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Hodnotit rok 2020 není vůbec snadné. Byl to rok, který poznamenalo covidové období,  a to ve svém důsledku a svým rozsahem zasáhlo 
celé dění ve společnosti. Ačkoliv jsme výrobní organizace a nemuseli jsme zásadně zastavit výrobu, zaznamenali jsme 10% pokles objemu 
zakázek. Složité podmínky nás přinutily improvizovat, protože nám ani nic jiného nezbývalo. V blízké budoucnosti se budeme muset vyrovnat 
se základními změnami, které pandemie přinesla. Především půjde o požadavky na IT, a to z pohledu home office a práce z kanceláře na těch 
pracovních místech (obchodní zástupci, technologie, administrativa, ekonomické oddělení), kde to půjde. Dále se bude potřeba připravit  
na variabilitu řešení udržení výroby, propracovat vzájemnou zastupitelnost na všech místech, aby v případě nemoci, karantény jednotlivců 
nebyla tato ohrožena.

Je dokázáno, že malé a střední podniky snášely krizi mnohem hůře než velké korporace. Koronavirus nezpůsobil jen strach z veřejného 
zdraví, ale také zpomalil ekonomickou aktivitu po celém světě, byly odloženy investiční záměry a velký dopad má i na obnovu technologií.

Posledních téměř dvanáct měsíců byl pro nás tím nejhorším, co jsme ve své historii zažili.  Odložili jsme investici do nákupu nového 
 tiskového stroje, stagnovali jsme v přijímání nových pracovníků a omezili jsme náklady na nezbytně nutné.

Výhled na další rok je zatížen řadou nejistot, přestože se očekává oživení průmyslové produkce. Dá se předpokládat, že příští rok nebude 
jednoduchý ani z pohledu financí. Citelně zrychluje inflace, i když zatím docela nepozorovaně. V tuto chvíli se jedná o inflaci cen vstupů, která 
se jednoznačně promítne v nacházejících měsících i do dalšího nárůstu spotřebitelských cen.

Loňská tuzemská daňová revoluce, při které došlo ke zrušení superhrubé mzdy a další opatření v nárůstu minimální a zaručené mzdy 
v roce 2021, podpoří právě i inflaci. 

Přes všechna tato negativa se domnívám, že jsme rokem 2020 prošli dobře, byť s určitým handicapem poklesu objemu výroby.  Výkyv 
v  realizaci zakázek pro tuzemský trh dorovnala zvýšená poptávka po tisku u stávajících zákazníků z jiných členských států, především 
ze   Slovenska a Irska. Podařilo se nám udržet zaměstnanost, zachovat proporce mezi výkonovou spotřebou a tržbami, plnili jsme svoje 
 závazky vůči SR, dodavatelům, zaměstnancům řádně a včas.

Společným úsilím všech zúčastněných stran se nám podařilo překlenout i covidový rok 2020, za což jim patří velké poděkování. 
 Zákazníkům, kteří u nás zůstali, dodavatelům, kteří nás zásobovali materiálem, kooperantům, kteří vykrývali nedostatek kapacit, zaměstnan-
cům, kteří plnili své úkoly.

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 2020:
 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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30 let tisku

Vážené paní, vážení pánové,

v polovině loňského roku 2020 jsme oslavili třicáté výročí založení společnosti Polygra a.s. Dovolte mi, abych se jako zakládající akcionář 
ohlédl na začátek a zavzpomínal na postupný vývoj podniku až do dnešních dnů. Záměrem zakládajících akcionářů bylo vybudování tiská-
renského provozu a jeho postupné rozšiřování podle dosažených hospodářských výsledků, což v začátcích devadesátých let nebylo vůbec 
jednoduché. Začínali jsme v pronajatých výrobních prostorách v Medlánkách v dřevěné budově s jedním tiskovým strojem Romayor 314, 
řezačkou papíru MS 80 a nejnutnějším zařízením pro přípravu tisku, s pěti stálými zaměstnanci. Měli jsme štěstí, že jsme mohli stavět na práci 
zkušených lidí a kvalifikovaných tiskařů, kteří měli elán tvořit.

