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1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
 
Vážené dámy,  

Vážení pánové, 

předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2016, 
jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout 
základní informace o výsledcích hospodaření 
STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku (dále 
jen „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN“). Rok 2016 byl 
rokem, který ukázal, že podnik je schopen,  
i po odštěpení části podniku, dál plnohodnotně 
fungovat a na trhu polygrafické výroby svou pozici 
stabilizovat a dále rozvíjet.  

Jsme podnikem s dlouholetou tradicí, který nabízí 
svým zákazníkům široký sortiment vysoce kvalitních 
výrobků. 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN pokračovala výrobou tradičních polygrafických produktů v oblasti 
sortimentu bankovek, dokumentů a cenin. Z hlediska celkového hodnocení ekonomických 
výsledků za rok 2016 můžeme konstatovat, že uplynulý rok byl úspěšný a dosažené výsledky 
roku 2016 potvrdily naše postavení na trhu ceninové výroby. 

Nicméně je třeba konstatovat, že v rámci mimořádných úsporných opatření ministerstev  
a státních institucí, došlo v řadě případů k poklesu prodejních cen i odebraného množství 
dodaných výrobků. Z důvodu zavedení přísných úspor v oblasti nákladů se celková rentabilita 
tržeb nezměnila. 

Celkové tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činily 1 119 mil. Kč, tržby 
za nejvýznamnější zakázky personalizovaných dokladů (občanské průkazy, řidičské průkazy,  
e-cestovní doklady) dosáhly 548 mil. Kč, tj. 49 % z tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. 
V této oblasti dále pokračujeme ve zpracování a dodávání nové generace personalizovaných  
e-občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (bez čipu nebo s čipem) ve formě plastové 
karty ID 1. I přes některé negativní vnější vlivy jsme dosáhli dobrého hospodářského výsledku, 
což ilustruje zisk po zdanění za rok 2016 ve výši 130 601 tis. Kč a hospodářský výsledek ve výši 
160 843 tis. Kč před zdaněním. 

Naše vize  

Naší vizí je dosažení pozice respektovaného integrátora řešení v oblasti výroby a dodávky 
osobních identifikačních dokladů, cestovních dokladů a dalších státně důležitých a státem 
garantovaných dokladů či cenin, tedy produktů, které vyžadují vysoké zabezpečení, aby se 
zabránilo jejich padělání a pozměňování.  

U produktů s nároky na zajištění vysokého stupně zabezpečení budeme upevňovat pozici 
dodavatele, který je schopen zákazníkovi navrhnout a realizovat optimální řešení odpovídající 
potřebě na bezpečné zajištění produktů. 
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1.  ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN je díky zabezpečeným tiskovým a výrobním procesům svými 
zákazníky z veřejného sektoru, ale i z komerční sféry, vnímána jako symbol důvěryhodnosti 
a spolehlivosti. Ve spojení se strategickými dodavateli technologií budeme společně usilovat 
o využití obchodních příležitostí i mimo Českou republiku. 

Naše cíle na rok 2017 

I v roce 2017 budeme zajišťovat výrobu bankovek pro Českou národní banku (dále jen „ČNB“), 
stejně tak budeme plnit závazky vyplývající z dlouhodobých smluv na výrobu a dodání osobních 
a cestovních dokladů, tabákových nálepek, pásek na značení alkoholu, dálničních kuponů, 
jízdenek.  

V oblasti dokladů budeme plnit roli nejenom dodavatele personifikovaných karet, ale budeme 
směřovat k zajišťování vyšší úrovně správy a rozvoje systému. V České republice se chceme 
významnou měrou podílet na rozvoji elektronizace identifikačních dokladů občana. V oblasti 
komerční výroby budeme zajišťovat výrobu těch produktů, které nebudou ztrátové. V segmentu 
ceninové výroby máme ambici prorazit na zahraniční trhy. 

Naším dlouhodobým cílem je rozvíjet schopnost inovovat a nabízet zákazníkům nová, pokud 
možno ucelená produktová řešení, která jsou klíčovým faktorem pro uspokojování potřeb našich 
zákazníků, ale také diverzifikovat portfolio produktů, které v budoucnosti nahradí část tradiční 
polygrafické produkce. 

V oblasti celkových tržeb předpokládáme, zejména v souladu s již podepsanými kontrakty, 
že splníme plán tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2017 ve výši 946 mil. Kč.  

