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III...   ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍ   SSSLLLOOOVVVOOO      
 

 
Vážené dámy,  

Vážení pánové, 

 
předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2010, jejímž 
prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace 
o výsledcích hospodaření STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního 
podniku, v roce 2010. Jsme podnikem s dlouholetou tradicí, který 
nabízí svým zákazníkům výrobu estetických a vysoce kvalitních 
cenin v provozu vybaveném nejmodernějšími technologiemi a 
bezpečnostními systémy. 

 
Rok 2010 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 2010 pokračoval plný provoz i ve výrobním závodu 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. 
Vedle toho zde byla v závěru roku 2010 zahájena výstavba nového datového centra, které bude 
zatím zabezpečovat služby pro provoz informačních systémů. Poskytování těchto služeb bylo již 
v menší míře zahájeno, ale zatím v náhradních prostorách stávajících objektů. 
Po dostavbě v r. 2012 se počítá s plným využitím kapacity datového centra a poskytováním 
těchto služeb pro potřeby stávajících i dalších subjektů. 
 

Z hlediska celkového hodnocení ekonomických výsledků za rok 2010 můžeme s radostí 
konstatovat, že rok 2010 byl úspěšný, i když v porovnání s předchozím rokem je hospodářský 
výsledek o málo nižší, než v předchozím roce. O příznivém vývoji v hospodaření podniku svědčí 
následující údaje (v porovnání s rokem 2009). 

 
Celkové výnosy (bez vnitropodnikových) za r. 2010 činily 1 571 mil. Kč, z toho tržby za 
prodej vlastních výrobků a služeb 1 588 mil. Kč. Tržby za nejvýznamnější zakázky 
personalizovaných dokladů (občanské průkazy, řidičské průkazy, e-cestovní pasy) dosáhly 774 
mil. Kč, tj. 48,75% tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Tato částka znamená meziroční 
snížení tržeb za vybrané personalizované doklady o 2,03 %. 
Další významný objem 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 
výpadků v poptávce jiným sortimentem ceninové výroby a vysoce kvalifikovanými službami. 
 

O příznivém vývoji hospodaření podniku svědčí další ekonomické údaje v porovnání s rokem 
2009: 
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- v roce 2010 došlo k celkovému nárůstu objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb o 
6,66 %; 

- z toho: meziročně došlo zejména ke zvýšení tržeb za služby; proti r. 2009 se zvýšily tyto 
tržby o 171 679 tis. Kč, což představuje zvýšení o 337,57 %, jedná se zejména o 
poskytování služeb v oblasti ICT; 

- přidaná hodnota se meziročně zvýšila o 67 105 tis. Kč, což je o 10,63 % více než v roce 
2009; 

- podnik docílil kladného hospodářského výsledku ve výši 176 198 tis. Kč před zdaněním; 

- dále vzrostl objem vlastního kapitálu o 6,75 %, 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 složkou. 

 

Jaká je naše strategie na rok 2011:  
 

V oblasti celkových tržeb předpokládáme, zejména v souladu s již podepsanými kontrakty, že 
splníme plán tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2011 ve výši 1 240 mil. Kč, což 
bude nižší úroveň ve srovnání s rokem 2010 o 22%. Tento pokles tržeb je způsoben celkovým 
snížením nákladů u projektů výroby dokladů a jejich personalizace. 

V investiční oblasti je naším prioritním úkolem v roce 2011 pokračovat v celkové rekonstrukci 
areálu budov v Praze 3 – Žižkov, kde bude probíhat poslední etapa rekonstrukce objektů.  
V roce 2011 budeme pokračovat v zahájené výstavbě Národního datového centra, s cílem 
poskytovat v průběhu r. 2012 již v našem novém objektu služby v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, a to zejména institucím státní správy. 
 

Věřím, že úspěšný rok 2010 je pro nás příznivou výchozí základnou pro další období. 
 

Vám, našim obchodním partnerům, děkuji za dosavadní důvěru a spolupráci a Vám, našim 
zaměstnancům, děkuji za dobře odvedenou práci v roce 2010. Těším se na další spolupráci 
v roce 2011.  