Zásadní zlom společnosti nastal v roce 1993, kdy jsme zakoupili v dražbě objekt bývalé kožešnické a textilní provozovny na Palackého 
třídě. Tuto provozovnu jsme postupně zrekonstruovali a vybudovali tak skutečný tiskárenský objekt s veškerým příslušenstvím a zázemím 
pro polygrafickou výrobu. Samozřejmě tento krok by nebyl možný bez finanční podpory od ČMRZB a úvěru od České spořitelny. Objem 
finančních prostředků vložených do nové technologie a splácení stávajících zařízení nebylo v začátcích možné zajistit z tvořící se ofsetové 
tiskárny, proto se firma až do roku 1998 orientovala i na další aktivity. Největší z nich byla realizace stavebních dodávek pro odběratele 
v  Německu, v úzké spolupráci s firmou Kerber GmbH. Tato spolupráce výrazně pomohla k dalšímu vývoji firmy.

V roce 1999 byla uzavřena smlouva mezi Adamovskými strojírnami (výrobce tiskových strojů ADAST) a Polygrou a.s., s podporou 
 Ministerstva průmyslu a obchodu Praha, o vybudování akviziční ofsetové tiskárny. Realizace smlouvy dala společnosti další impuls k vše-
strannému rozvoji formou aplikací novinek technického rozvoje, zajistila trvalou inovaci a modernizaci tiskových strojů a dalších technologií. 
Spolupráce pokračovala až do roku 2008 a vedla k obnově, modernizaci výrobních zařízení a aplikaci novinek v oblasti ofsetového tisku.

Postupným dovybavováním tiskárny a knihárny novými technologiemi přestávaly stávající prostory budovy stačit.  V roce 2002 došlo 
k přístavbě budovy k stávajícímu objektu, což umožnilo modernizaci celého výrobního procesu ofsetové tiskárny. Zároveň jsme pořídi-
li  informační řídící systém CICERO. V roce 2009 jsme zakoupili nový moderní pětibarvový  tiskový stroj s disperzním lakováním  formátu 
B2 od japonské firmy  KOMORI. V následujících letech se společnost zaměřila na dovybavení polygrafické provozu nejmodernějšími stroji 
s  vysokou kvalitou a produktivitou, jak v oblasti ofsetového tisku, tak i v dokončovacích knihařských operacích. Část investičních záměrů bylo 
financováno z vlastních zdrojů, část pak z dotačních programů EU.

V roce 2018 došlo k dalšímu stavebnímu rozšíření objektu o výrobní prostory, sklad papíru, kanceláře. Komplexně jsme tím vyřešili 
 logistiku a ucelenost výrobního procesu tiskárny a knihárny. Zároveň došlo k propojení staveb celého objektu.

S ohledem na třicetileté působení firmy lze konstatovat, že vyrostla na pevných základech a vydobyla si pevné místo v konkurenčním boji. 
Skýtá nejen záruku kvalitní práce pro zákazníky, ale vytváří i pevné sociální zázemí pro zaměstnance. Přeji společnosti, aby i v následujících 
letech zůstala věrna své odpovědné práci, zachovala si své postavení na trhu a propagovala kvalitní polygrafickou výrobu na stále lepší úrovni.  

        
PaedDr. Aleš Dohnal 

zakládající akcionář
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Z pohledu výroby se rok 2020 vyvíjel v závislosti na epidemii Covid. U nás ve firmě se musely, více než kdy jindy, bezproblémové výrobní 
procesy přizpůsobit novým podmínkám. Hlavním úkolem bylo zajistit maximální ochranu zaměstnanců při fungování výroby. To bylo složité 
i z toho důvodu, že po letní euforii a naději, že jsme z nejhoršího venku, přišel podzim a my se museli přizpůsobovat znovu.

Přesto můžeme konstatovat, že se nám podařilo ve výrobě rok 2020 ustát. Digitální tisk ve svém objemu dosáhl téměř srovnatelné úrovně 
roku 2019, největší propad jsme zaznamenali v ofsetovém tisku a to o 16 %, mírně se zvýšil objem dokončovacích knihařských prací. 