Zakázky pro veřejný sektor představují v plánu 2017 celkem 92 % celkových tržeb (876 mil. Kč), 
komerční zakázky pak 8 % (70 mil. Kč).Tržby budou nepříznivě ovlivněny zejména nízkou 
výrobní objednávkou ČNB. Kromě dosažení plánovaného hospodářského výsledku patří mezi 
nejdůležitější cíle následujícího roku:  

 Příprava podmínek pro zahájení výroby v okamžiku plošného zavedení elektronických 
občanských průkazů s čipem. 

 Obhájení historických ceninových zakázek, jimž v roce 2017 vyprší platnost smluv. 
 Získání certifikace dle normy ISO 14298 pro ceninovou výrobu, jež bude nutnou budoucí 

podmínkou pro výrobu některých zakázek v oblasti osobních dokladů. 
 Obnova technologického parku, zejména pak kriticky důležitých strojů a zařízení pro výrobu 

nosné produkce (bankovek a osobních dokladů). Jeho rozšíření a modernizace na bázi 
ekonomické návratnosti bude financována z vlastních zdrojů. 

Vám, našim obchodním partnerům, děkuji za dosavadní důvěru a spolupráci a Vám, našim 
zaměstnancům, děkuji za dobře odvedenou práci v roce 2016.  

Těším se na další spolupráci v roce 2017. 

 

Tomáš Hebelka, MSc 
generální ředitel       28. dubna 2017  
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2.  ZÁKLADNÍ INFORMACE 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

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 

PERSONALIZAČNÍ CENTRUM 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 ALX, vložka 
296, sp. zn. ALX 296 

ZAKLADATEL Ministerstvo financí 
České republiky 

KMENOVÉ JMĚNÍ 500 mil. Kč 

URČENÝ MAJETEK 1 101 809 577 Kč  

IČO 00001279 

DIČ CZ00001279 

TELEFON 236 031 111 

FAX 236 031 401 

E-MAIL stc@stc.cz 

 
  

mailto:stc@stc.cz
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3.  VZNIK A VÝVOJ PODNIKU 
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3. VZNIK A VÝVOJ PODNIKU 

Historie vzniku STÁTNÍ TISKÁRNY 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 92% speciální ceninovou výrobu pro potřeby České 
národní banky, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, Generální ředitelství cel, Státní fond 
dopravní infrastruktury, Dopravní podnik hl. m. Prahy 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 ve výrobním závodě II v Praze – Holešovicích 
(v roce 2016 je tento závod označen v organizační struktuře jako Personalizační centrum). Tento 
provoz je dodnes specializovaným pracovištěm pro personalizaci osobních dokladů (e-doklady, 
řidičské průkazy, PPZŘ, ePKP). 

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 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN ve výrobním závodě III provoz výroby karet. Tento provoz je 
vybaven špičkovou technologií renomovaných světových výrobců. 

Od poloviny listopadu 2009 do konce roku 2014 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN poskytovala ICT 
služby v objektech výrobního závodu III pro Ministerstvo financí, kde vybudovala Národní 
datové centrum, jehož provoz byl zahájen v průběhu roku 2012. Cílem STÁTNÍ TISKÁRNY 
CENIN bylo poskytovat komplexní ICT služby datového centra primárně pro subjekty státní 
správy, případně další zákazníky, kteří vyžadují vysokou úroveň bezpečnosti poskytovaných  
ICT služeb. 

 
  



STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  
Výroční zpráva za rok 2016 
 

 
9 

 

3.  VZNIK A VÝVOJ PODNIKU 
V souvislosti s požadavky zákazníků na zajištění služeb i záložního datového centra STÁTNÍ 
TISKÁRNA CENIN plánovala také vybudovat záložní datové centrum v Zelenči v objektech 
Ministerstva vnitra, ke kterým na začátku roku 2013 získala na základě úplatného převodu právo 
hospodaření. 

Rozhodnutím zakladatelem ze dne 3. listopadu 2014 o vzniku nového státního podniku Státní 
pokladna Centrum sdílených služeb s.p. odštěpením od STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN byly služby 
ICT převedeny k 1. lednu 2015 do nově vzniklého podniku. Při tomto odštěpení přešla část 
zaměstnanců a majetku jako funkční celek pro poskytování služeb ICT do nového podniku.  

