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Vážené dámy,
Vážení pánové,
předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2013, jejímž prostřednictvím Vám
chceme poskytnout základní informace o výsledcích hospodaření STÁTNÍ
TISKÁRNY CENIN, státního podniku, v roce 2013. Jsme podnikem s
dlouholetou tradicí, který nabízí svým zákazníkům široký sortiment vysoce
kvalitních cenin v provozu vybaveném nejmodernějšími technologiemi a
bezpečnostními systémy.

Rok 2013 znamenal pro náš podnik plný provoz výroby ve třech našich výrobních závodech. Ve

výrobním závodě I pokračovala tradiční výroba polygrafických produktů. Ve výrobním závodě II
provozujeme od roku 2000 technologie na personalizaci cestovních pasů a občanských průkazů a
od roku 2004 i technologii na personalizaci řidičských průkazů.
V roce 2013 pokračoval plný provoz i ve výrobním závodě III, 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.
Je třeba zdůraznit, že v tomto závodě jsme také dokončili v průběhu roku 2012 celkovou
rekonstrukci objektů a uvedli do provozu nově vybudované Národní datové centrum. V těchto
nových provozech jsme pokračovali v poskytování ICT služeb pro resort ministerstva financí
(42% celkových tržeb za služby ICT) a současně jsme uzavřeli nové kontrakty s dalšími institucemi
státní správy.

Z

hlediska celkového hodnocení ekonomických výsledků za rok 2013 můžeme konstatovat, že
uplynulý rok byl úspěšný:
-

-

V roce 2013 došlo k dalšímu zvýšení objemu celkových aktiv, přičemž dlouhodobě se
zvyšuje hodnota vlastního kapitálu; v roce 2013 se zvýšil vlastní kapitál o 171 615 tis. Kč,
což je meziroční nárůst o 6,96 %. To znamená, že náš podnik vykazuje dlouhodobě
finanční stabilitu a je schopen většinu svých rozvojových programů financovat z vlastních
zdrojů, které jsou ve struktuře finančních zdrojů hlavní složkou.
Plán tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb jsme splnili na 109,29 %. To znamená, že
tento ukazatel byl vyšší, než předpokládal plán, a i oproti roku 2012 došlo k celkovému
zvýšení těchto tržeb o 16,20%.
Nicméně je třeba konstatovat, že již třetím rokem, v rámci mimořádných úsporných
opatření ze strany ministerstev a státních institucí, došlo k přehodnocení rozsahu
požadovaných služeb a dodávek výrobků u existujících smluv. Proto jsme byli nuceni
zredukovat rozsah plnění a ceny u řady zakázek pro státní sektor. Tato skutečnost se
projevila i na celkové rentabilitě zakázek a podniku. V průběhu roku 2013 se nám již
podařilo kompenzovat tyto ztráty další diverzifikací tržeb formou zavedení nového
sortimentu výrobků a poskytovaných služeb.
Celkové tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činily 1 742 mil. Kč; tržby za
nejvýznamnější zakázky personalizovaných dokladů (občanské průkazy, řidičské průkazy,
e-cestovní doklady) dosáhly 591,82 mil. Kč, tj. 33,97% z tržeb za prodej vlastních výrobků
a služeb. V této oblasti jsme již druhým rokem pokračovali ve zpracování a dodávání nové
generace personalizovaných e-občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (bez čipu
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nebo s čipem) ve formě plastové karty ID 1; od ledna 2013 jsme začali vyrábět současně
nový typ řidičského průkazu.
Tržby z prodeje služeb se zvýšily oproti roku 2012 o 228 392 tis. Kč, což představuje nárůst
o 74,01%. Ve službách se jedná hlavně o navýšení objemu tržeb za služby ICT, které za
rok 2013 tvořily 30,14% z celkového objemu tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb
STC.
-

Meziroční porovnání údajů o dosažených celkových výnosech a o vývoji nákladů
ukazuje, že celkové výnosy (bez vnitropodnikových) se zvýšily o 14,19%, přičemž
celkové náklady (bez vnitropodnikových nákladů) se zvýšily o 14,23%.

-

Hospodářský výsledek jsme dosáhli v roce 2013 ve výši 218 518 tis. Kč před
zdaněním.

Jaká je naše strategie na rok 2014:
V

oblasti celkových tržeb předpokládáme, zejména v souladu s již podepsanými kontrakty, že
splníme plán tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2014 ve výši 1 786 mil. Kč. Na
předpokládaném zvýšení tržeb se podílí zejména nárůst služeb ICT a nově uzavřené kontrakty
v oblasti výroby dokumentů.

V

investiční oblasti je naším prioritním úkolem v roce 2014 pokračovat v zahájené rekonstrukci
areálu budov výrobního závodu IV v Zelenči, kde chceme vybudovat během let 2015 až 2016
záložní datové centrum a současně rozšířit kapacitu současného Národního datového centra ve
VZ III.

Věřím, že úspěšný rok 2013 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 2013. Těším se na další spolupráci v roce
2014.

Ing. Richard BULÍČEK
generální ředitel

25. 02. 2014
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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

VÝROBNÍ ZÁVOD IV

ČSL. ARMÁDY 435, ZELENEČ

PRÁVNÍ FORMA

STÁTNÍ PODNIK

ÚDAJ O ZÁPISU V

OBCHODNÍM

REJSTŘÍKU

ZAPSÁN V OR VEDENÉM MĚSTSKÝM

ODDÍL A LX,
VLOŽKA 296, SP. ZN. PS 296/1
SOUDEM PRAHA,

ZAKLADATEL

MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

500 MIL. Kč

URČENÝ MAJETEK

1,878.669 tis. Kč

IČ

00001279

DIČ

CZ00001279

TELEFON

236031111

FAX

236031401

E-MAIL

stc@stc.cz
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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. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN 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 v
papírové (občanské průkazy), tak i v plastové podobě (e-doklady, řidičské průkazy, PPZŘ, ePKP).
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Vlivem dlouhodobého postupného zvyšování poptávky na trhu po plastových kartách se STÁTNÍ

TISKÁRNA CENIN rozhodla navázat, na již zaběhnutou výrobu plastových řidičských průkazů,
výrobou plastových karet pro nejširší využití. Pro tento svůj obchodní záměr vybudovala tiskárna
ve výrobním závodě III provoz výroby karet. Tento provoz je vybaven špičkovou technologií
renomovaných světových výrobců.

V

polovině listopadu 2009 zahájila STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN poskytování ICT služeb ve
stávajících objektech závodu VZ III pro ministerstvo financí. Současně zahájila STC v prosinci roku
2010, v souladu se strategií ICT resortu ministerstva financí, výstavbu Národního datového centra.
V průběhu roku 2012 byl pak zahájen zkušební a následně ostrý provoz v tomto nově
vybudovaném datovém centru.
V roce 2013 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN získala další zákazníky v oblasti služeb ICT, se kterými
má uzavřené smlouvy o poskytování služeb datového centra.
V souvislosti s požadavky zákazníků na zajištění služeb i záložního datového centra STÁTNÍ
TISKÁRNA CENIN realizovala ke dni 2. 1. 2013 úplatný převod práva hospodaření k majetku
v objektech ministerstva vnitra v Zelenči. Cílem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je poskytovat
komplexní ICT služby datového centra primárně pro subjekty státní správy, případně další
zákazníky, kteří vyžadují vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných ICT služeb.

K

31. 12. 2013 měla STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN celkem 534 zaměstnanců (fyzické osoby),
z toho:
- 342 zaměstnanců v sídle podniku, tj. na generálním ředitelství a ve výrobním závodě I
v Praze 1, Růžová 6/943;
58 zaměstnanců ve výrobním závodě II na Praze 7, Za Viaduktem 8/1143;
- 134 zaměstnanců ve výrobním závodě III na Praze 3, Na Vápence 14/915;
0 zaměstnanců ve výrobním závodě IV v Zelenči, Čsl. armády 435.
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Výrobní program podniku v roce 2013 členíme do následujících pěti skupin výrobně
obchodních aktivit:
1/ Výroba bankovek pro ČNB
Nominály bankovek
100 Kč
200 Kč
500 Kč
1000 Kč
2000 Kč.
2/ Výroba státně důležitých dokumentů
Pro resort Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva dopravy –
nejdůležitější sortiment:
Cestovní doklad personalizovaný; e-cestovní doklad
Občanský průkaz personalizovaný
Průkaz k pobytu personalizovaný
Řidičský průkaz personalizovaný (plastová karta)
ORV I (osvědčení o registraci vozidla)
ORV II (technické průkazy)
Ostatní doklady; ostatní e-doklady (diplomatické, služební, cizinecké, uprchlické)
Vízové samolepky MV ČR a MZV ČR
Jiné průkazy a legitimace.
3/ Výroba cenin
Tabákové nálepky
Alkoholové nálepky
Stravenky
Jízdenky, dopravní kupony
Dálniční kupony
Poštovní poukázky a šeky
Akcie, obligace, certifikáty
Ostatní ceniny.
4/ Poskytování služeb ICT
poskytování výpočetního výkonu a diskového prostoru pro provoz informačních systémů,
ukládání a archivaci dat včetně nepřetržitého monitoringu služeb a jejich SLA parametrů;
pronájem datového sálu nebo vyhrazeného prostoru pro speciální IT zařízení v Národním
datovém centru jak pro státní, tak pro komerční subjekty;
poskytování služeb Service Desku pro první úroveň podpory uživatelů informačních
systémů zákazníků.
5/ Ostatní výroba
-

výroba tiskopisů v ceninovém i neceninovém režimu výroby pro ministerstva, banky,
České dráhy a.s., 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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Rok 2009
Ceniny
22,41%

Ostatní výroba
2,00%
Služby
4,85%

Rok 2010
Ceniny
18,63%

Služby
15,37%

Bankovky
14,06%
Dokumenty
56,68%

Rok 2011
Ceniny
23,74%

Rok 2012
Ceniny
20,02%

Služby
18,44%
Dokumenty
47,06%

Bankovky
11,12%

Dokumenty
53,20%

Ostatní výroba
1,49%

Ostatní výroba
1,68%

Ostatní výroba
1,26%

Služby
20,58%
Dokumenty
49,99%

Bankovky
9,28%

Rok 2013

Ostatní výroba
1,13%

Ceniny
15,96%
Služby
30,82%

Dokumenty
40,90%

Bankovky
11,20%
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Bankovky
8,15%

Složení dozorčí rady:
K 31. 12. 2013 bylo složení dozorčí rady následující:
Funkce
Předseda dozorčí rady

Příjmení a jméno
Ing. Salinger Ivan

Místopředseda dozorčí rady

Ing. Snopková Soňa

Členové

Ing. Plesnivý Petr
Ing. Fridrich Jiří
JUDr. Hronová Marie

zástupce zakladatele
zástupce zaměstnanců STÁTNÍ
TISKÁRNY CENIN
zástupce zakladatele
zástupce zakladatele
zástupce zaměstnanců STÁTNÍ
TISKÁRNY CENIN

V roce 2013 došlo ve složení dozorčí rady ke změně, kdy JUDr. Hronová Marie nahradila
dne 13. 3. 2013 JUDr. Bumbálka Pavla. JUDr. Hronová Marie byla zvolena na základě řádných
voleb dne 13. 3. 2013.