Nové obsazení DTP studia se vyrovnalo se všemi problémy, které během roku přicházely. Postupně jsme se naučili zvládat složitější situaci 
při výměně směn, zajištění náhradního stravování a práci v rouškách. I přes pokles zakázek jsme dokázali splnit plán, který jsme si na začátku 
roku stanovili.  Znovu se potvrdilo, že prosperita polygrafie závisí na pružnosti, s jakou se vychází vstříc potřebám trhu. O úspěchu rozhoduje 
zvládnuté grafické zpracování, výběr vhodného papíru, pečlivá příprava, dokonalé vytištění a přesné knihařské zpracování.

Každý den vzniká spousta výrobků, které je třeba vybavit návodem či příbalovým letákem. Vytisknout leták je maličkost, ale poskládat ho 
strojově, aby vešel do předepsané krabičky?  Naše skládací stroje jsou připraveny zvládnout téměř vše z portfolia požadavků zákazníka. Zvykli 
jsme si běžně skládat příbalové letáky léků o gramáži 40 g/m2. Pomalu se poohlížíme po novém stroji s vyšší automatizací, na který bychom 
mohli vyškolit co nejvíce zaměstnanců, kvůli narůstající poptávce po tomto druhu výrobku.

Co se týká samostatného vybavení tiskárny, snažíme se tiskové stroje udržovat v nejlepší kondici.  Ale není to jen o vybavení tiskárny, 
výhledově chceme přejít na  bezprocesní desky, abychom byli  připraveni pokrýt zvyšující počet zakázek. Zavádíme přehlednou evidenci 
výsekových nástrojů, která by měla zjednodušit technologické operace při výseku.  

Předpokládáme, až se svět trochu otřepe ze všech lockdownů a vrátí se do normálních kolejí, vzroste také poptávka po tisku.

Přes všechny složitosti, se kterými jsme se museli v roce 2020 vyrovnat, jsme byli schopni uspokojit naše zákazníky v plné míře.  
Operativně jsme přizpůsobili výrobu, expedici a logistiku nové covidové situaci.

Dušan Lorenc v.r.

vedoucí manager pro výrobu

Hodnocení výroby a rozvoj technologie
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Technologický rozvoj

V dlouhodobé koncepci obnovy stěžejní technologie pro ofsetový tisk jsme počítali s nákupem nového pětibarvový tiskového stroje 
na bázi UV, který by umožnil poskytnout našim zákazníkům širší spektrum úpravy finálních výrobků.

Vzhledem k pandemické situaci, která nás celým rokem 2020 provázela, nebyla pořádána světová polygrafická výstava v Düssel dorfu 
DRUPA. Tato výstava se koná jednou za čtyři roky a její vystavovatelé se snaží přijít s inovativními novinkami, a proto je pro segment 
 polygrafické výroby velmi důležitá. 

Zásadní rozhodnutí o strategii technologického vývoje ve společnosti bylo v tomto kontextu odloženo. 

Valná hromada společnosti schválila plán obnovy dlouhodobého majetku na léta 2021–2025, včetně rekapitulace finančních potřeb 
na nákup nových technologií. V nejbližším období se chceme zaměřit na náhradu skládacího stroje HORIZON, na nákup ofsetového tisko-
vého stroje na bázi HUV ve formátu B2  a v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku pak na upgrade nové verze řídícího informačního 
systému CICERO.
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Vyrobená produkce

Jsme tradiční ofsetová a digitální tiskárna, která je schopna vytisknout a následně zkompletovat široký sortiment tisku.  V rámci organizace 
výroby se zaměřujeme na rychlé a kvalitní dodání.

V naší nabídce najdete příbalové letáky, skládané letáky, plakáty, hlavičkové papíry, vizitky, brožury sešívané, lepené, se spirálou, bloky 
lepené bez obalu, s obalem, se spirálou, složky s klopami, pozvánky, pohlednice, mapy zaměřené i nezaměřené, krabičky vysekávané, lepe-
né, stolní a nástěnné kalendáře, reklamní prospekty, noviny, knížky, časopisy, ceníky, etikety samolepící, papírové, samopropisovací bloky 
a   různorodé kancelářské a hospodářské tiskopisy, pexesa, hry, karty.

Vzhledem k různorodosti vyráběné produkce jsou našimi zákazníky i různorodí odběratelé – od reklamních agentur až po výrobní organi-
zace, farmaceutické firmy.  Pokud to naše technologie umožňuje,  nebráníme  se jakémukoliv tisku, ale i specifickým požadavkům na konečné 
knihařské zpracování. Bližší informace je možné zhlédnout na našich webových stránkách polygra.cz.