Od 1. ledna 2015 se STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN opět věnuje pouze polygrafické výrobě a nabízí 
svým zákazníkům kompletní službu v oblasti polygrafické výroby, a to od zpracování grafického 
návrhu, sazby, přípravy pro tisk, vlastní tisk až po doručení zakázky na místo určení. 

Kvalita poskytovaných služeb jak v minulosti, tak v současnosti dokládá také ocenění bankovek, 
které STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN získala na mezinárodní úrovni: 

- v roce 1937 byl udělen čestný diplom na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži 
za realizaci bankovky 1000 Kč (návrh Maxe Švabinského), 

- v roce 1989 byla vybrána bankovka 20 Kč s portrétem Jana Ámose Komenského bankovou 
roku pro svou uměleckou hodnotu, 

- v roce 2008 získala nová tisícikorunová bankovka s inovovanými ochrannými prvky 
prestižní ocenění Bankovka roku 2008 od International Association of Currency Affairs - 
světové asociace odborníků zabývajících se hotovostí.  
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4. VÝROBNÍ PROGRAM PODNIKU  
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4. VÝROBNÍ PROGRAM PODNIKU  
 
I. Výrobní program podniku v roce 2016 

Výrobní program podniku v roce 2016 členíme do následujících čtyř skupin 
výrobně obchodních aktivit: 

1/ Výroba bankovek pro ČNB 

Nominály bankovek 
-    100 Kč 
-    200 Kč 
-    500 Kč 
- 1 000 Kč 
- 2 000 Kč 

2/ Výroba státně důležitých dokumentů 

Pro resort Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva dopravy a další 
resorty – nejdůležitější sortiment: 
- cestovní doklad personalizovaný a e-cestovní doklad, 
- občanský průkaz personalizovaný (s čipem nebo bez čipu), 
- průkaz povolení k pobytu personalizovaný, 
- řidičský průkaz personalizovaný (plastová karta), 
- ostatní doklady a ostatní e-doklady (pasy diplomatické, služební, cizinecké, uprchlické), 
- průkaz OZP, 
- jiné průkazy a legitimace.  

3/ Výroba cenin 

- tabákové nálepky, 
- alkoholové nálepky, 
- jízdenky, dopravní kupony, 
- dálniční kupony, 
- poukázky, 
- akcie, dluhopisy, certifikáty, 
- ostatní ceniny. 

4/ Ostatní výroba 

- výroba plastových a papírových karet v ceninovém i neceninovém režimu výroby, 
- výroba tiskopisů v ceninovém i neceninovém režimu výroby pro ministerstva, státní 

úřady a akciové společnosti se státní účastí i komerční subjekty, 
- tisk stravenek na cizí materiál a další. 
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4. VÝROBNÍ PROGRAM PODNIKU 
 
 
II. Skladba tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podle výrobního 

sortimentu v letech 2012 – 2016 v % 
 
 
 

2012 2013 

 
 

2014 2015* 

 
 

2016* 

 

 
* Od roku 2015 bez poskytování služeb ICT (nový státní podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.,  
dále „SPCSS“). 
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5. PÉČE O ZAMĚSTNANCE 
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5.  PÉČE O ZAMĚSTNANCE 
 
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. 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN zajišťuje zaměstnancům výuku anglického nebo německého jazyka. 
V roce 2016 byla výuka zajištěna pro 39 zaměstnanců. 

 
Sociální péče o zaměstnance:  

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN tvoří pro zajištění sociálních potřeb svých zaměstnanců a jejich 
rodinných příslušníků fond kulturních a sociálních potřeb dále („FKSP“). 
 
Tento fond byl v roce 2016 tvořen příjmy: 
- základní příděl roku 2016 (účtován zálohově) ve výši 3 804 tis. Kč 
- základní příděl z HV za rok 2015 (vyúčtování) ve výši - 135 tis. Kč 
- doplňkový příděl z HV za rok 2015 ve výši 196 tis. Kč 
- splátky půjček 331 tis. Kč 
Celkový příjem do FKSP k 31. prosinci 2016 4 196 tis. Kč 
 
Z tohoto fondu se v roce 2016 čerpalo na: 
- příspěvky na závodní stravování 892 tis. Kč 
- půjčky poskytnuté zaměstnancům 356 tis. Kč 
- příspěvky na kulturu a sport 678 tis. Kč 
- příspěvky na rekreace, zájezdy, dětské tábory 2 364 tis. Kč 
- odměny a dary, výpomoci 600 tis. Kč 
- úhrada ztrát rekreačních středisek  427 tis. Kč 
- příspěvek odborové organizaci 5 tis. Kč 
Celkem čerpáno z FKSP k 31. prosinci 2016 5 322 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 2016 bylo čerpání finančních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb 
v souladu s plánem čerpání dle platné Kolektivní smlouvy pro rok 2016.  
 
