakázky a společně nalézt kompromis (řešení)
– základní pravidlo obchodu: zákazník má vždy pravdu a je nejvyšší řídící autoritou, tj. ten, kdo má poslední slovo

Výrobní činnost

– úkolem bylo vyrobit výrobek podle přání zákazníka v co nejlepší kvalitě s co nejmenšími náklady

– výrobní oddělení spolupracovalo s obchodním a logistickým (zásobovacím oddělením při zajišťování zakázky)

Kontrolní činnost

– kontrola jakosti 
– vstupní kontrola
– průběžná kontrola

Námi vyráběné polygrafické výrobky můžeme rozdělit na:

– komunikační (tiskoviny) 
– potiskované obaly
– periodické tiskoviny
– neperiodické publikace

Při výrobě byl kladen důraz na dodržování zásad a pravidel v rámci získaných certifikací FSC®, ISO 2001:2016. Prováděli jsme průběžnou 
kontrolu kalibrace tiskového procesu v rámci standardizace ofsetového tisku.

Největší objem výroby představovaly kategorie knihy, brožury a příbalové letáky. Dále se v hojném počtu tiskly návody, bloky, prospekty, 
etikety a reklamní tiskoviny. V menší míře produkce zahrnovala noviny, časopisy, kalendáře a v nepatrném množství tištěné mapy.

Struktura výkonů za rok 2021 dle jednotlivých útvarů (údaje v tis. Kč):

1,1 %

26,4 %59,4 %

28%

57%

13%

2%

Příprava tisku 
a dig. tisk: 5 205

Ofsetový tisk: 22 731

Knihárna: 11 291

Ostatní: 554

– hospodářské tiskoviny
– adjustační
– ostatní

– výstupní kontrola
 – porovnání plánovaných nákladů se skutečnými
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Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Proto je kvalitě ovzduší věnována 
velká pozornost, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Cílem ochrany ovzduší je předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně 
znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví. Neméně důležité je také snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými 
do ovzduší a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí v důsledku znečištění ovzduší.

Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší a provoz zdrojů znečišťování ovzduší je zákon 201/2012 Sb. 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu této vyhlášky podáváme řádné hlášení souhrnné provozní evidence pro Ministerstvo životního prostředí. Hlavním stacionárním 
zdrojem jsou tiskové stroje pro ofsetový tisk. Dle vyhlášky 25/2008 Sb. pravidelně podáváme hlášení do Integrovaného registru znečišťování. 

V září 2021 bylo po třech letech provedeno pravidelné autorizované měření emisí firmou Detekta. Toto měření prokázalo, že hodnoty emis-
ních toků měřených škodlivin jsou podlimitní a zařízení plně splňuje potřebné parametry kladné na dodržování kvality životního prostředí.

 V oblasti hospodaření a nakládání s odpady systematicky vracíme část odpadů do oběhu jako druhotné suroviny. Druhotnými surovinami 
se stávají nejen odřezky papíru, ale i použité tiskové desky. Část odpadu likvidujeme prostřednictvím specializované firmy jako nebezpečný 
odpad. Mezi nebezpečný odpad se řadí plechovky od barev, vyjetý olej, čistící hadry, zbytek lepidel a rozpouštědel.

Ochraně životního prostředí věnujeme v naší společnosti velkou pozornost. Při obměně technologií klademe důraz na technologie, které 
mají nižší spotřebu elektrické energie, hledáme adekvátní náhrady při užívání čistících přípravků s nižším obsahem chemikálií, používáme při 
tisku bezalkoholové vlhčení válců.

Ochrana životního prostředí
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K 31. 12. 2021 evidovala naše firma 30 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

V průběhu roku nebyla vytvořena žádná nová pracovní pozice a ani žádná ze stávajících pozic nezanikla.

V rámci BOZP jsou kvalifikovanými společnostmi prováděny zákonné kontroly, revize strojů, zařízení a nemovitosti.

V oblasti bezpečnosti práce firma postupuje v souladu se zákony, zajišťuje školení nově nastupujících zaměstnanců a dodržuje povinné 
intervaly školení všech zaměstnanců na BOZP a PO. V roce 2021 proběhlo školení všech zaměstnanců firmy, členů požární hlídky, řidičů 
a tiskařů. Veškerá školení BOZP a PO a bezpečnostní prověrky firmy provádí externí firma PB ALFA s.r.o. 

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví probíhalo v roce 2021 ve firmě testování zaměstnanců na přítomnost 
 antigenu viru SARS-CoV-2, dle pravidel jednotlivých mimořádných opatření a zároveň byla vedena evidence provedených testů.