Ofsetový tisk vhodně doplňujeme digitálním tiskem, zvláště pak v případech malého počtu výtisků. Jedná se například o vizitky, upoutávky 
formou reklamních letáků, štítky,  kartičky, etikety, samolepky, plakáty, záruční listy, visačky.

Struktura výkonů dle jednotlivých úvarů 2020 (údaje v tis. Kč):

13,1 %
1,1 %

26,4 %59,4 %

59%

13%

1%

27%

Příprava tisku 
a dig. tisk: 5 646

Ofsetový tisk: 26 305

Ostatní: 554

Knihárna: 12 003
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Cirkulární ekonomika, udržitelnost, ekologičnost výroby jsou sousloví, která se dnes skloňují ve všech možných pádech. Hledají se 
 energetické a materiálové úspory při výrobě, minimalizují se a zjednodušují se obaly, sílí snaha o opětovné využití recyklovaných materiálů. 
To vše klade důraz na to, aby část nepoužitelného neskončila jako odpad, ale opět se vracela do produkčního cyklu.

V oblasti hospodaření s odpady se zaměřujeme na předcházení jejich vzniku. Část odpadů vracíme do oběhu jako druhotné  suroviny. 
 Využitelným odpadem v rámci ofsetového a digitálního tisku se pak stávají odřezky papíru. Ty třídíme na bílý papír a papír  potištěný. 
K  recyklaci dodáváme i tiskové desky.

Nebezpečným odpadem se stávají jen plechovky od barev, vyjetý olej, čistící hadry, zbytky lepidel a rozpouštědel, které předáváme 
k odborné likvidaci. 

Některé naše finální výrobky jsou označovány certifikátem FSC® (FSC® C108881). Pečeť kvality FSC® na polygra fických vý-
robcích společnosti garantuje, že použitý papír pochází ze společensky přijatelného a se životním prostředím slučitelného les-
ního  hos podářství. FSC® certifikát zaručuje výrobu polygrafických výrobků v souladu s životním prostředím. Tento certifikát je  
mezinárodně uznávaný ve všech členských zemích Evropské unie a slouží jako jednotné označení ekologických produktů. Naše společnost  
je držitelem certifikátu od roku 2016.

Ochrana životního prostředí a ochrana přírody jsou naším dlouhodobým cílem, klademe důraz na energetickou nenáročnost  provozování 
technologie, hledáme úspory ve spotřebě elektrické energie.

Ochrana životního prostředí
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K 31. 12. 2020 evidovala naše firma 31 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 2020 proběhlo školení členů požární hlídky a tiskařů. Veškerá školení BOZP  
a PO a bezpečnostní prověrky firmy provádí externí firma PB ALFA s.r.o. 

 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 2020 byly provedeny 4 vstupní lékařské prohlídky a 6 periodických prohlídek. V roce 2020 nebyl u zaměstnanců naší společnosti 
evidován žádný pracovní úraz ani případ nemoci z povolání.

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

Vzhledem k pandemické situaci v roce 2020 neproběhla ve firmě žádná praxe.

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

Závazky zaměstnavatele vůči zaměstnancům byly plněny v plném rozsahu a ve stanovených termínech.

 Oldřiška Rozsypálková 

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

Personální oblast, BOZP a PO a zaměstnanci



12

Hospodářské výsledky za rok 2020

Plánovaný hospodářský výsledek za období roku 2020 byl překročen, třebaže došlo k poklesu objemu výroby o 9,11 % ve srovnání 
s  minulým rokem. V souladu s tím došlo k poklesu výkonové spotřeby o 9,8 %, k poklesu osobních nákladů o 9,3 %.  Úspora nákladů vznikla 
též v souvislosti s odloženými investicemi. 

Velkou část finančních prostředků společnost rezervovala na účtu vedeném v EUR měně.  K 31. 12. 2020 vlivem platného přepočtu kurzu 
ČNB byly zhodnoceny tyto prostředky částkou 1 060 tis. Kč, což se projevilo na nárůstu finančních výnosů za dané 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 2019 jsme udrželi srovnatelnou ziskovost. 