 

 

 

 

Ing. Richard BULÍČEK  
generální ředitel       25. 2. 2011 



 

 
Výroční zpráva za rok 2010 

5

 

IIIIII...   ZZZÁÁÁKKKLLLAAADDDNNNÍÍÍ   ÚÚÚDDDAAAJJJEEE   
 

OBCHODNÍ FIRMA (NÁZEV) 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, 

STÁTNÍ PODNIK 

SÍDLO GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1 

VÝROBNÍ ZÁVOD I RŮŽOVÁ 6, ČP. 943, PRAHA 1 

VÝROBNÍ ZÁVOD II ZA VIADUKTEM 8/1143, PRAHA 7 

VÝROBNÍ ZÁVOD III NA VÁPENCE 14/915, PRAHA 3 

PRÁVNÍ FORMA STÁTNÍ PODNIK 

ÚDAJ O ZÁPISU V OBCHODNÍM 

REJSTŘÍKU 

ZAPSÁN V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM 
SOUDEM PRAHA, ODDÍL A LX, 
VLOŽKA 296, SP.ZN. PS 296/1 

ZAKLADATEL MINISTERSTVO FINANCÍ 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 500 MIL. Kč 

URČENÝ MAJETEK 1,188.686 tis. Kč 

IČ 00001279 

DIČ CZ00001279 

TELEFON 236031111 

FAX 236031401 

E-MAIL stc@stc.cz 
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IIIIIIIII...   VVVZZZNNNIIIKKK   AAA   VVVÝÝÝVVVOOOJJJ   PPPOOODDDNNNIIIKKKUUU      
 

Historie vzniku STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik (dále jen „STÁTNÍ TISKÁRNA 
CENIN“) je spjata se vznikem samostatné Československé republiky. Vznik našeho státu 
vyvolal i potřebu vlastní měnové soustavy a zajištění výroby bankovek. Pro výrobu papírových 
peněz v tehdejším Československu nebyl žádný specializovaný závod. První emise bankovek 
byly v našem státě vydány v letech 1919 a 1920, přičemž nižší hodnoty této emise byly vytištěny 
pod státním dohledem v několika českých tiskárnách a vyšší hodnoty byly vytištěny v zahraničí. 
 

Zájmem státu bylo komplexně zajistit výrobu československých papírových peněz na žádoucí 
úrovni v tuzemské tiskárně. Nová tiskárna bankovek byla vybudována v letech 1924 až 1927. 
Nově vytvořená Národní banka Československá zahájila výrobu v nové tiskárně bankovek v 
lednu 1928, koncem tohoto roku měla tiskárna bankovek již 133 zaměstnanců. 
 

V období do druhé světové války tiskárna bankovek trvale zlepšovala své vybavení a získávala  
velké zkušenosti s výrobou bankovek. 
 

Po ukončení druhé světové války pokračovala tiskárna bankovek ve výrobě bankovek, dokladů 
a cenin pro potřeby Československé republiky i pro zahraničí. Od 1. července 1950 byla zřízena 
Státní banka československá, která plnila i funkci emisní banky. Tiskárna bankovek byla 
zařazena jako útvar této centrální banky až do 30. června 1953. Od 1. července 1953 byl zřízen 
samostatný podnik s názvem Státní tiskárna cenin s úkolem vyrábět peníze, ceniny a státně 
důležité tiskopisy.  V souladu s rozšířeným sortimentem byl modernizován i strojový park. 
 

Dalším mezníkem v historii STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN bylo období po roce 1989, kdy došlo 
 k rozsáhlé modernizaci tiskárny, spojené zejména s přípravou výroby nové emise bankovek. 
Cílem bylo vybavit STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN tak, aby úroveň a kvalita tiskových prací 
odpovídala světovému standardu. 
 

Po rozdělení České a Slovenské federativní republiky působí STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN 
nadále jako specializovaná tiskárna, která vyrábí z 95% speciální ceninovou výrobu pro potřeby 
České národní banky, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, Policejní prezidium ČR,  
Ministerstvo financí, Celní správu, Českou poštu s.p. a dále pro organizace finanční a úvěrové 
soustavy a orgány vydávající státně důležité doklady a tiskopisy.  
 