Management:
Statutární orgán k 31.12.2013:
Ing. Richard Bulíček

- generální ředitel

Zástupci generálního ředitele k 31.12.2013:
PhDr. Olga Dudková, CSc.
- 1. zástupce generálního ředitele a ekonomický ředitel
Ing. Vladimír Zoul
- 2. zástupce generálního ředitele a výrobní ředitel
Další členové managementu k 31.12.2013:
Ing. František Maleč
- technický ředitel
Ing. Tomáš Vydra, CSc.
- obchodní ředitel
Ing. Věra Hnátová
- ředitel ÚICT
Ing. Jan Cabejšek
- vedoucí výrobního úseku.

Personální profil podniku:
/průměrný evidenční stav zaměstnanců – přepočtené osoby/
Skutečnost

Kategorie

2009

2010

2011

2012

2013

Top management

7,08

7

7

7

7

Technicko-hospodářští zaměstnanci

209,75

216,03

214,45

213,30

218,14

Dělníci

336,56

310,08

278,36

261,08

271,33

31,62

31,52

30,51

31,62

31,83

585,01

564,63

530,32

513,00

528,30

Pomocný obslužný personál
Celkem
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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 a na oblast poskytování služeb ICT.
Management, vedoucí zaměstnanci a personální rezervy a obchodníci navíc pravidelně absolvují
rozvojové kurzy v oblasti rozvoje osobnosti a manažerských dovedností.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN zajišťuje zaměstnancům výuku anglického nebo německého jazyka.
V roce 2013 byla výuka zajištěna pro 40 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 2013 tvořen příjmy:
- počáteční stav k 1. 1. 2013
- doplatek základního přídělu za rok 2012
- základní příděl roku 2013 (účtován zálohově) ve výši
- splátky půjček
Celkový příjem do FKSP k 31. 12. 2013
Z tohoto fondu se v roce 2013 čerpalo na:
- půjčky poskytnuté zaměstnancům na nákup bytů a bytového
zařízení
- příspěvek na závodní stravování
- příspěvky na kulturu a sport
- příspěvky na rekreace, zájezdy, dětské tábory
- půjčky sociální – návratné
- sociální výpomoc - nenávratná
- odměny a dary
- úhrada výsledku hospodaření – ztráty rekreačních středisek
Celkem čerpáno z FKSP k 31. 12. 2013

7.093 tis. Kč
- 134 tis. Kč
4 486 tis. Kč
872 tis. Kč
12.317 tis. Kč
633 tis. Kč
930 tis. Kč
784 tis. Kč
2 938 tis. Kč
90 tis. Kč
137 tis. Kč
458 tis. Kč
600 tis. Kč
6 570 tis. Kč

Z fondu kulturních a sociálních potřeb jsou financovány zejména:
- půjčky na bytové účely;
- 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 2013 bylo čerpání finančních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb
v souladu s plánem čerpání dle platné Kolektivní smlouvy pro rok 2013.
Zůstatek FKSP k 31. 12. 2012 činil 7 093 tis. Kč, zůstatek k 31. 12. 2013 činil 5 747 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 vlastních zdrojů podniku prostřednictvím daňově neuznatelných
nákladů.
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I. Vývoj z hlediska obchodní politiky
1) V oblasti obchodní činnosti STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN za rok 2013 se podařilo splnit plán tržeb
za prodej vlastních výrobků a služeb na 109,29 %. Růstový trend u tržeb za prodej vlastních
výrobků a služeb byl vyšší, než předpokládal plán, a oproti roku 2012 došlo ke zvýšení těchto
tržeb o 16,20%. Na výši tržeb mělo velký vliv zvýšení objemu poskytovaných služeb v oblasti
ICT. Hlavně v oblasti služeb server housing došlo k nárůstu tržeb v porovnáním s rokem 2012 o
296,33 %.
2) Mezi největší zákazníky STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN nadále patří Česká národní banka,
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zahraničních věcí,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správa základních registrů, Oblastní celní
úřad Kutná Hora, Česká pošta s.p., dopravní podniky a další.
3) Největším zákazníkem v oblasti polygrafické výroby 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 2013 jsme stejně jako v roce 2012 plně
realizovali výrobu personalizovaných dokladů (občanské průkazy a cestovní pasy); tržby za tyto
doklady činily 510 647 tis. Kč, což znamená, že došlo k poklesu tržeb proti roku 2012 o 52 246
tis. Kč, tedy ke snížení tržeb o 9,28%. Tento pokles je spojen s poklesem cestovných pasů.
4) Dalším dokladem, který STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN vyrábí od roku 2004, je personalizovaný
řidičský průkaz. Tržby v roce 2013 za řidičské průkazy činily 81 170 tis. Kč, což znamená
meziroční nárůst o 37,74%. V roce 2013 bylo dodáno o 646 tis. Kč řidičských průkazů více než
v roce 2012, nárůst o 137,15 %.
5) U výroby tabákových nálepek pro Oblastní celní úřad Kutná Hora došlo oproti roku 2012 ke
snížení tržeb o 8 757 tis. Kč, tj. pokles o 7,53%; tabákové nálepky zůstávají i přes tento pokles
v sortimentu cenin největší zakázkou s celkovými ročními tržbami 107 533 tis. Kč.
6) V roce 2013 jsme zaznamenali nárůst výroby nálepek na alkohol. Tržby se oproti roku 2012
zvýšily o 5,10% a dosáhly hodnoty 38 580 tis. Kč.
7) Nadále pokračovala výroba dálničních kuponů s celkovými tržbami 23 834 tis. Kč, tj. výroba se
snížila oproti roku 2012 o 1 083 tis. Kč, což je pokles o 4,35%. Tento pokles byl způsoben
nižším množstvím vyrobených dálničních kuponů.
8) Při meziročním porovnání podílu výrobních sortimentů na tržbách za vlastní výrobky a služby
došlo v roce 2013 u sortimentu státních dokumentů ke snížení o 9,09%, u bankovek ke zvýšení
o 3,04%, u sortimentu cenin ke snížení o 4,06%.
9) V roce 2013 se zvýšil podíl tržeb za služby na celkových tržbách za vlastní výrobky a služby o
10,24% proti r. 2012, z 20,58% v roce 2012 na 30,82% v roce 2013. Tržby za služby ICT, které
tvoří nejvýznamnější součást struktury celkových tržeb za služby, se zvýšily meziročně o
75,90%. Nejvýznamnějším zákazníkem v oblastí poskytovaných služeb ICT byl pro STÁTNÍ
TISKÁRNU CENIN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
10) Během roku 2013 se uskutečnily i dodávky do zahraničí v celkové výši 19 809 tis. Kč, tzn.
meziroční snížení o 0,47%. Hlavní zemí vývozu byla Slovenská republika, 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 2013 došlo ke zvýšení objemu celkových aktiv o 4,75% především v důsledku
růstu objemu krátkodobého finančního majetku o 187 257 tis. Kč; dlouhodobě se zvyšuje
zejména hodnota vlastního kapitálu podniku; v roce 2013 se vlastní kapitál zvýšil o
171.615 tis. Kč, což je nárůst o 6,96%.
2. Vývoj výnosů a nákladů
Meziroční porovnání údajů o dosažených výnosech a o vývoji nákladů ukazuje, že
celkové výnosy (bez vnitropodnikových) se zvýšily o 14,19 %, přičemž celkové
náklady (bez vnitropodnikových nákladů) se zvýšily o 14,23 %.
Nejvíce meziročně vzrostly náklady na poskytnuté služby dodavatelů v souvislosti
se subdodávkami tzv. kooperací, které vyžadují především nové zakázky v oblasti
ICT. Vyšší náklady na spotřebu materiálu, na opravy a ostatní náklady korespondují
s vyššími objemy tržeb z prodejů výrobků a služeb, resp. výkonů podniku.
3. Finanční hospodaření podniku

Krátkodobý finanční majetek vykazuje v roce 2013 meziroční zvýšení o 17,67 %. Stav
krátkodobého finančního majetku k 31. 12. 2012 byl 1.060 mil. Kč a k 31. 12. 2013 byl
1.247 mil. Kč.
Volné finanční zdroje jsou připraveny pro financování investice ve výrobním závodě IV.
V letech 2015-2016 STC připravuje vybudování záložního datového centra v geograficky
oddělené lokalitě. Financování těchto aktivit bude probíhat výhradně z vlastních zdrojů.

13/41
Výroční zpráva za rok 2013

2009

2010

2011

2012

2013

Dlouhodobý majetek (stálá
aktiva)

1 282 337

1 152 830

1 281 685

1 279 388

1 231 664

Tržby za vlastní výrobky a
služby

1 488 470

1 587 582

1 309 913

1 499 228

1 742 167

Vlastní kapitál

2 037 738

2 175 204

2 315 250

2 466 354

2 637 969

2 637 969
2 466 354
2 315 250
2 175 204
2 037 738
1 742 167
1 488 470

1 587 584
1 309 913

1 282 336
1 152 830

2009

1 499 228

2010
Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)

1 279 388

1 281 685

2011

2012

Tržby za vlastní výrobky a služby
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1 231 664

2013
Vlastní kapitál

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Růžová 6/943, Praha 1, 110 00
IČO: 00001279

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ROKU 2013
(ROZVAHOVÝ DEN 31. 12. 2013)
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ROZVAHA

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(BILANCE)
31.12.2013

ke dni

Obchodní f irma nebo jiný název účetní
jednotky

(v celých tisících Kč)

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Sídlo, by dliště nebo místo

IČO

podnikání účetní jednotky

Růžová 6, čp. 943
Praha 1
110 00

00001279

Běžné účetní období
Označ.
a

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

B.
B. I.

B. II.
B. II.

Řádek
c
001

AKTIVA
b

3. Software
4. Ocenitelná práva
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
1.
2.
3.
6.
7.
8.

003
004
007
008
011
013

B.III.

Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek

014
015
016
019
020
021
023

B. III. 1.
3.
C.
C. I.

Podíly - ovládaná osoba
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Oběžná aktiva
Zásoby

024
026
031
032

C. I.

Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží
Dlouhodobé pohledávky

033
034
035
037
039

1.
2.
3.
5.

C. II.

C.III.
C.III.

C.IV.
C.IV.
D. I.
D. I.

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
7. Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
1.
7.
8.
9.

Pohledávky z obchodních vztahů
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

044
046
048
049
055
056
057
058

1. Peníze
2. Účty v bankách
Časové rozlišení

059
060
063

1. Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období

064
065
066

Brutto
1

Korekce
2

Netto
3

4 765 519
2 988 772
161 486
159 615
992
879
2 823 220
93 035
1 130 196
1 584 062
724
15 203
0
4 066
4 066
0
1 754 955
380 675
196 325
175 805
8 369
176
11 853
140
11 713
115 426
110 068
3 229
1 245
884
1 247 001
869
1 246 132
21 792
12 997
8 647
148

-1 786 245
-1 757 108
-143 608
-142 799
-809
0
-1 613 500
0
-227 183
-1 386 317
0
0
0
0
0
0
-29 137
-28 938
-24 412
-4 526
0
0
0
0
0
-199
-199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 979 274
1 231 664
17 878
16 816
183
879
1 209 720
93 035
903 013
197 745
724
15 203
0
4 066
4 066
0
1 725 818
351 737
171 913
171 279
8 369
176
11 853
140
11 713
115 227
109 869
3 229
1 245
884
1 247 001
869
1 246 132
21 792
12 997
8 647
148
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Minulé účetní
období
Netto
4

2 844 254
1 279 388
40 713
39 608
335
770
1 234 670
48 200
912 585
259 395
720
6 228
7 542
4 005
4 000
5
1 539 757
355 938
196 334
151 599
7 865
140
12 102
140
11 962
111 973
109 110
2 375
0
488
1 059 744
797
1 058 947
25 109
18 577
6 228
304

PASIVA
b

Označ.
a
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál

Řádek
c
067
068
069

1.

Základní kapitál
Kapitálové fondy

070
073

2.
3.

Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze
zisku

1.
2.

Stav v běžném
účetním
období
5

Stav v minulém
účetním
období
6

075
076

2 979 274
2 637 969
500 000
500 000
2 872
1 394
1 478

2 844 254
2 466 354
500 000
500 000
1 512
100
1 412

080

1 790 612

1 691 958

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

081

141 000

141 000

A.IV.

Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let

082
083

A.IV. 1.
A. V.
B.
B. I.

Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/
Cizí zdroje
Rezervy

084
087
088
089

Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky

093
094

1 649 612
168 592
168 592
175 893
257 032
4 775
4 775
43 447
0
43 447
208 810
140 243
16 433
9 652
25 789
16 095
238
360
84 273
82 794
1 479

1 550 958
118 329
118 329
154 555
320 940
2 987
2 987
103 451
51 697
51 754
214 502
143 923
14 481
8 159
31 311
16 364
264
0
56 960
56 948
12

A.
A. I.
A. I.
A. II.

A.III.
A.
III.

4.
B. II.
B. II.

1. Závazky z obchodních vztahů
10. Odložený daňový závazek

B.III.
B.III.

Krátkodobé závazky

105

1.
5.
6.
7.
8.
10.
11.

Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Časové rozlišení

106
110
111
112
113
115
116
121

1.
2.

Výdaje příštích období
Výnosy příštích období

122
123

C. I.
C. I.

095
104

Právní forma účetní jednotky:

státní podnik

DIČ:

CZ00001279
Příprava a výroba cenin
Příprava a výroba cenin s vysokým
stupněm ochrany

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:
Okamžik
sestavení
24.02.2014
15:00 hod.

Podpisový záznam osoby odp.
za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního
orgánu nebo fyz. osoby,
která je účetní jednotkou

Ing. Jana Cvrkalová

Ing. Richard Bulíček
generální ředitel
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Zpracov áno v souladu s v y hláškou č.
500/2002 Sb. v e znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Druhové členění
Obchodní f irma nebo jiný název účetní

ke dni 31.12.2013

jednotky

(v celých tisících Kč)

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Sídlo, by dliště nebo místo

IČO

podnikání účetní jednotky

Růžová 6, čp. 943
Praha 1
110 00

00001279

Označení
a
I.
A.
+
II.
II.

Prodaný materiál

24

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů příštích období

25

-14 181

4 842

Ostatní provozní výnosy

26

4 175
9 265
213 485

3 271
13 823
185 008

02

Obchodní marže

03
04

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

06

Aktivace

07

Výkonová spotřeba

08

1.

Spotřeba materiálu a energie

09

2.

Služby

10

Přidaná hodnota

11

Osobní náklady

12

+
C.
C.

01

Výkony

3.

1.

Mzdové náklady

13

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

4.

Sociální náklady

16

D.

Daně a poplatky

17

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

2.

Tržby z prodeje materiálu

21

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

22

III.
III.

F.
2.
G.
IV.
H.
*

Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém
1
2

2 269
2 264
5
1 750 702
1 742 167
-1 421
9 956
1 084 917
449 355
635 562
665 790
310 772
223 424
75 022
12 326
926
150 870
2 019
0
2 019
847
847

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží

1.

B.
B.

Číslo
řádku
c

TEXT
b

Ostatní provozní náklady

27

Provozní výsledek hospodaření

30
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2 228
2 223
5
1 527 305
1 499 228
17 820
10 257
873 133
426 258
446 875
654 177
298 085
214 580
71 760
11 745
466
154 999
2 656
35
2 621
2 881
2 881

Označení
a

Číslo
řádku
c

TEXT
b

Skutečnost v účetním období

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

33

1 309

1 190

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem

34

1 309

1 190

Výnosové úroky

42

6 154

8 999

Nákladové úroky

43

0

2 519

Ostatní finanční výnosy

44

3 106

4 147

Ostatní finanční náklady

45

5 536

4 891

Finanční výsledek hospodaření

48

5 033

6 926

Daň z příjmů za běžnou činnost

49

42 625

37 379

1.

- splatná

50

50 932

48 015

2.

- odložená

51

-8 307

-10 636

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

175 893

154 555

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+ / -)

60

175 893

154 555

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

61

218 518

191 934

VII.
VII. 1.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.

Právní forma účetní jednotky:

státní podnik

DIČ:

CZ00001279
Příprava a výroba cenin
Příprava a výroba cenin s vysokým stupněm
ochrany

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:
Okamžik
sestavení
24.02.2014
15:00 hod.

Podpisový záznam osoby odp.
za sestavení účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního
orgánu nebo fyz. osoby,
která je účetní jednotkou

Ing. Jana Cvrkalová

Ing. Richard Bulíček
generální ředitel
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STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943 je právnickou
osobou (IČO 00001279), zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1. Datum vzniku státního podniku je 1. 7. 1989.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik je organizačně členěná na generální ředitelství a
čtyři výrobní závody (organizační schéma je přílohou č. 1 této přílohy k účetní závěrce):
- výrobní závod I, Růžová 6/943, Praha 1
- výrobní závod II, Za Viaduktem 8/1143, Praha 7
- výrobní závod III, Na Vápence 14/915, Praha 3
- výrobní závod IV, ul. Čs. Armády 435, Zeleneč, Praha – východ.
V roce 2013 došlo ke zřízení nového výrobního závodu – VZ IV v Zelenči. Tento výrobní
závod se začlenil ke třem stávajícím výrobním závodům STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní
podnik.
Zakladatelem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku je Ministerstvo financí České
republiky.
Statutární orgán k 31. 12. 2013:
generální ředitel:

Ing. Richard Bulíček

Zástupci generálního ředitele k 31.12.2013
1. zástupce generálního ředitele a ekonomický ředitel:
PhDr. Olga Dudková, CSc.
2. zástupce generálního ředitele a výrobní ředitel:
Ing. Vladimír Zoul
V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám v osobách představitelů statutárního orgánu.
V roce 2013 pracovala dozorčí rada ve složení:
předseda:
Ing. Ivan Salinger
zástupce zakladatele
místopředseda: Ing. Soňa Snopková zástupce STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku
členové:
Ing. Jiří Fridrich
zástupce zakladatele
Ing. Petr Plesnivý
zástupce zakladatele
JUDr. Pavel Bumbálek zástupce zaměstnanců STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní
podnik (do 13. 3. 2013)
JUDr. Marie Hronová zástupce zaměstnanců STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní
podnik (od 13. 3. 2013)
V roce 2013 došlo ke změně zástupce zaměstnanců STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik
v dozorčí radě – JUDr. Marie Hronová byla zvolena na základě řádných voleb dne 13. 3. 2013.
Členové dozorčí rady nedostávají za členství v dozorčím orgánu finanční odměny.
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Předmět podnikání STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik:
- připravuje a tiskne bankovky, ceniny, cenné papíry, státní dokumenty a doklady a státně
důležité tiskopisy, které vyžadují ochranu před zneužitím;
- může připravovat a tisknout bankovky, dokumenty a doklady a jiné ceniny pro cizí státy
v rámci volných kapacit, a to za podmínky dodržení odborné způsobilosti a patřičných
osvědčení a oprávnění;
- pokud zařízení a výrobní i provozní poměry dovolí, vyrábí v doplňkové výrobě i jiné
polygrafické výrobky, především pro organizace finanční a úvěrové soustavy;
- poradenskou a konzultační činnost v oboru přípravy a výroby bankovek, cenin a jiných
dokumentů, vyžadujících ochranu před zneužitím;
- obstaravatelská činnost v oboru polygrafické výroby;
- koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vyjma zboží uvedeného v příloze
zákona číslo 455/1991 Sb., a zboží tímto zákonem vyloučeného;
- ubytování (vyjma činností uvedených v příloze č. 3 zák. č. 455/1991 Sb.);
- poradenská a konzultační činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií;
- školící činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií;
- zprostředkovatelská činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií;
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software;
- zpracování dat, služby databank, správa sítí;
- výroba plastových výrobků a pryžových výrobků – výroba plastových karet;
- hostinská činnost;
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u
fyzických a právnických osob;
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu;
- pronájem a půjčování věcí movitých.
K 1. 3. 2013 došlo k následujícím změnám u zapisovaných údajů v obchodním rejstříku:
1. 3. 2013 byl z obchodního rejstříku vymazán určený majetek dle § 2 odst. 5 zákona č. 77/1997
Sb. v celkové hodnotě 1.188.686.273,-- Kč a zároveň byl zapsán určený majetek v celkové
hodnotě 1.878.668.733,-- Kč – došlo k navýšení určeného majetku o hodnotu 689.982.460,-- Kč.
Určený majetek dle § 2 odst. 5 zák. č. 77/1997 Sb. je k 31. 12. 2013 ve výši 1.878.668.733,-- Kč.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik má ve svém majetku 140 zaknihovaných akcií První
certifikační autority, a.s., což představuje 7%ní podíl na základním kapitálu této společnosti. Mezi
akcionáři byla uzavřena smlouva, která upravuje vztahy mezi akcionáři a postavení akcionářů
v této společnosti.
Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2011 - 2013:
Položka
průměrný přepočtený počet zaměstnanců
- výrobní závod I
- výrobní závod II
- výrobní závod III
THZ ve výrobním závodě I
THZ ve výrobním závodě II
THZ ve výrobním závodě III
počet řídících zaměstnanců
osobní náklady celkem
z toho osobní náklady řídících zaměstnanců