Společnost využila státní program podpory Antivirus C, na odvodech MSSZ ušetřila 562 tis. Kč. V období 6–8/2020 nám tato úspora 
pomohla překlenout nejnáročnější období celého roku.

Na pokles celkového výsledku hospodaření po zdanění měla vliv i změna mezi odloženou a splatnou daní z příjmů, kdy bylo v minulých 
obdobích využito daňových odpisů ve srovnání s účetními a tudíž daň z příjmů splatná je v letošním roce vyšší.

U pohledávek jsme zaznamenali pokles ve srovnání s minulým rokem o 13 %, stejný pokles vykazují i závazky společnosti. Došlo pouze 
ke změně struktury závazků.  Zatímco pohledávky z obchodních vztahů poklesly též o 13 %, závazky z obchodních vztahů poklesly o 33,5 %, 
naopak se zvýšily závazky ostatní o 11 % (nárůst je způsoben především doplatkem daně z příjmů za rok 2020). 

Téměř o 15 % vzrostly peněžní prostředky. To vytvářelo příznivý stav pro zachování vyrovnaných peněžních toků. I přes složitost 
 pandemické situace jsme plnili své závazky jak vůči dodavatelům, tak i vůči orgánům státní správy. Včas a v plné výši. Společnost obezřetně 
vytváří nedaňové rezervy na vlivy způsobené nepředvídatelnými událostmi. Rezervy zaznamenaly nárůst o téměř 19 % ve srovnání s rokem 
2019. To vše jsou základní předpoklady pro stabilitu společnosti a  udržení zaměstnanosti v dalším období.

obrat v tis. Kč

zisk po zdanění v tis. Kč
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Vybrané ekonomické ukazatele z přílohy roční
účetní závěrky k 31. 12. 2020

OSOBNÍ NÁKLADY

rok 2019 rok 2020

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
– z toho řídících pracovníků

32 32

4 4

rok 2019 rok 2020

265 222

rok 2019 rok 2020

Mzdy  10 345  9 996

– z toho řídících pracovníků   2 126   2 036

Dohody     793     703

Mzdové náklady celkem  11 138  10 699

Odměny členům statutárních orgánů    888    888

– z toho řídících pracovníků     336     336

Náklady na sociální zabezpečení celkem    3 880    3 182

– z toho řídících pracovníků     721     802

Sociální náklady     244      260  

Osobní náklady celkem   16 150 15 029

– z toho řídících pracovníků    3 183 3 174

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 2019 rok 2020

63 63

V roce 2019, 2020 se příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a penzijní pojištění řídí ustanovením zákona 586/92Sb.  
dle § 6 odstavec 9, písmeno p. 

V roce 2020 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. 

DLOUHODOBÝ MAJETEK

rok 2020 rok 2019

Poř. cena Oprávky Zůst. cena Zůst. cena

Software  395   395   0     0

Dlouhodobý hmotný majetek
rok 2020 rok 2019

Poř. cena Oprávky Zůst. cena Zůst. cena

Pozemky    1 255 –   1 255   1 255

Stavby   26 508 8 464  18 044  18 651

Samostatné mov. věci a soubory   45 599 35 616  9 983  12 811

Nedokončený dl. hm. majetek

Poskytnuté zál. na DHM

Opravná pol. k nabyt. majetku   1 454  1 454           

Celkem DHM  74 816 45 534 29 282 32 717

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. 2020     1 255          0      1 255 

