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Vážené dámy, vážení pánové, 

předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž 
prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace 
o výsledcích hospodaření STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního 
podniku, v roce 2008 a o jeho vývoji za posledních pět let. Jsme 
podnikem s dlouholetou tradicí, který nabízí svým zákazníkům výrobu 
estetických a vysoce kvalitních cenin v provozu vybaveném 
nejmodernějšími technologiemi a bezpečnostním systémem. 

 

Rok 2008 znamenal pro náš podnik plný provoz výroby nejen v  sídle 
podniku v Růžové ulici, ale také ve výrobním závodě v Holešovicích, v němž provozujeme od 
roku 2000 technologie na personalizaci cestovních pasů a občanských průkazů a od roku 2004 
i technologii na personalizaci řidičských průkazů. V roce 2008 byl v plném provozu i nově 
vybudovaný výrobní závod na Žižkově, ve kterém probíhala především výroba cenin na vysoce 
výkonném a nejmodernějšími technologiemi vybaveném rotačním stroji VISION a dále se 
rozvíjela výroba plastových a papírových karet v ceninovém i neceninovém režimu; většina 
těchto karet rozšířila náš sortiment personalizovaných dokladů. 
Celkové výnosy (bez vnitropodnikových) za r. 2008 činily 1 301 mil. Kč, z toho tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb 1 274 mil. Kč a  z nich tržby za nejvýznamnější personalizované 
doklady (občanské průkazy, řidičské průkazy, e-cestovní pasy) necelých 653 mil. Kč, tj. 51% 
tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tato částka znamená meziroční snížení tržeb za 
vybrané personalizované doklady o 9,55 %, k němuž došlo vlivem snížení poptávky občanů po 
nových dokladech. 
Celkem 98% tržeb podniku generuje specializovaná ceninová výroba, na kterou máme 
speciální výrobní technologii. Běžná polygrafická výroba je pro nás z důvodů rozdílné 
technologie nerentabilní. Jedinou cestou, kterou se snažíme důsledně ubírat, je kompenzace 
takovýchto výpadků v poptávce jiným sortimentem ceninové výroby a vysoce kvalifikovanými 
službami. 
 

Nyní k celkovému hodnocení ekonomické pozice, ve které se náš podnik nacházel v roce 
2008. Podnik byl sice méně úspěšný, než v minulých letech, avšak současně s nižším plněním 
plánu tržeb došlo i k nižšímu čerpání nákladů. O relativně příznivém vývoji v hospodaření 
podniku svědčí následující údaje (v porovnání s rokem 2007) : 
- snížení výnosů proti r. 2007 představuje 11,7 %; snížení nákladů 5,6 %; přitom podnik 

docílil kladného výsledku hospodaření za účetní období ve výši 81 645 tis. Kč; 
- dále vzrostl objem vlastního kapitálu o 3,22 %, což znamená, že náš podnik vykazuje 

dlouhodobě finanční stabilitu a je schopen většinu svých rozvojových programů financovat z 
vlastních zdrojů, které jsou ve struktuře jeho zdrojů hlavní položkou; 

- míra úvěrové zadluženosti se snížila o 0,70 %, čímž hodnota tohoto ukazatele poklesla na 
0,91 %; 

- ekonomický vývoj v roce 2008 nám dává možnost - i při splácení stávajících úvěrů na 
technologie - použít pro účely nových investičních aktivit další cizí zdroje, aniž by došlo 
k oslabení finanční stability našeho podniku. 
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Jaká je naše strategie na rok 2009:  
 

V oblasti tržeb a výnosů předpokládáme, v souladu s již podepsanými kontrakty, že 
překročíme úroveň roku 2008; plán tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009 činí 
1 365 mil. Kč. 
 

V investiční oblasti je naším prioritním úkolem v roce 2009 pokračovat v celkové rekonstrukci 
areálu budov v Praze 3 - Žižkov. V letošním roce bude probíhat poslední etapa rekonstrukce 
objektů a příprava na vybudování bezpečného datového centra.  
 

Všechna naše rozhodnutí v oblasti investic jsou zaměřena na zavádění nových technologií a 
rozšiřování výrobních prostor tak, abychom byli schopni i nadále vyrábět výrobky a poskytovat 
služby s vysokou kvalitou a současně zajistit při výrobě a při poskytování služeb i potřebná 
bezpečnostní opatření.  
 

Vám, našim obchodním partnerům, děkuji za dosavadní důvěru a spolupráci a Vám, našim 
zaměstnancům, děkuji za dobře odvedenou práci v roce 2008. Těším se na další spolupráci 
v roce 2009.  

 

 

 

Ing. Richard BULÍČEK  
generální ředitel  
 
11. 3. 2009 
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ROZVAHA 

 
 

UKAZATEL 
k 31.12.2007 (v tis. 
Kč) 

k 31.12.2008 (v tis. 
Kč) 

AKTIVA CELKEM (netto) 2 281 406 2 206 329 

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) 1 037 858 1 042 433 

Dlouhodobý nehmotný majetek 20 143 28 991 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 015 122 1 010 849 

Dlouhodobý finanční majetek 2 593 2 593 
z toho: podíl. cen. papíry a vklady v podn. s rozhod. 
vlivem 0 0 

Oběžná aktiva 1 183 832 1 120 493 

Zásoby 497 516 410 453 

Dlouhodobé pohledávky 12 432 12 739 

Krátkodobé pohledávky 89 690 157 098 

Krátkodobý finanční majetek 584 194 540 203 

Časové rozlišení 59 716 43 403 

PASIVA CELKEM 2 281 406 2 206 329 

Vlastní kapitál 1 827 768 1 886 572 

Základní kapitál 500 000 500 000 

Kapitálové fondy 0 100 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 1 132 448 1 284 109 

Výsledek hospodaření minulých let 32 711 39 320 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 162 609 63 043 

Cizí zdroje 197 112 149 766 

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 44 238 37 151 

Krátkodobé závazky 116 038 92 506 

Bankovní úvěry a výpomoci 36 836 20 109 

Časové rozlišení 256 526 169 991 
 
 



 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

  
 

UKAZATEL 
2007 (v tis. 
 Kč) 

2008 (v tis. 
Kč) 

Výkony a tržby za prodej zboží 1 406 863 1 271 801 
z toho: tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 1 391 025 1 274 187 
           změna stavu zásob vlastní výroby 8 748 -7 398  
           aktivace 7 090 5 012 
Výkonová spotřeba a náklady vynaložené na prodané zboží 802 895 772 066 
Přidaná hodnota 603 978 499 741 
Osobní náklady 263 102 285 651 
Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 119 583 127 133 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období 32 726 -26 215  
Ostatní provozní výnosy, vč.tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 37 599 2 167 
Ostatní provozní náklady, vč. daní a poplatků 27 834 45 052 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 95 1 084 
Provozní výsledek hospoda ření 197 001 68 621 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 458 536 
Výnosové úroky 13 167 16 865 
Nákladové úroky 1 081 1 031 
Ostatní finanční výnosy 4 141 5 885 
Ostatní finanční náklady 8 508 9 231 
Finan ční výsledek hospoda ření 8 177 13 024 
Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná 47 057 25 689 
Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená -4 488  -7 087  
Výsledek hospoda ření za běžnou činnost (v č.daně z příjmů) 162 609 63 043 
Mimořádné výnosy 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 
Daň z příjmu z mimořádné činnosti - splatná 0 0 
Mimo řádný výsledek hospoda ření 0 0 
Výsledek hospoda ření za účetní období 162 609 63 043 
Výsledek hospoda ření před zdan ěním 205 178 81 645 
 