 Firma má platnou dlouholetou smlouvu pro poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. Novotnou, jejíž prostřednictvím  zajišťuje 
dodržování příslušných periodických prohlídek zaměstnanců dle kategorizace prací. Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 
16. 11. 2016 máme I. a II. kategorii prací, které nejsou rizikové.

 V roce 2021 byly provedeny 3 vstupní lékařské prohlídky a 1 periodická prohlídka. V tomto roce byl v naší společnosti evidován jeden 
pracovní úraz na pozici tiskaře, který si vyžádal jeden měsíc léčení.

Dlouhodobě spolupracujeme se Střední grafickou školou Brno a tímto naše firma umožňuje studentům vykonávat povinnou školní praxi 
na našich pracovištích.

Na školní rok 2021/2022 jsme podepsali smlouvu o zajištění praktického vyučování pro jednoho žáka v oboru tiskař na polygrafických 
strojích.

V systému sociální péče je zaměstnancům poskytován příspěvek na penzijní, životní a důchodové připojištění a příspěvek na stravování.

 Oldřiška Rozsypálková 

 vedoucí manažer personální práce,
 mezd, fakturace, BOZP a PO

Personální oblast, BOZP a PO a zaměstnanci
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Hospodářské výsledky za rok 2021

Plánovaný hospodářský výsledek za období roku 2021 nebyl splněn. Došlo k dalšímu meziročnímu poklesu objemu výroby o 10,6% ve 
srovnání s minulým rokem. Výkonová spotřeba poklesla o 7,3%, osobní náklady jen o 2,4%. Tato čísla dokládají, že po pokrytí fixních nákladů, 
po navýšení  minimálních a zaručených mezd byl provozní hospodářský výsledek krytý rozpuštěním ostatních provozních rezerv.  Úspora 
nákladů vznikla též odložením plánovaných investic.

Velkou část finančních prostředků má společnost rezervovaných na účtu vedeném v měně EUR.   K 31. 12. 2021 byly znehodnoceny tyto 
prostředky částkou 2 617 tis. Kč vlivem platného přepočtu kurzu ČNB, což se odrazilo ve velkém nárůstu ostatních finančních nákladů a bylo 
hlavní příčinnou poklesu celkového výsledku hospodaření za zdaňovací období. 

 Vzhledem k tomu, že se v souladu s poklesem výroby podařilo zachovat produktivitu práce s optimálním stavem zaměstnanců, lze kon-
statovat, že v porovnání s rokem 2020 jsme udrželi srovnatelnou ziskovost.

 Odložení nákupu nových technologií mělo vliv na pokles dlouhodobého hmotného majetku netto. Dochází k celkovému zastarání výrob-
ních prostředků. Odepisování dlouhodobého hmotného majetku zůstalo konstatní.

U pohledávek jsme zaznamenali pokles ve srovnání s minulým rokem o 2,4%, stejný pokles vykazují i závazky společnosti. Došlo pouze 
ke změně struktury.  Zatímco pohledávky z obchodních vztahů poklesly též o 15,2%, závazky z obchodních vztahů vzrostly o 55%. Nárůst 
závazků koncem roku má přímou souvislost s nárůstem zásob o 65,8% (předzásobení papírem a velká míra rozpracované výroby) Pravidelné 
placení záloh na daň z příjmů z vyměřovacího základu minulého roku pak způsobilo nárůst daňové pohledávky ve výši 652 tis. Kč.

Peněžní prostředky vzrostly o 2,8%, společnost neměla problém s vyrovnanými peněžními toky. Své závazky jsme plnili včas a v plné výši, 
jak vůči dodavatelům, tak i vůči orgánům státní správy. Podařilo se nám proplout rokem 2021 bez velkých razantních opatření, udrželi jsme 
zaměstnanost a vytvořili stabilní zázemí pro další hospodářský rok.

obrat v tis. Kč

zisk po zdanění v tis. Kč
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52 421 50 408

52 591
49 507

45 550

40 031

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 585

4 360

2 608

3 535

4 144

3 537

291
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



12

Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy roční
účetní závěrky k 31. 12. 2021

OSOBNÍ NÁKLADY

rok 2020 rok 2021

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
– z toho řídících pracovníků

32 30

4 4

rok 2020 rok 2021

222 222

rok 2020 rok 2021

Mzdy  9 996      9 292

– z toho řídících pracovníků   2 036      2 019

Dohody     703        611

Mzdové náklady celkem  10 699     9 903

Odměny členům statutárních orgánů    888        888

– z toho řídících pracovníků     336       336

Náklady na sociální zabezpečení celkem    3 182     3 449

– z toho řídících pracovníků     802        796

Sociální náklady     260         426

Osobní náklady celkem 15 029   14 666

– z toho řídících pracovníků 3 174    3 151

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 2020 rok 2021

63 63

V roce  2020, 2021 se příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní pojištění  řídí ustanovením zákona 586/92Sb.  
dle § 6 odstavec 9, písmeno p. 