rok 2011
rok 2012
rok 2013
530,32
513,00
528,30
342
333
336
60
53
57
128
127
135
165
160
162
18
17
18
38
43
46
42
39
38
294.548 tis. Kč 298.085 tis. Kč 310.772 tis. Kč
49.240 tis. Kč 46.327 tis. Kč 46.854 tis. Kč
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Půjčky, vzniklé nebo sjednané penzijní závazky, poskytnutá zajištění a ostatní plnění
v peněžní formě osobám v dozorčí radě nebo statutárním zástupcům (včetně bývalých
členů vyjmenovaných orgánů) STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik neeviduje.
Plnění v nepeněžní formě v roce 2013 (možnost používat osobní automobil pro služební
potřebu s možností použití i pro soukromé účely) je poskytováno následujícím
zaměstnancům:
- ekonomický ředitel
- výrobní ředitel
- technický ředitel
- manažer obchodních projektů
- vedoucí útvaru MTZ
- vedoucí výroby VZ II
- vedoucí výroby VZ III
- obchodní manažer.
Podnik zajišťuje a hradí zaměstnancům doplňkové penzijní spoření a investiční životní pojištění
po 3 letech nepřetržitého trvání pracovního poměru jako stabilizační prvek, a to v následujícím
složení:
- doplňkové penzijní spoření ve výši 1.000,-- Kč měsíčně na zaměstnance;
- investiční životní pojištění ve výši 1.000,-- Kč měsíčně na zaměstnance.
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Podvojné účetnictví je vedeno v SW RIS2000 od firmy SAUL IS spol. s.r.o., který je používán
od 1. 7. 2002.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik používá systém řízení výroby APV KEREN II
s propojením do SW RIS2000. V rámci systému řízení výroby APV KEREN II je také využíván
program pro skladové hospodářství.
Zpracování mezd zaměstnanců je prováděno v systému DATA CENTRUM 2, odkud se údaje za
jednotlivé měsíce nahrávají do SW RIS2000.
Účetní údaje jsou dále zpracovávány v controllingovém informačním systému BNS a v programu
TOP-RIS, který pomáhá zaměstnancům jiných útvarů při ekonomických rozborech.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik má účetní rok shodný s kalendářním rokem.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách, pouze u majetku,
který STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik převzala od jiných státních organizací, např. od
státního podniku Papirografia v roce 2001, jsou použity reprodukční ceny (na základě znaleckého
ocenění).
Zásoby na skladech jsou účtovány metodou „A“ a jsou oceněny v pořizovacích cenách. Při
účtování pořízení a úbytků reklamních předmětů z drahých kovů v operativní evidenci, dárkových
předmětů v operativní evidenci a dárkových předmětů z drahých kovů v operativní evidenci a
reklamních předmětů na skladě se účtuje metodou „A“. O pořízení a úbytku reklamních předmětů
v operativní evidenci se účtuje metodou „B“.
Základní metody oceňování zásob v STC:
Zásoby jsou oceňovány:
a) pořizovací cenou
- zásoby nakoupené u externího dodavatele;
b) vlastními náklady
- zásoby vytvořené vlastní činnosti;
c) odborným odhadem
- zásoby pořízené bezúplatně;
- inventarizační přebytky;
- odpad a zbytkové produkty vrácené na sklad z výroby nebo z jiné činnosti.
Drobný hmotný a nehmotný majetek je účetně evidován v podrozvahové evidenci. V systému
SW RIS2000 je evidován v modulu Majetek. Na drobný majetek je pohlíženo jako na materiál a
také tak je účtován při pořízení. Hranice pořizovací ceny je dána zákonem 586/1992 Sb., o daních
z příjmů a systémem vnitropodnikových předpisů o účetnictví, maximální hranice je 40 tis. u
drobného hmotného majetku a 60 tis. Kč u drobného nehmotného majetku. V analytickém členění
účtu Materiál na skladě jsou účty pořízení drobného majetku, které slouží jako kalkulační účty.

Při pořizování drobného hmotného majetku jsou jednotlivé náklady na pořízení účtovány na
kalkulační účty a následně po očíslování a zařazení drobného hmotného majetku do evidence je
drobný hmotný majetek naúčtován do podrozvahové evidence. Proúčtování do spotřeby drobného
hmotného majetku, evidovaného jako materiál, je provedeno v měsíci, kdy byl drobný hmotný
majetek zařazen. Z důvodu dodržení jednotné metodiky odpisování u veškerého majetku STÁTNÍ
TISKÁRNY CENIN, státního podniku a nastavení systému odpisování majetku v následujícím
měsíci po zařazení do užívání, je proúčtování spotřeby v průběhu roku zpožděno o jeden měsíc,
ale v posledním měsíci účetního období je spotřeba drobného hmotného majetku naúčtována
vnitřním dokladem ve výši hodnoty zařazeného drobného hmotného majetku za tento poslední
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měsíc účetního období. Tímto je splněn princip zařazení drobného hmotného majetku a
proúčtování spotřeby tohoto majetku ve stejném účetním období.
Stejný postup se uplatňuje i u drobného nehmotného majetku s tím rozdílem, že je spotřeba
účtována na účet 518-Ostatní služby, ne na účet 501-Spotřeba materiálu.
Zboží na skladě a v prodejnách je oceněno v pořizovacích cenách.
Nedokončená výroba je sledována podle jednotlivých zakázek, sortimentu výroby a výrobních
závodů.
Přírůstky nedokončené výroby jsou evidovány ve čtyřech položkách - materiál, práce (výrobní
režie), kooperace (dodavatelské služby prováděné na konkrétní zakázky) a komplexní náklady,
které jsou oceňovány takto:
materiál v průměrných cenách, za který byl materiál vyskladněn;
kooperace v pořizovacích cenách;
práce (výrobní režie) v předem stanovených nákladech na jednicovou hodinu na příslušné
nákladové středisko, které práci vykonalo;
- komplexní náklady v účetní hodnotě.
Úbytky nedokončené výroby jsou stanoveny ve výši výrobní ceny*počet výrobků/počet měsíců
poskytované služby, maximálně však do výše zůstatku výrobních nákladů zakázky/nákladů na
poskytovanou službu ve chvíli vyčíslení úbytků. V případě standardní zakázky (tj. zakázky, u které
je znám odběratel a množství výrobků) je počtem výrobků fakturované množství. V případě
nestandardní zakázky (tj. zakázky, u které není znám buď odběratel, nebo dodávané množství
výrobků), je počtem výrobků množství výrobků převedených na skladové karty výrobků nebo
polotovarů. V případě zakázky na poskytnutí služby je fakturováno za kalendářní měsíc.
Výrobní cena výrobků/poskytovaných služeb je cena stanovená na základě plánovaných operací
práce, plánované spotřeby materiálu, kooperací a komplexních nákladů. Neobsahuje zisk a
celkovou režijní přirážku.
Nedokončená výroba je účtována každý měsíc podle jednotlivých položek sumárně za daný měsíc
za každou zakázku, na které byl v daném měsíci nějaký pohyb.
Polotovary vlastní výroby a výrobky jsou evidovány na jednotlivých skladových kartách a jsou
oceněny ve výši výrobní ceny. V případě, že skutečně vynaložené náklady jsou nižší než výrobní
cena, ocení se polotovary převedené na sklad ve výši skutečně vynaložených nákladů, tj. ve výši
úbytků nedokončené výroby. Polotovary jsou při dalším zpracovávání převedeny opět do
nedokončené výroby pod jiným číslem zakázky, pod kterou jsou dále zpracovávány nebo pouze
fakturovány, a to za průměrnou cenu, za kterou byly evidovány na skladové kartě.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností je oceňována
příslušným útvarem, který aktivaci provedl. Do ocenění dlouhodobého hmotného majetku je
zahrnuta cena použitého materiálu a práce je oceněna nákladovou hodinovou sazbou příslušného
útvaru, který aktivaci provedl, dle sazeb stanovených finančním úsekem. Součástí ocenění jsou
veškeré přímé náklady a část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě majetku vytvořeného
vlastní činností (výrobní režie).
Aktivace materiálu a služeb vytvořených vlastní činností je oceňována na základě skutečných
vlastních nákladů, které jsou tvořeny spotřebou materiálu a práce, která je oceněna v předem
stanovených nákladech na jednicovou hodinu. Dokladem pro ocenění v případě materiálu a služeb
(kromě drobného majetku) je vnitropodniková faktura, která je ve výši nákladů, které naběhly
v souladu s evidencí v systému řízení výroby APV KEREN II na zakázku, ve které byl vyroben
materiál, či byla připravená služba.
U drobného majetku je dokladem pro ocenění nákres drobného majetku s oceněním příslušného
útvaru, který aktivaci provedl. Do ocenění drobného majetku je zahrnuta cena použitého materiálu
a práce je oceněna hodinovou sazbou příslušného útvaru, který aktivaci provedl, dle sazeb
stanovených finančním úsekem. Ocenění je založeno na stejných principech jako u aktivace
dlouhodobého hmotného majetku.
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Opravné položky k majetku vycházejí dle charakteru majetku z následujících podkladů:
♦ k pohledávkám
nepromlčeným, splatným po 31. prosinci 1994;
v insolvenčním řízení;
až do výše 100% jejich neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství.
Hlavním zdrojem informací pro tvorbu opravných položek k pohledávkám je saldokonto
neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2013.
V roce 2013 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v následujícím členění:
opravné položky k pohledávkám nepromlčeným, splatným po 31. prosinci 1994–20.016,-Kč;
opravné položky k pohledávkám nedaňové (účetní) – 4.581,-- Kč;
opravné položky za dlužníky v insolvenčním řízení – 0,-- Kč;
opravné položky k pohledávkám až do výše 100% jejich neuhrazené rozvahové hodnoty
bez příslušenství - 5.472,-- Kč.
K 31. 12. 2013 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik eviduje opravné položky
k pohledávkám v celkové hodnotě 199.191,91 Kč v následujícím složení:
opravné položky k pohledávkám nepromlčeným, splatným po 31. prosinci 1994 –
61.208,91 Kč;
opravné položky k pohledávkám nedaňové (účetní) 16.581,-- Kč;
opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení – 104.836,40 Kč;
opravné položky k pohledávkám až do výše 100% jejich neuhrazené rozvahové hodnoty
bez příslušenství – 16.565,60 Kč.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik nevytvářela k 31. 12. 2013 opravné položky
k pohledávkám vyjádřeným v cizí měně, protože nevznikl důvod pro jejich tvorbu.
♦ k materiálu
Na základě podkladů ze sestavy bezobrátkových zásob ze skladové evidence v systému řízení
výroby APV KEREN II za období bez pohybu - výše opravné položky k bezobrátkovým
zásobám je tvořena:
ve výši 100 % hodnoty materiálových zásob, jestliže jsou bez pohybu od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2013;
ve výši 80 % hodnoty materiálových zásob, jestliže jsou bez pohybu od 1. 1. 2010
do 31. 12. 2013;
ve výši 50 % hodnoty materiálových zásob, jestliže jsou bez pohybu od 1. 1. 2012 do 31.
12. 2013.
K 31. 12. 2013 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik eviduje opravné položky
k materiálovým zásobám v celkové hodnotě 24.412.134,73 Kč.
Tato opravná položka k materiálovým zásobám se skládá z těchto částek:
opravná položka k materiálovým zásobám, které jsou od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2013 bez
pohybu ve výši 100 % z hodnoty zásob 15.985.344,18 Kč, tj. 15.985.344,18 Kč;
-