Zůstatek FKSP k 31. prosinci 2016 činil 1 910 Kč, k 31. prosinci 2015 činil 3 036 tis. Kč.  
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN má dvě vlastní rekreační zařízení.  
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6. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ POLITIKA 
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6.  VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ POLITIKA 
 
I. Vývoj z hlediska obchodní politiky  

1. V oblasti obchodní činnosti STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN za rok 2016 se podařilo splnit plán 
tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb na 100 %. Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků 
a služeb byl téměř na stejné hodnotě, jako předpokládal plán, a oproti roku 2015 došlo  
ke snížení těchto tržeb o 10 %.  

2. Při meziročním porovnání tržeb za vlastní výrobky a služby došlo v roce 2016  
ke snížení u státních dokumentů o 20 %, u bankovek ke zvýšení o 48 %,  
u sortimentu cenin ke snížení o 16 %, u služeb došlo ke zvýšení o 122 %. 

3. Dodávky do zahraničí v celkové výši necelých 12 mil. Kč nepředstavují významný podíl  
na tržbách v roce 2016, tzn. meziroční pokles proti roku 2015 o 30 %. Hlavní zemí vývozu 
byla Slovenská republika, kam se vyvážely plastové karty, jízdenky a poukázky.  

4. V roce 2016 tvoří státní zakázky 92 % z celkového objemu odebraných výrobků a služeb, 
podíl státních zakázek na celkových tržbách se proti roku 2015 zvýšil o 2%.  

5. Největším zákazníkem v oblasti polygrafické výroby STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN bylo stejně 
jako v minulých letech Ministerstvo vnitra, pro které zajišťujeme komplexní služby spojené 
s výrobou dokladů a státně důležitých dokumentů. V roce 2016 jsme plně realizovali výrobu 
personalizovaných dokladů (občanské průkazy, e-PKP a cestovní pasy, cizinecké  
a uprchlické pasy, výjezdní příkazy a další). 

6. V roce 2016 se mírně zvýšil podíl tržeb za služby na celkových tržbách za vlastní výrobky 
a služby. Po velkém snížení v roce 2015, kdy nebyly nově poskytovány služby ICT – 
z důvodu odštěpení a vzniku nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených 
služeb, s.p., došlo v roce 2016 k nárůstu tržeb za poskytnuté služby z důvodu zvýšení 
poskytovaných polygrafických služeb – tisk stravenek na cizí materiál. 

7. Dalším velkým zákazníkem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je Česká národní banka, 
která v roce 2016 odebírala bankovky ve všech nominálních hodnotách kromě nominální 
hodnoty 5 000 Kč. 

8. Významným produktem jsou tabákové a alkoholové nálepky. Objem tržeb za dodané 
nálepky v roce 2016 mírně poklesl proti roku 2015 z důvodu nižšího množství dodaných 
tabákových nálepek. Dalším významným produktem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN jsou 
řidičské průkazy, osvědčení o registraci vozidel (dále jen „ORV“) a další průkazy a tiskopisy. 
V roce 2016 se také snížily dodávky řidičských průkazů, dále byly dodány ORV I, ORV II 
a již druhým rokem byly dodávány průkazy OZP pro Úřad práce ČR.  