V roce 2021 ani v předcházejících letech nebyly akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů poskytnuty půjčky, úvěry 
ani záruky.

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

V rozvaze není uveden drobný nehmotný majetek do 40 000,- Kč včetně.  V roce 2021 nebyl pořízen žádný dlouhodobý nehmotný ma-
jetek. 

DLOUHODOBÝ MAJETEK

rok 2021 rok 2020

Poř. cena Oprávky Zůst. cena Zůst. cena

Software  395   395   0     0

Dlouhodobý hmotný majetek
rok 2021 rok 2020

Poř. cena Oprávky Zůst. cena Zůst. cena

Pozemky      1 255         -    1 255    1 255

Stavby    26 508   9 070  17 438  18 044 

Samostatné mov. věci a soubory    45 641 38 260    7 381   9 983

Nedokončený dl. hm. majetek

Poskytnuté zál. na DHM

Opravná pol. k nabyt. majetku    1 454  1 454

Celkem DHM  74 858 48 784 26 074  29 282

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. 2021     1 255          0      1 255 

Přírůstky – nákup

Úbytky – prodej        0          0          0

Kon.zůst. k 31. 12. 2021     1 255          0       1 255

Stavby 

Poč.stav k 1. 1. 2021     26 508         8 464         18 044

Přírůstky – nákup          0         0         0 

Úbytky – prodej, likvid.                     0

Úbytky – odpisy dle odp.              606      – 606

Kon. zůst. k 31. 12. 2021     26 508         9 070          17 438 

Samostat. mov. věci a soubory

Poč.stav k 1. 1. 2021      45 599           35 616         12 811  

Přírůstky – nákup             78                    0                78

Úbytky – prodej               0              0                  0

Úbytky – vyřazení              36                -36                      0    

Úbytky – odpisy dle odp.,opr. položka               0              2 680       -  2 680

Kon. zůst. k 31. 12. 2021      45 641            38 260          7 381

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

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Rok 2021 Rok 2020

Závazky po lhůtě splatnosti 3 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

K 31. 12. 2021 vykazované závazky vůči SR související se srážkou daně ze ZČ za měsíc prosinec ve výši 65 312,– Kč (uhrazeno 11. 1. 2022);  
s zúčtováním s inst. soc. zabezpečení a zdrav. pojištění v částce  434 449,– Kč  za měsíc prosinec (uhrazeno 11. 1. 2022);      
DPH za měsíc prosinec 2021 v částce 64 445,– Kč (uhrazeno 18. 1. 2022).
Společnost v době předkládání  účetní závěrky  neeviduje závazky vůči SR po splatnosti. 
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BANKOVNÍ ÚVĚRY

V roce 2021 byl splacen úvěr na pořízení osobního vozu Hyundai a společnost není zatížená žádným jiným úvěrem.               

VÝNOSY

INFORMACE O PROVEDENÝCH AUDITECH  A KONTROLÁCH VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2021

Druh činnosti
Tuzemsko Zahraničí

Rok 2021  Rok 2020  Rok 2021  Rok 2020

Polygrafická výroba   29 703    31 873     9 727    11 929

Pronájem movitých a nemov. věcí        554         554           –          –

Prodej tis. stroj a zařízení            –             –           –           –

Obchodní a zprostř. činnost           –             4           –           –

Ostatní          47      1 190           –           – 

Celkem   30 304     33 621    9 727   11 929

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

– povinný audit účetní závěrky za rok 2020 provedla auditorka ing. Alena Hřibová, 9. května 306, Rájec Jestřebí,  osvědčení Komory 
 auditorů ČR č. 1386 s názorem, že   účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Polygra a.s.  
k 31. 12 . 2020 a byla ve všech významných (materiálních) ohledech sestavena   v souladu s českými účetními předpisy;    

– 19. 8. 2021 daňová kontrola FÚ pro Jihomoravský kraj na dotaci pro čerpání příspěvku   dodržení podmínek pro vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa z roku 2018   11. 11. 2021 byla kontrola ukončena s vyjádřením, že byly splněny podmínky Dohody a nebylo 
zjištěno porušení rozpočtové kázně; 

– kontrola certifikátu ISO 9001 provedla 2. 9. 2021 společnost STAVCERT Praha spol. s r.o.,U výstaviště 3, Praha 7  
– certifikát platí do 15. 9. 2024;

– recertifikační audit  zpracovatelského řetězce FSC CoC  dne  10. 11. 2021, provedený společností TUV SUD Czech,   
certifikát platí do 7. 12. 2026.  