opravná položka k materiálovým zásobám, které jsou od 1. 1. 2010 - 31. 12. 2013 bez
pohybu ve výši 80 % z hodnoty zásob 4.506.739,21 Kč, tj. 3.605.391,37 Kč;

-

opravná položka k materiálovým zásobám u zásob, které od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
bez pohybu ve výši 50 % z hodnoty zásob 8.481.888,65 Kč, tj. 4.240.944,33 Kč;

-

opravná položka k materiálu - doúčtování 20% OP k materiálu v hodnotě 2.838.458,93
Kč, který je DIK navržen k vyřazení v roce 2014, ale je na něj už vytvořená 80%OP –
567.691,60 Kč;
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-

opravná položka k materiálu - STC vytváří 100% OP na materiál navržený DIK k vyřazení
v hodnotě 12.763,25 Kč, kdy u tohoto materiálu byl poslední pohyb v roce 2012.

♦ k nedokončené výrobě
Opravná položka k nedokončené výrobě je rozdíl mezi hodnotou jednotlivých zakázek
k závěrkovému dni a mezi hodnotou nevyfakturovaných výrobků oceněných výrobní cenou
naplánovanou technologem. V případě, že zakázka vykazuje k 31. 12. vyšší zůstatek, než je
hodnota nevyfakturovaných výrobků, je k této zakázce vytvořená opravná položka.
K 31. 12. 2013 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik eviduje opravné položky
k nedokončené výrobě v celkové hodnotě 3.836.575,42 Kč.
♦ k polotovarům
Opravná položka k polotovarům je tvořena také na základě sestavy bezobrátkových zásob ze
skladové evidence v systému řízení APV KEREN II za období bez pohybu:
- ve výši 100 % hodnoty polotovarů jestliže jsou bez pohybu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013;
- ve výši 80 % hodnoty polotovarů, jestliže jsou bez pohybu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013;
- ve výši 50 % hodnoty polotovarů, jestli jsou bez pohybu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.
K 31. 12. 2013 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik eviduje opravné položky
k polotovarům v celkové hodnotě 689.390,52 Kč.
Tato opravná položka k polotovarům se skládá z těchto částek:
- opravná položka k polotovarům, které jsou od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2013 bez pohybu ve
výši 100 % z hodnoty polotovarů 71.233,91 Kč, tj. 71.233,91 Kč;
- opravná položka k polotovarům, které jsou od 1. 1. 2010 - 31. 12. 2013 bez pohybu ve
výši 80 % z hodnoty polotovarů 206.206,93 Kč, tj. 164.965,54 Kč;
- opravná položka k polotovarům, které jsou od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 bez pohybu ve
výši
50 % z hodnoty polotovarů 906.382,13 Kč, tj. 453.191,07 Kč.
♦ k výrobkům
Opravná položka k výrobkům je tvořena také na základě sestavy bezobrátkových zásob ze
skladové evidence v systému řízení APV KEREN II za období bez pohybu:
- ve výši 100 % hodnoty výrobků, jestliže jsou bez pohybu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013;
- ve výši 80 % hodnoty výrobků, jestliže jsou bez pohybu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013;
- ve výši 50 % hodnoty výrobků, jestliže jsou bez pohybu od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.
K 31. 12. 2013 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik neeviduje opravné položky
k výrobkům.
Zdroje k opravným položkám jsou přiloženy u inventarizace pohledávek a závazků k 31. 12.
2013.
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Způsob uplatněný při přepočtu hodnot v cizích měnách na českou měnu:
majetek a závazky vyjádřené v cizí měně při přepočtu na českou měnu jsou přepočítány:
a) pevným měsíčním kursem, a to vždy kursem devizového trhu vyhlášeným ČNB
prvního dne kalendářního měsíce, který je platný pro daný kalendářní měsíc;
b) denním kursem ČNB – při vyúčtování cestovních náhrad kursem devizového trhu ČNB
v den vyplacení zálohy na zahraniční pracovní cestu;
c) denním kursem ČNB k rozvahovému dni podle aktuálního směnného kursu ČNB
platného v tento den - při účetní závěrce kursem ke dni sestavení roční účetní závěrky.
Kursové rozdíly vzniklé při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu
jsou účtovány výsledkově.
Účetní odpisy majetku zařazeného do evidence majetku od roku 1994 jsou lineární. V roce 2013
nebyl zaúčtován žádný mimořádný odpis dlouhodobého majetku.
Daňové odpisy - jsou použity tři možné metody odpisování majetku – lineární, zrychlené a ve výši
účetních odpisů.
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Dlouhodobý majetek představuje významnou položku rozvahy.
Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v letech 2011
nedokončeného majetku):
Stav k 31. 12. 2011
Položka

stavby
stroje, přístroje a
zařízení
dopravní prostředky
inventář
vzorníky, rytiny
pozemky
umělecká díla a
sbírky
drahé kovy
Dlouhodobý
hmotný majetek
software
ocenitelná práva
Dlouhodobý
nehmotný majetek
CELKEM

Účetní
vstupní cena
v tis. Kč

Oprávky
v tis. Kč

Stav k 31. 12. 2012
Účetní
vstupní cena
v tis. Kč

Oprávky
v tis. Kč

– 2013 (vyjma

Stav k 31. 12. 2013
Účetní
vstupní
Oprávky
cena v tis.
v tis. Kč
Kč
1.130.196
227.183

792.307

178.981

1.113.868

201.283

1.488.128

1.188.411

1.502.684

1.259.924

1.530.036

1.346.989

29.751
12.150
2.434
48.200

23.955
9.433
841
-

29.547
18.237
3.304
48.200

25.364
10.347
962
-

29.547
18.227
4.502
93.035

26.771
11.387
1.170
-

720

-

720

-

724

-

2.071

-

2.220

-

1.750

-

2.375.761

1.401.621

2.718.780

1.497.880

2.808.017

1.613.500

191.318
992

138.360
504

202.811
992

163.203
657

159.615
992

142.799
809

192.310

138.864

203.803

163.860

160.607

143.608

2.568.071

1.540.485

2.922.583

1.661.740

2.968.624

1.757.108

V roce 2013 zařadila STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik nový dlouhodobý nehmotný
majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve výši 102.393 tis. Kč.
Z toho byl zařazen dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
odpisovaný ve výši 41.226 tis. Kč (tato hodnota neobsahuje přírůstky na budovách, pozemcích a
uměleckých dílech a sbírkách). V roce 2012 činil přírůstek tohoto majetku 67.878 tis. Kč a v roce
2011 hodnotu 48.168 tis. Kč.
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Nově zařazený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – rozpis nejvýznamnějších
položek:
Položka majetku

rok 2011

rok 2012

rok 2013

Software

15.858 tis. Kč

11.953 tis. Kč

3.737 tis. Kč

- technické zhodnocení softwaru pro technologii
personalizace OP a e-pasů ve výrobním závodě II
- software pro středisko DEDIKOVANÝ SERVER
- software pro středisko Service Desk
- SW licence MONITWIN 32 (budova NDC)
- znaková sada fontů
- technické zhodnocení SW – personalizace karet
- SW CHECKPOINT USER
- SW PŘES IPDS PRO WN
- technické zhodnocení výrobního SW APV KEREN II
- technické zhodnocení účetního SW RIS2000
- SW SQL 2008
- SW EXCHANGE 2010
- SW WinSvrData
- software Alvis + technické zhodnocení
- manažerský informační systém BNS
- webové stránky STC
- SW VMWARE
- SW ORACLE
- SW Návštěvní systém
- SW EKV STANDARD
- řídící systém kamerového systému
Ocenitelná práva
díla- ochranné známky, užitné vzory, audiovizuální