Přírůstky – nákup

Úbytky – prodej        0          0          0

Kon.zůst. k 31. 12. 2020     1 255          0       1 255

Stavby 

Poč.stav k 1. 1. 2020     26 508     7 858     18 650

Přírůstky – nákup          0         0         0 

Úbytky – prodej, likvid.                     0

Úbytky – odpisy dle odp.              606      – 606

Kon. zůst. k 31. 12. 2020     26 508     8 464      18 044 

Samostat. mov. věci a soubory

Poč.stav k 1. 1. 2020    45 599      32 788     12 811 

Přírůstky – nákup        0           0          0

Úbytky – prodej        0        0          0

Úbytky – vyřazení        0           

Úbytky – odpisy dle odp.,opr. položka        0        2 828   – 2 828

Kon. zůst. k 31. 12. 2020    45 599       35 616      9 983

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

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Rok 2020 Rok 2019

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

K 31. 12. 2020 vykazované závazky vůči SR související se srážkou daně ze ZČ za měsíc prosinec ve výši 168 327,– Kč (uhrazeno 13. 1. 2021); 
se srážkou daně ZS za měsíc prosinec ve výši 1 485,– Kč (uhrazeno 13. 1. 2021 s zúčtováním s inst. soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 
v částce 538 826,- Kč za měsíc prosinec (uhrazeno 13. 1. 2021); DPH za měsíc prosinec 2020 v částce 77 162,– Kč (uhrazeno 20. 1. 2021).
Společnost v době předkládání účetní závěrky neeviduje závazky vůči SR po splatnosti. 
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BANKOVNÍ ÚVĚRY

28. 6. 2018 byla uzavřena smlouva o úvěru na dofinancování nákupu osobního automobilu Hyundai i30 kombi se společností 
UniCreditLeasing CZ a.s., v hodnotě 194 332,–Kč, splátkový kalendář byl sjednán na 36 měsíců. K 31 .12. 2020 nesplacená část činí 
32 388,70 Kč. Úvěr je zajištěn závazkem převodu práva na osobní automobil.               

VÝNOSY

PROVEDENÉ AUDITY A KONTROLY VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2020

Druh činnosti
Tuzemsko Zahraničí

Rok 2020  Rok 2019  Rok 2020  Rok 2019

Polygrafická výroba  31 873   38 005  11 929   10 672

Pronájem movitých a nemov. věcí     554     554      –      –

Prodej tis. stroj a zařízení       –     139      –      –

Obchodní a zprostř. činnost      4       –      –      –

Ostatní   1 190     137      –      – 

Celkem  33 621   38 835  11 929  10 672 

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

– povinný audit účetní závěrky za rok 2019 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. 2019 
a byla ve všech významných (materiálních) ohledech sestavena v souladu s českými účetními předpisy;  

– kontrola certifikátu ISO 9001 provedla 3. 8. 2020 společnost STAVCERT Praha spol. s r.o.,U výstaviště 3, Praha 7 – certifikát platí  
do 15. 9. 2021;

–  dohledový audit certifikace zpracovatelského řetězce FSC® dne 12. 11. 2020 s platností do 7. 12. 2021, provedený společností  
TÜV SÜD Czech. 
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ROZVAHA (v tis. Kč)

AKTIVA 31. 12. 2020 
netto

minulé účetní  
období netto

AKTIVA CELKEM 83 135 83 627
Dlouhodobý majetek 29 282 32 717
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Software 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 29 282 32 717
Pozemky 1 255 1 255
Stavby 18 044 18 651
Hmotné movité věci a jejich soubory 9 983 12 811
Oběžná aktiva 56 517 50 514
Zásoby 845 711
Materiál 568 487
Nedokončená výroba 277 224
Pohledávky 4 935 5 669
Pohledávky z obchodních vztahů 4 865 5 393
Pohledávky ostatní 70 276
Stát – daňové pohledávky 0 205
Krátkodobé poskytnuté zálohy 64 65
Jiné pohledávky 6 6
Peněžní prostředky 50 737 44 134
Peněžní prostředky v pokladně 82 133
Peněžní prostředky na účtech 50 655 44 001
Časové rozlišení aktiv 336 396
Náklady příštích období 133 130
Příjmy příštích období 203 266
PASIVA CELKEM 86 135 83 627
Vlastní kapitál 77 855 74 740
Základní kapitál 2 000 2 000
Ostatní kapitálové fondy 200 200
Výsledek hospodaření minulých let 72 118 68 396
Nerozdělený zisk minulých let 72 118 68 396
Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 537 4 144
Cizí zdroje 8 173 8 748
Rezervy 1 890 1 590
Ostatní rezervy 1 890 1 590
Závazky 6 283 7 158
Dlouhodobé závazky 2 192 2 338
Závazky k úvěrovým institucím 0 32
Odložený daňový závazek 2 192 2 306
Krátkodobé závazky 4 091 4 820
Závazky k úvěrovým institucím 32 65
Závazky z obchodních vztahů 1 810 2 722
Závazky k zaměstnancům 971 1 046
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 539 604
Stát – daňové závazky a dotace 686 333
Dohadné účty pasivní 53 50
Časové rozlišení pasiv 107 139
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)