Postupným rozšiřováním svého portfolia produktů a investováním do nových kvalitnějších a 
modernějších technologií vznikla potřeba dalších prostor pro vybudování specializovaných 
pracovišť. STC v souladu se všemi požadavky na bezpečnost a ochranu výroby, vybudovala a 
v roce 2000 započala výrobu na Výrobním závodě II v Praze – Holešovicích. Tento provoz je 
dodnes specializovaným pracovištěm pro personalizaci osobních dokladů, jak papírové 
(občanské průkazy, zbrojní průkazy, pasy), tak i v plastové podobě (e-pasy, řidičské průkazy). 

Vlivem dlouhodobého postupného zvyšování poptávky na trhu po plastových kartách se STC 
rozhodla navázat na již zaběhnutou výrobu plastových řidičských průkazů výrobou plastových 
karet pro nejširší využití. Pro tento svůj obchodní záměr vybudovala tiskárna ve výrobním 
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závodě III na pražském Žižkově provoz výroby karet. Tento provoz je vybaven špičkovou 
technologií renomovaných světových výrobců. 

  
Od počátku roku 2010 STC začala poskytovat služby výpočetního střediska Vápenka, 
prozatím ve stávajících objektech závodu VZ III na Praze 3, pro potřeby ministerstva financí. 
Realizace výstavby nového objektu, v tomto závodě pro účely vybudování výpočetního střediska 
Vápenka, započala v závěru roku. Cílem je poskytovat centralizované zabezpečené služby 
technické infrastruktury pro provoz informačních systémů, ukládání a archivaci dat a další 
centralizované činnosti. V rámci volné kapacity výpočetního střediska Vápenka bude tato 
kapacita nabídnuta dalším institucím státní správy a komerčním společnostem. 
 

K  31. 12. 2010  měla  STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN celkem 555 zaměstnanců (fyzické osoby), z  
toho 358 zaměstnanců v  sídle podniku, tj. na generálním  ředitelství a ve výrobním závodě I, 
62 zaměstnanců ve výrobním závodě II a 135 zaměstnanců ve výrobním závodě III. 
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IIIVVV...   VVVÝÝÝRRROOOBBBNNNÍÍÍ   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   PPPOOODDDNNNIIIKKKUUU   VVV   RRROOOCCCEEE   222000111000   
 

Výrobní program podniku v roce 2010 členíme do následujících čtyř skupin výrobně 
obchodních aktivit: 
 

1/ Výroba bankovek pro ČNB 

Nominály bankovek 
-   100 Kč 
-   200 Kč 
-   500 Kč 
- 1000 Kč 
- 2000 Kč 
- 5000 Kč. 
 

2/ Výroba státně důležitých dokumentů 

Pro resort Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva dopravy – 
nejdůležitější sortiment: 
- Cestovní pas personalizovaný; e-cestovní pas  
- Občanský průkaz personalizovaný  
- Řidičský průkaz personalizovaný (plastová karta) 
- ORV I (osvědčení o registraci vozidla) 
- ORV II (technické průkazy) 
- Karty plastové čipové, obyčejné, magnetické 
- Ostatní pas; ostatní e-pasy 
- Zbrojní průkazy 
- Jiné průkazy a legitimace 
- Vízové samolepky MV ČR a MZV ČR. 

 

3/ Výroba cenin 
- Tabákové nálepky 
- Stravenky 
- Jízdenky, dopravní kupony 
- Alkoholové nálepky  
- Dálniční kupony 
- Poštovní poukázky a šeky 
- Dopravní kupóny 
- Akcie, obligace, certifikáty 
- Ostatní ceniny. 

 

4/ Ostatní výroba 

- výroba tiskopisů v ceninovém i neceninovém režimu výroby pro ministerstva, banky, Českou 
spořitelnu, a.s., České dráhy s.o., Českou poštu s.p., finanční úřady apod.; 

- výroba plastových a papírových karet v ceninovém i neceninovém režimu výroby pro 
obdobné instituce jako u tiskopisů. 
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VVV...   SSSKKKLLLAAADDDBBBAAA   TTTRRRŽŽŽEEEBBB   ZZZAAA   PPPRRROOODDDEEEJJJ   VVVLLLAAASSSTTTNNNÍÍÍCCCHHH   

VVVÝÝÝRRROOOBBBKKKŮŮŮ   AAA   SSSLLLUUUŽŽŽEEEBBB   PPPOOODDDLLLEEE   VVVÝÝÝRRROOOBBBNNNÍÍÍHHHOOO   

SSSOOORRRTTTIIIMMMEEENNNTTTUUU   VVV   LLLEEETTTEEECCCHHH   222000000666---222000111000      (((VVV   %%%)))      
 