16

ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA 31. 12. 2021 
netto

minulé účetní  
období netto

AKTIVA CELKEM 84 840 86 135
Dlouhodobý majetek 26 074 29 282
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Software 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 26 074 29 282
Pozemky 1 225 1 255
Stavby 17 438 18 044
Hmotné movité věci a jejich soubory 7 381 9 983
Oběžná aktiva 58 433 56 517
Zásoby 1 401 845
Materiál 782 568
Nedokončená výroba 619 277
Pohledávky 4 854 4 935
Pohledávky z obchodních vztahů 4 127 4 865
Pohledávky ostatní 727 70
Stát – daňové pohledávky 652 0
Krátkodobé poskytnuté zálohy 66 64
Jiné pohledávky 9 6
Peněžní prostředky 52 178 50 737
Peněžní prostředky v pokladně 40 82
Peněžní prostředky na účtech 52 138 50 655
Časové rozlišení aktiv 333 336
Náklady příštích období 170 133
Příjmy příštích období 163 203
PASIVA CELKEM 84 840 86 135
Vlastní kapitál 77 725 77 855
Základní kapitál 2 000 2 000
Ostatní kapitálové fondy 200 200
Výsledek hospodaření minulých let 75 234 72 118
Nerozdělený zisk minulých let 75 234 72 118
Výsledek hospodaření běžného účetního období 291 3 537
Cizí zdroje 6 953 8 173
Rezervy 800 1 890
Ostatní rezervy 800 1 890
Závazky 6 153 6 283
Dlouhodobé závazky 1 892 2 192
Odložený daňový závazek 1 892 2 192
Krátkodobé závazky 4 261 4 091
Závazky k úvěrovým institucím 0 32
Závazky z obchodních vztahů 2 812 1 810
Závazky k zaměstnancům 843 971
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 434 539
Stát – daňové závazky a dotace 130 686
Dohadné účty pasivní 42 53
Časové rozlišení pasiv 162 107
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

sledované účetní 
období

minulé účetní  
období

Tržby z prodeje výrobků a služeb 39 781 44 508

Tržby za prodej zboží 0 4

Výkonová spotřeba 20 432 22 039

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 3

Spotřeba materiálu a energie 15 689 17 399

Služby 4 743 4 637

Změna stavu zásob vlastní činností (+/–) – 341 – 54

Aktivace (–) – 63 – 97

Osobní náklady 14 666 15 029

Mzdové náklady 10 791 11 587

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 449 3 182

Ostatní náklady 426 260

Úprava hodnot v provozní oblasti 3 323 3 432

Úprava hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 3 287 3 434

Úpravy hodnot pohledávek 36 – 2

Ostatní provozní výnosy 208 – 140

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 0 0

Tržby z prodaného materiálu 203 192

Jiné provozní výnosy 5 – 332

Ostatní provozní náklady – 761 580

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0

Zůstatková cena prodaného materiálu 0 40

Daně a poplatky v provozní oblasti 67 68

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období – 1 090 300

Jiné provozní náklady 262 172

Provozní výsledek hospodaření 2 733 3 443

Výnosové úroky a podobné výnosy 6 15

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 6 15

Ostatní finanční výnosy 36 1 163

Ostatní finanční náklady 2 732 226

Finanční výsledek hospodaření (+/–) – 2 690 952

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–) 43 4 395

Daň z příjmů – 248 858

Dan z příjmů splatná 52 972

Daň z příjmů odložená (+/–) –300 –114

Výsledek hospodaření po zdanění (+/–) 291 3 537

Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) 291 3 537

Čistý obrat za účetní období 40 031 45 550
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Zpráva představenstva

Představenstvo akciové společnosti Polygra pracovalo v dualistickém systému vnitřní struktury statutárního orgánu. Rozhodovalo o všech 
záležitostech společnosti, zajišťovalo řádné vedení účetnictví a v souladu se stanovami předkládalo valné hromadě ke schválení investiční 
 záměry, hospodářský plán na daný rok a také návrh na rozdělení zisku.