9. Nadále pokračovala výroba jízdenek a dopravních kupónů pro dopravní podniky 
statutárních měst a dálniční nálepky. 

10. Z výše uvedených čísel je zřejmé, že velká část produkce STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je 
závislá na politických rozhodnutích představitelů výkonné moci státu Česká republika. 
Podnik má pro zajištění dodávek pro stát vyčleněné značné výrobní kapacity. 
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6.  VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ POLITIKA 
 
II. Vývoj z hlediska ekonomické a finanční politiky  
 

1. Struktura majetku a kapitálu 
V roce 2016 došlo ke zvýšení objemu celkových aktiv o 8 %. Hodnota 
dlouhodobého majetku vzrostla pořízením strategicky důležitého stroje, který ke konci roku 
ještě nebyl zařazený do užívání. Významně narostl objem krátkodobého finančního 
majetku. Naopak v roce 2016 klesaly zásoby polotovarů, materiálu a pohledávek.  
Hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 126 mil. Kč.  
Za rok 2016 byl dosažený zisk necelých 131 mil. Kč po zdanění, který zvýšil 
hodnotu vlastního kapitálu. 

 
2. Vývoj výnosů a nákladů  

Meziroční porovnání údajů o dosažených výnosech a o vývoji nákladů ukazuje, 
že celkové výnosy (bez vnitropodnikových) se snížily o 10 %, přičemž celkové 
náklady (bez vnitropodnikových) se snížily také o 10 %. 
Nejvíce meziročně klesly náklady na spotřebovaný materiál a na poskytnuté služby 
dodavatelů v souvislosti se subdodávkami tzv. kooperací, u kterých se podařilo snížit ceny 
služeb s dodavateli. Dále pokračuje trend nižších odpisů majetku. Snížení nákladů 
koresponduje se snížením objemu tržeb za vlastní výrobky a služby.  

 
3. Finanční hospodaření podniku 

Krátkodobý finanční majetek vykazuje v roce 2016 meziroční zvýšení o 24 %. Stav 
krátkodobého finančního majetku k 31. prosinci 2016 byl 870 mil. Kč, k  31. prosinci 2015 
byl 703 mil. Kč, a to z důvodu posunu realizace části plánovaných investic do roku 2017. 
Očekáváme významný pokles krátkodobého finančního majetku z důvodu obnovy 
technologického parku.  

 
III. Doplňující informace 
 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nevykonává žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti 
ochrany životního prostředí. 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 
 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní 
závěrku k 31. prosinci 2016. 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nenabyla žádné vlastní podíly. 
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6.  VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ POLITIKA 
 

 

IV. Vývoj významných ekonomických ukazatelů v letech 2012 – 2016 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Dlouhodobý majetek  
(stálá aktiva) 1 279 388 1 231 664 1 123 314 345 654 420 735 

Tržby za vlastní výrobky  
a služby 1 499 228 1 742 167 1 777 292 1 241 134 1 118 756 

Vlastní kapitál 2 466 354 2 637 969 2 767 091  1 319 829  1 445 837 

Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 
 
 

 
 
V souvislosti s odštěpením části podniku k 1. lednu 2015 došlo ke snížení celkového vlastního 
kapitálu a stálých aktiv podniku. Čistě z pohledu polygrafické výroby však STÁTNÍ TISKÁRNA 
CENIN věří, že v dalších obdobích dojde k nárůstu tržeb podpořeným růstem investic  
do nových technologií. 
 
Cílem investic do nových technologií je lépe diverzifikovat stávající portfolio výrobků mimo 
v současnosti stále dominující segment výroby dokumentů pro veřejnou správu. Hlavní cílovou 
skupinou zákazníků zůstává i nadále oblast veřejného sektoru, nicméně STÁTNÍ TISKÁRNA 
CENIN bude v rámci diverzifikace aktivně vyhledávat další obchodní příležitosti  
jak v soukromém sektoru na domácím trhu, tak i v zahraničí. 
  

1 279 388 1 231 664 1 123 314 

345 654 420 735 

1 499 228 
1 742 167 1 777 292 

1 241 134 
1 118 756 

2 466 354 
2 637 969 

2 767 091 

1 319 829 1 445 837 

2012 2013 2014 2015 2016

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Tržby za vlastní výrobky a služby Vlastní kapitál
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7.  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA  
č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM 
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7. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA  
č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU 
K INFORMACÍM 

 
  

Počet podaných žádostí o poskytnutí informací dle ZSPI  6 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ZSPI 2 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle ZSPI 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí dle ZSPI 0 
Počet poskytnutých výhradních licencí 0 
Počet stížností podaných podle §16a ZSPI 0 

 
Přehled žádostí ZSPI 02/2016 
Žádost o sdělení informací ohledně jmenování 
GŘ, výše platu a odměn GŘ, výše rozpočtu 
organizace, počet zaměstnanců.  