Rok 2006

Bankovky
8,30%

Služby
3,44%

Ostatní 
výroba
2,45%

Ceniny
31,30%

Dokumenty
54,50%

Rok 2008

Dokumenty
60,27%

Bankovky
9,36%

Služby
4,00%

Ceniny
24,79%

Ostatní výroba
1,59%

Rok 2007

Dokumenty
58,28%

Ceniny
25,73%

Ostatní 
výroba
1,33%

Služby
3,37%

Bankovky
11,28%

Rok 2009

Dokumenty
56,68%

Bankovky
14,06%

Služby
4,85%

Ceniny
22,41%

Ostatní 
výroba
2,00%

Rok 2010

Dokumenty
53,20%

Bankovky
11,12%

Služby
15,37%

Ceniny
18,64%

Ostatní výroba
1,68%
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VVVIII...   DDDOOOZZZOOORRRČČČÍÍÍ   RRRAAADDDAAA   AAA   MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT,,,   PPPEEERRRSSSOOONNNÁÁÁLLLNNNÍÍÍ   

PPPRRROOOFFFIIILLL   PPPOOODDDNNNIIIKKKUUU   VVV   RRROOOCCCEEE   222000111000      
 

Složení dozorčí rady: 
 
V roce 2010 pracovala dozorčí rada ve složení: 
 
Funkce Příjmení a jméno  
Předseda dozorčí rady Ing. Salinger Ivan Zástupce zakladatele 
Místopředseda dozorčí rady Ing. Snopková Soňa Zástupce STC, s.p. 
Členové Ing. Plesnivý Petr Zástupce zakladatele 
 Ing. Fridrich Jiří Zástupce zakladatele 
 JUDr. Bumbálek Pavel Zástupce STC, s.p. 
 
Složení dozorčí rady zůstalo v roce 2010 beze změny. 

Management:  
 
Statutární zástupci: 
Ing. Richard Bulíček - generální ředitel  
PhDr. Olga Dudková - 1. zástupce generálního ředitele a ekonomický ředitel 
Ing. Vladimír Zoul - 2. zástupce generálního ředitele a výrobní ředitel 
 
Další členové managementu: 
Ing. Tomáš Vydra CSc. - obchodní ředitel 
Ing. František Maleč - technický ředitel 
Ing. Věra Hnátová - ředitel ÚICT 
Ing. Jan Cabejšek  - vedoucí výrobního úseku. 

 

Personální profil podniku: 

/průměrný evidenční stav zaměstnanců – přepočtené osoby/ 
Skutečnost 

Kategorie 2006 2007 2008 2009 2010 

Management 6,75 7 7,5 7,08 7

Technicko-hospodářští zaměstnanci 181,58 189,36 199,20 209,75 216,03 

Dělníci 347,16 343,59 343,30 336,56 310,08 

Pomocný obslužný personál 31,36 31,37 29,98 31,62 31,52 

Celkem 566,85 571,32 579,98 585,01 564,63 
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VVVIIIIII...   PPPÉÉÉČČČEEE   OOO   ZZZAAAMMMĚĚĚSSSTTTNNNAAANNNCCCEEE   
 
 
 

Zajištění zvyšování kvalifikace:  
 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN dbá o to, aby zaměstnanci byli na vysoké odborné úrovni, a proto 
jsou průběžně seznamováni s novými postupy a technologiemi formou odborných školení, 
účastí na přednáškách a veletrzích zaměřených na polygrafický průmysl. 

Management a vedoucí zaměstnanci navíc pravidelně absolvují rozvojové kurzy v oblasti 
rozvoje osobnosti a manažerských dovedností. 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN  zajišťuje zaměstnancům výuku anglického nebo německého 
jazyka. V roce 2010 byla výuka zajištěna pro 34 zaměstnanců.  

 

 

Sociální péče o zaměstnance:  
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN tvoří pro zajištění sociálních potřeb svých zaměstnanců a jejich 
rodinných příslušníků fond kulturních a sociálních potřeb. 
 