Představenstvo pracovalo ve stejném složení. Je tříčlenné s tím, že každý člen představenstva má právo jednat jménem společnosti. 
 Během roku 2021 se představenstvo sešlo osmkrát. Ve své činnosti se řídilo přijatým plánem jednání.

Kromě operativního řízení společnosti se představenstvo zaměřilo i na dlouhodobý strategický rozvoj, stanovilo klíčové oblasti zájmu 
a podílelo se na vytváření stabilizace obchodních vztahů. K tomu pravidelně využívalo měsíční analýzy hospodářských výsledků jednotlivých 
středisek, provádělo pravidelnou měsíční kontrolu plnění ukazatelů přijatého plánu na daný rok.

Představitel vedení pro management kvality předkládal představenstvu zprávy o interních auditech, příležitostech a návrzích na zlepšování.

V nemalé míře věnovalo představenstvo pozornost finančním tokům, monitorování stavu pohledávek a závazků, plnění povinností vůči 
finančním institucím a finančnímu úřadu. V řádném termínu svolávalo konání valných hromad a informovalo akcionáře o veškerém dění 
ve společnosti Polygra.

V Brně dne 11. 4. 2022 Miloš Březina

 předseda představenstva v.r. 

Rozdělení zisku rok 2021 rok 2020

Zisk (ztráta) 291 3 537

Příděl do rezervního fondu – –

Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku 111 222

Výplata dividend 100 200

Výplata tantiém – –

Příděl do sociálního fondu – –

Úhrady ztrát z minulých let – –

Nerozdělený zisk 80 3 115

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 o vztazích mezi propojenými osobami

Akcionáři společnosti Polygra a.s. se sídlem v Brně-Královo Pole, Palackého třída 1004/150, IČO 00543641 vydávají v souladu 
s   ustanovením § 82, zákona č. 90/2012 Sb. ZOK v platném znění Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, a to mezi:

osoba ovládající:

akcionář

Miloš Březina, nar. 13. 3. 1962, bydliště Na Patnácti Kopách 646, 280 02 Kolín,

zastávající funkci předsedy představenstva 

a

akcionář

Kateřina Březinová, nar. 1. 10. 1962, bydliště Na Patnácti Kopách 646, 280 02 Kolín,

zastávající funkci předsedy dozorčí rady 

osoba ovládaná:

Polygra a.s. se sídlem v Brně-Královo Pole, Palackého třída 1004/150, IČO 00543641 

1. Mezi uvedenými osobami nebyla uzavřena za účetní období roku 2021 žádná smlouva.

    Mezi uvedenými osobami nebyla přijata další opatření, na základě kterých by společnosti Polygra a.s. vznikla újma.

2.  V zájmu propojených osob nebyly učiněny jiné právní úkony.

3.  V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla přijata nebo uskutečněna žádná další opatření, na základě kterých by vznikly  
výhody, nevýhody a rizika.

4.  Ovládanou osobou bylo poskytnuto ovládající osobě za rok 2021 toto plnění: 
úhrada za nájem kanceláře (provozovny) v Kolíně na Patnácti Kopách 646, 280 02 Kolín dle nájemní smlouvy uzavřené 30. 7. 2001  
a dodatku č. 1 z 1. 7. 2008.  
Cena je v původní výši z roku 2008 a je cenou obvyklou.

V Brně dne 24. 2. 2022

Představenstvo akciové společnosti Polygra
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Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada kontrolovala činnost v rámci akciové společnosti Polygra, zejména pak dohlížela na výkon působnosti představenstva.  
Kontrolovala uskutečněné podnikatelské aktivity a jejich oprávněnost v souladu s právními předpisy a přijatými stanovami společnosti. 

Při přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 došla dozorčí rada k závěru, že účetní postupy používané ve společnosti jsou správné  
a jsou v souladu s příslušnými právními, účetními předpisy a přijatými stanovami. V rámci své kontrolní činnosti nezjistila dozorčí rada žádné 
nedostatky.

Na základě zjištěných skutečností dozorčí rada doporučuje valné hromadě Polygra a.s., aby schválila účetní závěrku k 31. 12. 2021,  
předloženou výroční zprávu včetně návrhu na výplatu podílů na zisku akcionářům a odměn členům orgánů společnosti tak, jak je valné 
hromadě předkládáno.

V Brně dne 12. 4. 2022 Ing. Kateřina Březinová v.r.

 předsedkyně dozorčí rady
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