12.871 tis. Kč

7.914 tis. Kč

- tis. Kč

708 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
245 tis. Kč
- tis. Kč
87 tis. Kč
384 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
573 tis. Kč
484 tis. Kč
506 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
119 tis. Kč
119 tis. Kč

- tis. Kč
- tis. Kč
2.347 tis. Kč
tis. Kč
411 tis. Kč
144 tis. Kč
tis. Kč
187 tis. Kč
49 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
80 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
479 tis. Kč
47 tis. Kč
78 tis. Kč
217 tis. Kč
0 tis. Kč
- tis. Kč

- tis. Kč
1.360 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
260 tis. Kč
- tis. Kč
150 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
699 tis. Kč
- tis. Kč
908 tis. Kč
235 tis. Kč
125 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
0 tis. Kč
- tis. Kč

Stroje, přístroje a zařízení

30.948 tis. Kč

47.371 tis. Kč

35.932 tis. Kč

10.382 tis. Kč

9.092 tis. Kč

2.727 tis. Kč

69 tis. Kč
2.055 tis. Kč
- tis. Kč
140 tis. Kč
722 tis. Kč
153 tis. Kč
2.830 tis. Kč
11.377 tis. Kč
- tis. Kč
2.691 tis. Kč
436 tis. Kč
93 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
629 tis. Kč
113 tis. Kč
169 tis. Kč
332 tis. Kč

4.569 tis. Kč
6.600 tis. Kč
12.219 tis. Kč
227 tis. Kč
8.045 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
412 tis. Kč
- tis. Kč
574 tis. Kč
456 tis. Kč
tis. Kč
- tis. Kč
5.177 tis. Kč
192 tis. Kč
6.161 tis. Kč
870 tis. Kč
1.331 tis. Kč

944 tis. Kč
89 tis. Kč
571 tis. Kč
- tis. Kč
313 tis. Kč
1.810 tis. Kč
218 tis. Kč
3.476 tis. Kč
176 tis. Kč
25.444 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
164 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
1.199 tis. Kč
358 tis. Kč

- výpočetní technika, vč. serverů, rozvaděčů, PC do
výrobních provozů
- rozvaděče datové sítě
- klimatizační chladící zařízení, generátory
- odpory (předřadníky) pro výbojky
- telefonní a rozhlasové ústředny
- elektrické akustické nebo vizuální systémy (EPS, EZS, EKV)
- stroje a přístroje pro sváření
- třídící linka bankovek
- tiskařské stroje
- prodejní automaty
- systém pro personalizaci
- laboratorní zařízení
- mikroskopy, náhledové zařízení, speciální zařízení
- konvektomaty
- elektrické akumulátory
Dopravní prostředky
Inventář
Vzorníky, rytiny
Drahé kovy
CELKEM V DANÉM ROCE

48.168 tis. Kč
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67.878 tis. Kč

41.226 tis. Kč

Současně byl v roce 2013 vyřazen dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný
majetek (kromě staveb) v pořizovací hodnotě 56.352 tis. Kč, v roce 2012 to bylo v pořizovací
hodnotě 34.927 tis. Kč a v roce 2011 v hodnotě 9.360 tis. Kč, z toho hlavní položky jsou:
Položka majetku

rok 2011

Software
- software
Ocenitelná práva
Stroje, přístroje a zařízení
- výpočetní technika
- počítačky archů, bankovek, třídičky atp.
- klimatizační, chladící a mrazící zařízení
- měřící a kontrolní přístroje
- fotokopírovací a optické přístroje
- systém vnitřní průmyslové televize
- stroje a přístroje pro tisk
- ofsetové a balící stroje
- ostatní stroje a přístroje jinde neuvedené
- personalizační stroje
Dopravní prostředky
Inventář
Vzorníky, rytiny
Drahé kovy
CELKEM V DANÉM ROCE

422 tis. Kč
422 tis. Kč
344 tis. Kč
5.455 tis. Kč
718 tis. Kč
- tis. Kč
228 tis. Kč
819 tis. Kč
277 tis. Kč
369 tis. Kč
2.807 tis. Kč
150 tis. Kč
87 tis. Kč
- tis. Kč
2.319 tis. Kč
17 tis. Kč
- tis. Kč
803 tis. Kč
9.360 tis. Kč

rok 2012
460 tis. Kč
460 tis. Kč
- tis. Kč
32.814 tis. Kč
5.801 tis. Kč
45 tis. Kč
- tis. Kč
11 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
281 tis. Kč
- tis. Kč
65 tis. Kč
26.611 tis. Kč
396 tis. Kč
74 tis. Kč
- tis. Kč
1.183 tis. Kč
34.927 tis. Kč

rok 2013
46.934 tis. Kč
46.934 tis. Kč
- tis. Kč
8.581 tis. Kč
5.787 tis. Kč
1.964 tis. Kč
535 tis. Kč
- tis. Kč
88 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
207 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
9 tis. Kč
- tis. Kč
828 tis. Kč
56.352 tis. Kč

V roce 2013 došlo k navýšení hodnoty staveb o 16.328 tis. Kč, z toho hodnota technického
zhodnocení celkem byla 2.768 tis. Kč, z toho pro VZ I (včetně obytného domu v Jindřišské ul.
22) byla 75 tis. Kč, pro VZ II bylo technické zhodnocení v nulové hodnotě, hodnota technického
zhodnocení na VZ III byla 2.630 tis. Kč a na VZ IV v hodnotě 63 tis. Kč.
V roce 2013 byly zařazeny budovy a stavby na VZ IV Zeleneč v hodnotě 13.534 tis. Kč a
optické kabely na VZ III v hodnotě 26 tis. Kč.
V roce 2012 došlo k navýšení hodnoty staveb o 321.561 tis. Kč, z toho hodnota technického
zhodnocení celkem byla 24.449 tis. Kč, z toho pro VZ I (včetně obytného domu v Jindřišské ul. 22)
byla 6.175 tis. Kč, pro VZ II bylo technické zhodnocení v nulové hodnotě a hodnota technického
zhodnocení na VZ III byla 16.723 tis. Kč. V roce 2012 byla zařazena budova Národního
datového centra (dále jen „NDC“) v hodnotě 296.763 tis. Kč, která se následně technicky
zhodnotila do 31. 12. 2012 o částku 1.551 tis. Kč, LAN infrastruktura v hodnotě 330 tis. Kč a
místní vedení podzemní (kabelové propojení EPS) v hodnotě 19 tis. Kč.
V roce 2011 došlo k navýšení hodnoty staveb o 17.769 tis. Kč, z toho hodnota technického
zhodnocení celkem byla 16.934 tis. Kč, z toho pro VZ I (včetně obytného domu v Jindřišské ul. 22)
byla 2.137 tis. Kč, pro VZ II 110 tis. Kč a hodnota technického zhodnocení na VZ III byla 14.687 tis.
Kč. V roce 2011 byla zařazena nebytová budova a místní vedení podzemní (kabelová
přípojka) v hodnotě 835 tis. Kč.
Technické zhodnocení staveb
výrobní závod I
výrobní závod II
výrobní závod III (včetně NDC)
výrobní závod IV Zeleneč
obytný dům v Jindřišské ul. 22
RS Pouště
RS Pernink
CELKEM

rok 2011
832 tis. Kč
110 tis. Kč
14.687 tis. Kč
- tis. Kč
1.305 tis. Kč
-tis. Kč
-tis. Kč
16.934 tis. Kč
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rok 2012
6.175 tis. Kč
- tis. Kč
18.274 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
24.449 tis. Kč

rok 2013
75 tis. Kč
- tis. Kč
2.630 tis. Kč
63 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
2.768 tis. Kč

V roce 2013 nedošlo k vyřazení staveb stejně jako v roce 2012, v roce 2011 došlo k vyřazení části
objektu vstupu v hodnotě 463 tis. Kč.
K dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku nebyly vytvořeny opravné položky, protože
inventurou nebyl zjištěn důvod pro jejich tvorbu.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik měla k 31. 12. 2013 na účtu nedokončeného
dlouhodobého majetku 16.082 tis. Kč. Jedná se o majetek, který nebyl k tomuto datu uveden do
stavu způsobilého obvyklému užívání.
Položka aktiv
nedokončený DNM
poskytnuté zálohy na DNM
nedokončený DHM
poskytnuté zálohy na DHM
výdaje na pořízení DFM
poskytnuté zálohy na DFM

stav k 31.12.2011 stav k 31.12.2012 stav k 31.12.2013
- tis. Kč
770 tis. Kč
879 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
250.296 tis. Kč
6.228 tis. Kč
15.203 tis. Kč
- tis. Kč
7.542 tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč
- tis. Kč

Zatížení majetku zástavním právem, záruky
K 31. 12. 2013 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik neposkytla žádnému subjektu ručení,
ani na žádném jejím majetku nevázne zástavní právo.
V roce 2013 nenakoupila STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik žádné nové akcie, které by
zvýšily hodnotu dlouhodobého finančního majetku. V dlouhodobém finančním majetku zůstalo
140 ks zaknihovaných akcií První certifikační autority, a.s. zakoupených v roce 2004. Hodnota
podílu na základním kapitálu u První certifikační autority, a.s. byla oceněna ekvivalencí a
přeceněna o částku 66.370,-- Kč - celková hodnota podílu k 31. 12. 2013 představuje hodnotu
4.066.370,-- Kč. Hodnota přecenění byla účtována jako zvýšení dlouhodobého finančního majetku
(podíly v ovládaných a řízených osobách) a jako zvýšení kapitálových fondů (oceňovací rozdíly
z přecenění majetku a závazků).
Významnou položkou oběžných aktiv je krátkodobý finanční majetek - hodnota krátkodobého
finančního majetku k 31. 12. 2013 byla 1.247.001 tis. Kč, došlo k meziročnímu nárůstu o 187.257
tis. Kč. Přehled o peněžních tocích za rok 2013 je přílohou účetní závěrky.
V průběhu roku 2013 byly volné finanční prostředky zhodnocovány na běžných účtech, kde bylo
sjednáno úročení vyšší, než je tržní úročení termínovaných vkladů, či depozitních směnek.
Celková hodnota termínovaných vkladů k 31. 12. 2013 byla 57.000 tis. Kč a hodnota depozitní
směnky byla nulová.
Rezervy dle Zákona o rezervách nejsou v roce 2013 tvořeny.
Ostatní rezervy (účetní rezervy) jsou vytvořeny k 31. 12. 2013 v celkové hodnotě 4.775.110,29
Kč. Jedná se o následující tituly:
- rezervy na bonusy a nenárokové složky odměny vyplácené ve prospěch zaměstnanců, kdy
okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku vyplacení těchto složek odměny
v hodnotě 4.087.570,-- Kč;
-