Tento fond byl v roce 2010 tvořen příjmy: 

- počáteční stav k 1.1.2010 3 724 tis. Kč 
- doplatek základního přídělu za rok 2009 -122 tis. Kč 
- doplňkový příděl za rok 2009 ve výši   1 463 tis.Kč 
- základní příděl roku 2010 (účtován zálohově) ve výši 4 659 tis.Kč 
- splátky půjček 944 tis. Kč 

 
 

 Příjem 
(v tis. Kč) 

Čerpání 
(v tis. Kč) 

Celkový příjem do FKSP za rok 2010 10 668  

1) půjčky poskytnuté zaměstnancům na nákup bytů  a bytového 
zařízení 

 771 

2) příspěvek na závodní stravování  834 

3) příspěvky na kulturu a sport  441 

4) příspěvky na rekreace, zájezdy, dětské tábory  1 981 

5) půjčky sociální - návratné  140 

6) sociální výpomoc - nenávratná  180 

7) odměny a dary  739 

8) úhrada výsledku hospodaření – ztráty rekreačních středisek  350 

Celkem čerpáno z FKSP k 31.12.2010  5 436 
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Z fondu kulturních a sociálních potřeb jsou financovány zejména: 
- půjčky na pořízení bytu a bytového zařízení;  
- rekreace tuzemská i zahraniční; 
- zimní a letní rekreace dětí zaměstnanců; 
- rehabilitační a lázeňské pobyty; 
- kultura a tělovýchova; 
- závodní stravování; 
- zájezdy tuzemské i zahraniční; 
- sociální půjčky zaměstnancům; 
- sociální výpomoci nenávratné; 
- dary. 
 
Během roku 2010 bylo čerpání finančních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb 
v souladu s plánem čerpání, zůstatek k 31.12.2009 činil 3 724 tis. Kč, zůstatek k 31.12.2010 
činil 5 232 tis. Kč. 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN má dvě vlastní rekreační zařízení a jedno rekreační zařízení 
pronajaté od Ministerstva financí. Vlastní rekreační zařízení jsou částečně financována z fondu 
kulturních a sociálních potřeb a částečně z daňově neuznatelných nákladů. 
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VVVIIIIIIIII...   VVVÝÝÝSSSLLLEEEDDDKKKYYY   HHHOOOSSSPPPOOODDDAAAŘŘŘEEENNNÍÍÍ   AAA   FFFIIINNNAAANNNČČČNNNÍÍÍ   

PPPOOOLLLIIITTTIIIKKKAAA      
 
 

I. Vývoj z hlediska obchodní politiky  

1) Obchodní činnost STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN za rok 2010 se podařilo zvýšit proti úrovni 
předchozího roku. Růstový trend u tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží byl vyšší 
než předpokládal plán; oproti roku 2009 došlo ke zvýšení  o 6,64 %.  

2) Mezi největší zákazníky STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN nadále patří Česká národní banka, 
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo dopravy, Oblastní celní úřad 
Kutná Hora, Česká pošta s.p., Ministerstvo financí, dopravní podniky a další. 

3) Největším zákazníkem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN bylo stejně jako v minulém roce  
Ministerstvo vnitra, pro které zajišťujeme komplexní služby spojené s výrobou dokladů a 
státně důležitých dokumentů; v roce 2010 jsme stejně jako v roce 2009 plně realizovali 
výrobu personalizovaných dokladů (občanské průkazy a cestovní pasy); tržby za tyto doklady 
činily 678 852 tis. Kč, což znamená, že byly téměř na úrovni roku 2009, zvýšení  tržeb o 0,03 
%. 

Dalším dokladem, který STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN vyrábí od roku 2004, je personalizovaný 
řidičský průkaz. Tržby za řidičské průkazy činily 95 166 tis. Kč, což znamená meziroční 
zvýšení o 23,15 %. Ministerstvo dopravy patří mezi naše nejvýznamnější zákazníky. 

4) U výroby tabákových nálepek pro Oblastní celní úřad Kutná Hora došlo oproti roku 2009 ke 
snížení tržeb o 6,87 mil. Kč, tj. o 6,70 %; tabákové nálepky zůstávají v sortimentu cenin 
největší zakázkou.  