sledované účetní 
období

minulé účetní  
období

Tržby z prodeje výrobků a služeb 44 508 48 875

Tržby za prodej zboží 4 0

Výkonová spotřeba 22 039 24 645

Náklady vynaložené na prodané zboží 3 0

Spotřeba materiálu a energie 17 399 19 030

Služby 4 637 5 615

Změna stavu zásob vlastní činností (+/–) – 54 204

Aktivace (–) – 97 – 58

Osobní náklady 15 029 16 150

Mzdové náklady 11 587 12 026

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3 182 3 880

Ostatní náklady 260 244

Úprava hodnot v provozní oblasti 3 432 1 830

Úprava hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 3 434 3 575

Úpravy hodnot pohledávek – 2 – 1 745

Ostatní provozní výnosy – 140 592

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 0 139

Tržby z prodaného materiálu 192 356

Jiné provozní výnosy – 332 97

Ostatní provozní náklady 580 1 386

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 289

Zůstatková cena prodaného materiálu 40 –

Daně a poplatky v provozní oblasti 68 71

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 300 275

Jiné provozní náklady 172 751

Provozní výsledek hospodaření 3 443 5 310

Výnosové úroky a podobné výnosy 15 16

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 15 16

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti – –

Ostatní finanční výnosy 1 163 24

Ostatní finanční náklady 226 484

Finanční výsledek hospodaření (+/–) 952 – 444

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–) 4 395 4 866

Daň z příjmů 858 722

Dan z příjmů splatná 972 437

Daň z příjmů odložená (+/–) –114 285

Výsledek hospodaření po zdanění (+/–) 3 537 4 144

Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) 3 537 4 144

Čistý obrat za účetní období 45 550 49 507
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Zpráva představenstva

Představenstvo akciové společnosti plnilo svoji funkci statutárního orgánu v roce 2020 ve stejném složení, v jakém bylo zvoleno valnou 
hromadou. Dvakrát do roka svolalo valnou hromadu akcionářů dle stanov společnosti a v souladu s požadavky na svolání valné hroma-
dy. Pozvánka obsahovala jak program, tak i návrh usnesení se zdůvodněním. Akcionáři byli vždy seznámeni se zásadními otázkami, které 
ve   společnosti nastaly, byl jim předložen ke schválení jak hospodářský plán na dané období, zahrnující i předpokládané investiční záměry, tak 
i  roční účetní závěrka a návrh na rozdělení dosaženého zisku po zdanění.

Představenstvo se ve svém rozhodování řídilo harmonogramem přijatého plánu činnosti a termíny jednání stanovenými pro rok 2020. 
V roce 2020 se představenstvo sešlo osmkrát. Měsíčně pak zajišťovalo rozpracování podrobných úkolů vyplývajících z obchodního vedení 
společnosti a dále analyzovalo dosažené hospodářské výsledky ve srovnání s přijatým plánem. Přijímalo nápravná opatření a činilo nezbytné 
kroky pro zajištění zdárného hospodářského vývoje a kontrolovalo ekonomické vynakládání finančních prostředků. Představenstvo tak plnilo 
funkci řídící i kontrolní. 

Dále kontrolovalo dodržování zásad a pravidel v rámci získaných certifikací, interních auditů přezkoumání systému managementu kvality, 
dodržování BOZP, PO, pravidelných revizí, údržby strojního zařízení, organizačně zabezpečovalo komplexní chod společnosti. 

V Brně dne 6. 4. 2021 Miloš Březina

 předseda představenstva v.r. 

Rozdělení zisku rok 2020 rok 2019

Zisk (ztráta) 3 537 4 144

Příděl do rezervního fondu – –

Odměna orgánům společnosti, odměny ze zisku 222 222

Výplata dividend 200 200

Výplata tantiém – –

Příděl do sociálního fondu – –

Úhrady ztrát z minulých let – –

Nerozdělený zisk 3 115 3 722

 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 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 2020 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. 2020,  
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 8. 4. 2021 Ing. Kateřina Březinová v.r.

 předsedkyně dozorčí rady
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