rezerva na soudní spor s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR v hodnotě 567.540,29 Kč;
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik jako žalovaný vede soudní spor s Rozhodčím
soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze,
kdy Rozhodčí soud podal proti STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik žalobu o vydání
bezdůvodného obohacení ve výši 567.540,29 Kč.
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Zároveň STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik vede soudní spor s Rozhodčím soudem při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze o zaplacení
částky 567.540,29 Kč z titulu nevrácení části poplatku a úroku z prodlení zaplaceného
v souvislosti s rozhodčím řízením.
Vzhledem k tomu, že Ústavní soud zatím nerozhodl po podané ústavní stížnosti, STÁTNÍ
TISKÁRNA CENIN, státní podnik, která je jednak v pozici žalovaného, tak v pozici žalujícího,
vytvořila z důvodu opatrnosti rezervu ve výši 567.540,29 Kč.
-

rezerva na pohledávku související s vyúčtováním darovací smlouvy ve výši 120.000,-- Kč.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik neměla v roce 2013 výdaje na výzkum a vývoj a
nepřijala žádné dotace na investiční a provozní účely.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik neměla v roce 2013 vyměnitelné dluhopisy nebo
podobné cenné papíry nebo práva.
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STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik nemá k 31. 12. 2013 žádné úvěry.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik nepřijala ani neposkytla v roce 2013 žádné půjčky.
Od roku 2002 účtuje STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik o odložené dani.
Odložená daň k 31. 12. 2013 ve výši 43.447.002,09 Kč má tuto strukturu:
♦ odložený daňový závazek - rozdíly zůstatkových cen dlouh.nehmot.majetku
♦ odložený daňový závazek - rozdíly zůstatkových cen dlouh.hmot.majetku
♦ odložená daňová pohledávka z titulu oprav.položek k materiálu
♦ odložená daňová pohledávka z titulu oprav.položek k polotovarům
♦ odložená daňová pohledávka z titulu oprav.položek k hotovým výrobkům
♦ odložená daňová pohledávka z titulu oprav.položek k nedokončené výrobě
♦ odložená daňová pohledávka z titulu oprav.položek k pohledávkám
♦ odložená daňová pohledávka z titulu ostatních rezerv

2.216.674,33
47.613.037,84
4.638.305,60
130.984,20
0,00
728.949,33
0,00
884.470,96

Celkový daňový závazek z titulu odložené daně za rok 2013 představuje hodnotu 49.829.712,17
Kč a celková daňová pohledávka z titulu odložené daně za rok 2013 je 6.382.710,08 Kč.
Výsledný dopad k 31. 12. 2013 je odložený daňový závazek ve výši 43.447.002,09 Kč, kdy došlo
k jeho snížení ve srovnání s rokem 2012 o částku 8.307.368,04 Kč.

V roce 2013 byl rozdělen výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 154.555.051,13 Kč takto:
100.000.000,-- Kč
♦ investiční fond
0,-- Kč
♦ zákonný rezervní fond
50.263.449,13 Kč
♦ nerozdělený zisk minulých let
4.291.602,-- Kč
♦ příděl do FKSP

Daňová povinnost splatná za rok 2013 byla stanovena na částku 50.931.660,-- Kč.
Protože v průběhu roku 2013 byly uhrazeny zálohy v celkové výši 42.563.200,--Kč, k 31. 12. 2013
eviduje STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik daňový závazek (daň z příjmů za běžnou
činnost – splatnou) ve výši 8.368.460,-- Kč na základě daňového přiznání k 31. 12. 2013.
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2013 je přílohou účetní závěrky.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik účtuje v knihách podrozvahových účtů, ve kterých se
provádějí účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách (v denících, v hlavní knize).
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Položky podrozvahové evidence
Cizí zásoby
Cizí dlouhodobý majetek
Drobný nehmotný majetek
Drobný hmotný majetek
Neuhrazené pohledávky
Nevyfakturované závazky
Nezaplacené závazky
Pohledávky přihlášené do konkurzu
Pohledávky u soudu
Stravenky STC, mraženky STC
Pohledávky za zaměstn.půjčky z FKSP
CELKEM

Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013
2.717 tis. Kč
3.985 tis. Kč
2.528 tis. Kč
2.454 tis. Kč
2.454 tis. Kč
2.454 tis. Kč
6.615 tis. Kč
7.667 tis. Kč
7.473 tis. Kč
77.854 tis. Kč
80.115 tis. Kč
83.424 tis. Kč
25.018 tis. Kč
29 tis. Kč
29 tis. Kč
-336 tis. Kč
-336 tis. Kč
-336 tis. Kč
-16 tis. Kč
-16 tis. Kč
- tis. Kč
1.005 tis. Kč
968 tis. Kč
968 tis. Kč
2.195 tis. Kč
274 tis. Kč
274 tis. Kč
1.860 tis. Kč
1.993 tis. Kč
1.895 tis. Kč
1.535 tis. Kč
1.196 tis. Kč
1.239 tis. Kč
120.901 tis. Kč
98.329 tis. Kč
99.948 tis. Kč

K 31. 12. 2013 je evidováno v podrozvahové evidenci 13 597 položek drobného hmotného
majetku v hodnotě 83.424 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl pořízen drobný hmotný majetek
v hodnotě 5.287 tis. Kč a vyřazen byl drobný hmotný majetek v hodnotě 1.978 tis. Kč.
K 31. 12. 2013 je evidováno v podrozvahové evidenci 683 položek drobného nehmotného
majetku v hodnotě 7.473 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byl pořízen drobný nehmotný majetek
v hodnotě 332 tis. Kč a vyřazen byl drobný nehmotný majetek v hodnotě 526 tis. Kč.
K 31. 12. 2012 je evidováno v podrozvahové evidenci 12 983 položek drobného hmotného
majetku v hodnotě 80.115 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl pořízen drobný hmotný majetek
v hodnotě 5.014 tis. Kč a vyřazen byl drobný hmotný majetek v hodnotě 2.753 tis. Kč.
K 31. 12. 2012 je evidováno v podrozvahové evidenci 698 položek drobného nehmotného
majetku v hodnotě 7.667 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl pořízen drobný nehmotný majetek
v hodnotě 1.109 tis. Kč a vyřazen byl drobný nehmotný majetek v hodnotě 57 tis. Kč.
K 31. 12. 2011 je evidováno v podrozvahové evidenci 12 707 položek drobného hmotného
majetku v hodnotě 77.854 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byl pořízen drobný hmotný majetek
v hodnotě 6.736 tis. Kč a vyřazen byl drobný hmotný majetek v hodnotě 2.541 tis. Kč.
K 31. 12. 2011 je evidováno v podrozvahové evidenci 598 položek drobného nehmotného
majetku v hodnotě 6.615 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byl pořízen drobný nehmotný majetek
v hodnotě 1.323 tis. Kč a vyřazen byl drobný nehmotný majetek v hodnotě 131 tis. Kč.
Hlavní nárůst majetku v podrozvahové evidenci je v položkách drobného hmotného majetku, což
bylo způsobeno průběžným dovybavováním provozů tímto majetkem.
Vývoj vybraných položek rozvahy (údaje jsou uvedeny v tis. Kč):
Poř.
číslo

Název ukazatele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pasiva celkem
Cizí zdroje (cizí kapitál)
Čisté závazky (cizí zdroje – finanční majetek)
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Pohledávky z obchod. vztahů po lhůtě splatnosti
Vlastní kapitál
Zaměstnanci (průměrný přepočtený počet)
Zásoby (hodnota netto-rozvaha)

31.12.2011
2.859.918
502.435
-659.792
173.169
268.053
4.659
2.315.250
530,32
275.646
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Údaje k
31.12.2012
2.844.254
320.940
-738.804
103.451
214.502
4.879
2.466.354
513,00
355.938

31.12.2013
2.979.274
257.032
-989.969
43.447
208.810
9.828
2.637.969
528,30
351.737

Vývoj pohledávek z obchodních vztahů v letech 2011 - 2013 (v tis.Kč)
POHLEDÁVKY z obchodních
vztahů (brutto hodnota)
Celkem
Z toho: do lhůty splatnosti
po lhůtě spl. do 30 dnů
po lhůtě spl. do 90 dnů
po lhůtě spl. do 180 dnů
po lhůtě spl. do 360 dnů
po lhůtě spl. nad 360 dnů

k
k
31.12.2011 31.12.2012
93.616
109.304
88.957
104.425
3.029
2.080
530
1.594
1.100
1.008
0
5
0
192

k
31.12.2013
110.068
100.240
4.606
3.798
660
664
100

12/11

13/12

116,76 %
100,70 %
117,39 %
95,99 %
68,67 %
221,44 %
300,75 %
238,27 %
91,64 %
65,48 %
- 13280,00 %
52,08 %

Žádná pohledávka není pohledávka k podnikům ve skupině a také žádná pohledávka, z výše
uvedené celkové hodnoty pohledávek, neslouží ke krytí podle zástavního práva, nebo k jištění
žádným jiným způsobem.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik nevlastní pohledávky určené k obchodování oceněné
reálnou hodnotou.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik eviduje k 31. 12. 2013 pohledávku se splatností delší
než 5 let za svým zakladatelem Ministerstvem financí České republiky ve výši 7.085.098,58 Kč. Je
to pohledávka vzniklá rekonstrukcí majetku zakladatele, který je v nájmu STÁTNÍ TISKÁRNY
CENIN, státní podnik. Jiná pohledávka se splatností delší než 5 let není v evidenci.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik eviduje k 31. 12. 2013 v podrozvahové evidenci
pohledávky za zaměstnanci z titulu neuhrazených půjček FKSP v hodnotě 32.000,-- Kč. STÁTNÍ
TISKÁRNA CENIN, státní podnik podala na zaměstnance, kteří neuhradili zůstatky půjček k datu
ukončení pracovního poměru, návrh na zaplacení soudu.
Vývoj závazků v letech 2011 – 2013 (v tis. Kč):
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
CELKEM
Celkem
z toho: do lhůty splatnosti
po lhůtě splatnosti

k
31.12.2011
268.053
266.979
1.074

k
31.12.2012
214.502
214.247
255

k
31.12.2013
208.810
208.597
213

12/11
80,02 %
80,25 %
23,74 %

13/12
97,35 %
97,36 %
83,53 %

Žádný závazek není závazek k podnikům ve skupině a také žádný z výše uvedené celkové
hodnoty závazků, není kryt podle zástavního práva, nebo jištěn jiným způsobem.
Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let nejsou v evidenci.
Splatné závazky z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2013 byly uhrazeny v lednu 2014.
Daňové nedoplatky STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik nemá.
Vývoj vybraných položek výsledovky (údaje jsou uvedeny v tis.Kč):
Vývoj výnosů v období 2011 – 2013 (v tis. Kč):
UKAZATEL
PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a
zboží
- tržby realizované do zahraničí
Ostatní provozní výnosy
FINANČNÍ VÝNOSY
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY
VÝNOSY CELKEM (bez vnitrop.výnosů)