5) Třináctým rokem pokračovala výroba dálničních kuponů s celkovými tržbami  25 420 tis. Kč, 
tj. nižší výroba oproti roku 2009 o 17,96 %. Dálniční kupony měly opět nové designy 
s použitím nejmodernějších zabezpečovacích prvků včetně hologramu, čímž se daří u tohoto 
sortimentu zajistit mnohem vyšší ochranu proti padělání. Vývoj tržeb za tento sortiment byl 
odvislý od politických rozhodnutí souvisejících s rozvojem systému mýtného.  

6) Při meziročním porovnání podílu výrobních sortimentů na tržbách za vlastní výrobky a služby 
došlo v roce 2010 u sortimentu státních dokumentů ke snížení o 3,48 %, u bankovek ke 
snížení o 2,94 %, u sortimentu ceniny ke snížení o 3,77 %. Oproti roku 2006 např. u cenin 
poklesl objem výroby celkem o 12,66 %.  
V roce 2010 došlo k výraznému zvýšení tržeb za služby o 337,57 % proti r. 2009. Na tomto 
zvýšení se podílí zejména služby ICT, které jsou nejvýznamnější změnou, která je součástí 
struktury celkových tržeb. 

7) Během roku 2010 se uskutečnily i dodávky do zahraničí v celkové výši 28 402 tis. Kč, tzn. 
meziroční snížení o 2,31 %. Hlavní zemí vývozu bylo Slovensko, kam se vyvážely stravenky, 
jízdenky a poukázky. 
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II. Vývoj z hlediska ekonomické a finanční politiky  
 

1. Struktura majetku a kapitálu 
V roce 2010 došlo ke zvýšení objemu celkových aktiv, přehled nejvýznamnějších změn 
je popsán v příloze účetní závěrky. Dlouhodobě se zvyšuje hodnota vlastního kapitálu 
podniku. V roce 2010 se vlastní kapitál zvýšil o 137 466 tis. Kč. 

 
2. Vývoj výnosů a nákladů  

Meziroční porovnání údajů o dosažených výnosech a o vývoji nákladů ukazuje, že 
celkové výnosy (bez vnitropodnikových) se zvýšily o 0,25 %, přičemž celkové náklady 
(bez vnitropodnikových nákladů a bez daně z příjmů) se zvýšily o 0,96 %. 
 

 Výroba bankovek tvořila v celkové hodnotě tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
11,12 %; v roce 2010 zůstala podle podílu na celkových tržbách z vl. výrobků a služeb 
čtvrtou největší sortimentní skupinou; na prvním místě byly v roce 2010 státní 
dokumenty (53,20 %), na druhé ceniny (18,64 %) a  na třetí místo se posunuly tržby ze 
služeb (15,37 %).  

 
3. Finanční hospodaření podniku 

Krátkodobé bankovní úvěry STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN v roce 2010 neměla.  
Krátkodobý finanční majetek vykazuje v roce 2010 zvýšení o 49,98 %. Stav 
krátkodobého finančního majetku k 31.12.2009 byl 739 mil. Kč a k 31.12.2010 byl     1 
108 mil. Kč. 
V roce 2011 předpokládáme významné zvýšení investic; jednak budou probíhat 
rekonstrukce budov, hlavně rekonstrukce objektů výrobního závodu III a především 
bude pokračovat náročná  již započatá stavba výpočetního střediska Vápenka.  
Financování těchto aktivit bude, tak jako v předchozích letech, probíhat jednak 
z vlastních zdrojů, jednak budeme využívat bankovního úvěru, který začneme čerpat na 
výstavbu nového výpočetního střediska Vápenka. 
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IX. VVVÝÝÝVVVOOOJJJ   VVVÝÝÝZZZNNNAAAMMMNNNÝÝÝCCCHHH   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIICCCKKKÝÝÝCCCHHH   

UUUKKKAAAZZZAAATTTEEELLLŮŮŮ V LETECH 2006-2010 (v tis. Kč)  
 
 

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Dlouhodobý majetek 
(stálá aktiva) 

943 086 1 037 858 1 042 433 1 282 337 1 152 830 

Tržby za vlastní výrobky a 
služby 

1 046 260 1 391 025 1 274 187 1 488 470 1 587 582 

Vlastní kapitál 1 669 384 1 827 768 1 886 572 2 037 738 2 175 204 

 
 
 
Vývoj významných ekonomických ukazatelů v letech 2006 – 2010 (v tis. Kč) 
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