2011
1.335.241

2012
1.535.460

2013
1.759.165

12/11
114,99 %

13/12
114,57 %

1.312.256

1.501.456

1.744.436

114,42 %

116,18 %

18.528
22.985
12.246
1.347.487

19.902
34.004
14.336
1.549.796

19.809
14.729
10.569
1.769.734

107,42 %
147,94 %
117,07 %
115,01 %

99,53 %
43,32 %
73,72 %
114,19 %

* Ostatní provozní výnosy zahrnují změnu stavu zásob vlastní činnosti, aktivaci, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu a jiné provozní výnosy
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Struktura tržeb za vlastní výrobky, služby a zboží v letech 2011 až 2013:
Druh tržby
Tržby za bankovky
Tržby za ceniny
Tržby za dokumenty
Tržby za ostatní výrobky
Tržby z nájemného
Tržby z ubytovacích služeb a stravování
Tržby za ostatní služby (včetně služeb ICT)
Tržby za zboží
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

2011
(v tis. Kč)
121.515
310.958
616.464
19.469
3.392
3.453
234.662
2.343
1.312.256

2012
(v tis. Kč)
122.198
300.411
749.530
18.505
4.877
3.245
300.462
2.228
1.501.456

2013
(v tis. Kč)
195.067
277.965
712.475
19.683
5.268
2.930
528.779
2.269
1.744.436

Vývoj nákladů v období 2011 - 2013 (v tis. Kč):
UKAZATEL
PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
Spotřeba materiálu, energií, služby, zboží
Z toho spotřeba materiálu+energie+zboží
Z toho služby
Opravy a udržování – z položky služby
Z toho ostatní provozní náklady
OSOBNÍ NÁKLADY
FINANČNÍ NÁKLADY
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY
NÁKLADY CELKEM (bez vnitrop.nákladů,
bez daně z příjmů z výkazu zisku a ztrát
k 31. 12. provozní + finanční náklady)

2011
1.161.003
694.850
354.699
340.151
14.219
171.605
294.548
6.829
-

2012
1.350.452
875.356
428.481
446.875
11.912
177.011
298.085
7.410
-

2013
1.545.680
1.087.181
451.619
635.562
17.899
147.727
310.772
5.536
-

12/11
116,32 %
125,98 %
120,80 %
131,38 %
83,78 %
103,15 %
101,20 %
108,51 %
-

13/12
114,46 %
124,20 %
105,40 %
142,22 %
150,26 %
83,46 %
104,26 %
74,71 %

1.167.832

1.357.862

1.551.216 116,27 %

114,24 %

Vývoj výsledku hospodaření v období 2011 - 2013 (v tis. Kč):
UKAZATEL
Provozní výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření za účetní období

2011
174.238
5.417
179.655
144.197

2012
185.008
6.926
191.934
154.555

2013
213.485
5.033
218.518
175.893

12/11
106,18 %
127,86 %
106,83 %
107,18 %

13/12
115,39 %
72,67 %
113,85 %
113,81 %

Informace o celkových nákladech na odměny auditorské společnosti MAIN AUDIT, s.r.o. se
sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 21525, IČ 63488019 za účetní období roku 2013:
a) povinný audit účetní závěrky
- ověření účetní závěrky a výroční zprávy podniku za rok 2013 – celkové náklady 280.000,-Kč bez DPH;
b) jiné ověřovací služby
- ověření veřejné zakázky „Výroba a dodání kontrolních pásek ke značení lihu“ za období
roku 2013 – celkové náklady 99.000,-- Kč bez DPH;
- ověření veřejné zakázky „Zajištění veškerých činností spojených s přípravou výroby, vlastní
výrobou a dodáním personalizovaných řidičských průkazů vzoru Evropských společenství,
včetně doprovodného materiálu pro Ministerstvo dopravy ČR“ za období roku 2013 –
celkové náklady 99.000,--Kč bez DPH za provedení auditu;
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-

ověření veřejné zakázky „Dodávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a
s nosičem dat s biometrickými údaji, včetně systému vyřizování žádostí, pořizování a
zpracování dat; výroba a dodávání průkazů o povolení k pobytu se strojově čitelnými údaji
obsahující nosič dat s biometrickými údaji, jimiž jsou údaje o zobrazení obličeje a údaje o
otiscích prstů a výroba a dodávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji“ za
období roku 2013 – celkové náklady 169.200,-- Kč bez DPH.

Ostatní informace:
Změna metodiky účtování prokazatelné likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené
výroby, polotovarů a výrobků od 1. 1. 2014:
Od 1. 1. 2014 došlo z důvodu přesného vykazování výdajů na prokazatelně provedenou likvidaci
zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a výrobků, k účtování přímo na účet
materiálových zásob v návaznosti na protokol o likvidaci, který obsahuje všechny náležitosti
v souladu se Zákonem o daních z příjmů, protože tento náklad je daňově uznatelným nákladem.
Do 31. 12. 2013 se tato prokazatelná likvidace účtovala jako škoda, a až následně po provedení
prokazatelné likvidace se účtoval výdaj na tuto prokazatelně provedenou likvidaci na účet
materiálových zásob.
Změna metodiky účtování prokazatelné likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby,
polotovarů a výrobků je od 1. 1. 2014 popsána v Systému vnitropodnikových předpisů o účetnictví.
Informace o skutečnostech, které poskytují další informace o podmínkách či situacích,
které existovaly ke konci rozvahového dne - všechny relevantní skutečnosti známé ke konci
rozvahového dne byly zachyceny v účetní závěrce.
Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky podle § 19 odst. 5 zákona o účetnictví: nejsou.

Ing. Richard Bulíček

generální ředitel
V Praze dne 24. 02. 2014,
15:00 hod.
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Příloha č. 1
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Přehled o peněžních tocích k 31.12.2013
Položka

P

Z
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.

A.*
A.2.
A.2.1
A.2.2
A.2.3.
A.2.4.

A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.

Obsah

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním k 31.12.2013
Úprava o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované
výnosové úroky
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a
mimořádnými položkami
Změna stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krát. závazků z provozní činnosti
Změna stavu zásob
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních
prostředků a ekvivalentů

Čistý peněžní tok z provoz. čin. před zdaněním a mimořádnými položkami

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
Přijaté úroky s výjimkou podniků
Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

B.1.
B.2.
B.3.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Peněžní toky z investiční činnosti

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.3

Dopady změn dlouhodobých závazků
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a pen. ekvivalenty
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
Úhrada ztráty společníků
Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně
Přijaté dividendy a podíly na zisku

C.***
F.
R.

Peněžní toky z finanční činnosti

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období

Stav peněžních prostředků dle účtů k 31.12.2013
Rozdíl

Ing. Richard Bulíček

generální ředitel
V Praze dne 24. 02. 2014,
15:00 hod.
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Částka

1 059 743 633,31
175 892 849,74
162 487 502,84
150 869 970,00
16 462 130,60
0,00
1 309 000,00
-6 153 597,76
0,00

338 380 352,58
61 305 767,41
-800 865,26
43 654 648,52
18 451 984,15
0,00

399 686 119,99
-10,25
6 153 608,01
-57 569 690,00
0,00
-1 309 000,00

346 961 027,75
-154 005 904,59
0,00
0,00

-154 005 904,59
0,00
-5 698 488,93
0,00
0,00
0,00
0,00
-5 698 488,93
0,00
0,00

-5 698 488,93
187 256 634,23
1 247 000 267,54
1 247 000 267,54
0,00
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-

D.Emisní ážio

-

K.2. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

Součet

Kč

-

-

332 740 300,87 Kč

175 892 849,74 Kč

218 517 141,70 Kč

generální ředitel
V Praze dne 24.02.2014,
15:00 hod.

Ing. Richard Bulíček

2 466 353 765,02 Kč

Kč

Kč

Kč

-

50 263 449,13 Kč

Kč

Kč

272 883 724,83 Kč

1 360 310,00 Kč

Kč

1 511 865,40 Kč

-

141 000 000,00 Kč

Kč

105 223 692,00 Kč

-

Kč

Kč

1 550 958 174,79 Kč

-

Kč

Kč

Kč

G.Kapitálové fondy
H.Rozdíly z přecenění nezahrnuté do
výsledku hospodaření
I.Zisk účetních období
(účet 428+zůstatek D 431)
J.Ztráta účetních období
(účet 429+zůstatek MD 431)
K.1. Zisk/ztráta za účetní období před
zdaněním

F.Ostatní fondy ze zisku

E.Rezervní fondy

-

-

Kč

C.A+/- B. se zohledněním účtu 252

-

Zvýšení
leden - prosinec 2013

500 000 000,00 Kč
-

Počáteční zůstatek k
1.1.2013

A.Základní kapitál zapsaný v obchodním
rejstříku (účet 411)
B. Základní kapitál nezapsaný
(účet 419)

Položka vlastního kapitálu

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

161 124 926,06 Kč

-

-

-

154 555 051,13 Kč

-

-

6 569 874,93 Kč

-

-

-

-

-

Snížení
leden - prosinec

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

2 637 969 139,83 Kč

175 892 849,74 Kč

218 517 141,70 Kč

-

168 592 122,83 Kč

-

2 872 175,40 Kč

1 649 611 991,86 Kč

141 000 000,00 Kč

-

-

-

500 000 000,00 Kč

Konečný zůstatek
k 31. 12. 2013

Přehled o změnách vlastního kapitálu za období leden - prosinec 2013