Žádosti vyhověno v plném rozsahu. 

Přehled žádostí ZSPI 03/2016 
Výše výrobních nákladů na 1 řidičský průkaz. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
Žádost o poskytnutí opisu oznámení o plnění 
povinného podílu osob se zdravotním 
postižením na celkovém počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele podle § 83 zákona  
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, za rok 2015. 

Žádosti vyhověno v plném rozsahu. 

Přehled žádostí ZSPI 05/2016 
Žádost o poskytnutí materiálů z archivu 
STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN sběrateli 
tuzexových poukázek.  

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Přehled žádostí ZSPI 09/2016 
Žádost o poskytnutí informací o výdajích  
na marketingové, reklamní a jiné komunikační 
služby. 

Žádosti vyhověno v plném rozsahu. 

Přehled žádostí ZSPI 10/2016 
Žádost o poskytnutí informací týkajících  
se spolupráce s firmou Optaglio, s.r.o.; dotaz  
na nového dodavatele holografických prvků  
na doklady. 

Žádosti vyhověno v plném rozsahu. 

 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů 
na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 
 
V roce 2016 neproběhla ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu 
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace žádná soudní řízení.  
 
V souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle ZSPI nevynaložila STÁTNÍ 
TISKÁRNA CENIN v roce 2016 žádné výdaje a ani žádné náklady na své vlastní zaměstnance 
a náklady na právní zastoupení. 
 



_L 
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Zpráva nezávislého auditora 
zakladateli podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem 
Růžová 6, čp. 943, Praha 1 („Podnik") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31. prosinci 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích 
za rok končící 31. prosince 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další 
vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Podniku 
k 31. prosinci 2016, její finanční výkonnosti a jeho peněžních toků za rok končící 31. prosince 2016 v souladu 
s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů 
České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem 
pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA) a přijatým 
Komorou auditorů České republiky, jsme na Podniku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace 

Ostatními informacemi jsou v souladu s§ 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě 
mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Podniku. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace 
nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Podniku získanými během auditu 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 
ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením 
se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků 
by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Podniku, k nimž jsme dospěli při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme 
v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Podniku za účetní závěrku 

Statutární orgán Podniku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Podniku povinen posoudit, zda je Podnik schopen nepřetržitě 
trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání 
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán 
plánuje zrušení Podniku nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Podniku odpovídá dozorčí rada. 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 oo Praha 4, Česká republika 
T: +420 251151111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společnosti u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021. 
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Účetní závěrka 
 
31. prosince 2016 
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Označ. AKTIVA Rádek Běžné účetní období Minulé účetní období 

Brutto Korekce Netto 
Netto 

b 1 2 3 
4 

a c 

AKTIVA CELKEM 001 ·-- .... „. ltlOHll t•• 
B. Dlouhodobý majetek 003 tMtlt ... „. 407.tl .„ 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 .„„. -106„ ..,,„ 

·~ 
2. Ocenitelná práva 006 -- .... „„ Htt ua 
1. Software 007 107 688 -103 682 4 006 2 235 

2. Ostatní ocenitelná práva 008 967 -967 o 8 

5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

011 7IO • „. • a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 760 o 760 48 

B.11. Dlouhodobý hmotný majetek 014 1„,„. ·1 Zl771f' illt-11U . ... 
B.11. 1. Pozemky a stavby 015 ....... .....„ IU411 -10I 

1. Pozemky 016 25 620 o 25 620 25 635 

2. Stavby 017 403 196 -163 384 239 812 243 474 

2. Hmotné movité věci a jejich soubo 018 1137961 -1074353 63 608 69 761 

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 '7M o 114 7M 

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 724 o 724 724 

5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

024 UZtl o 81218 * nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 82 218 o 82 218 305 

B.111. Dlouhodobý finanční majetek 027 Hl7 • at87 u• 
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 3 987 o 3 987 3 464 

c. Oběžná aktiva 037 11tt'71 -4t• "t?"-4187 1tlHN 

C.I. Zásoby 038 -- 4171t ..,.... MlltO 

C.I. 1. Materiál 039 175 748 -30 928 144 820 218 026 

2. Nedokončená výroba a polotovary 040 82 115 -7 863 74 252 120 914 

3. Výrobky a zboží 041 HU • HU ,..,. 
1. Výrobky 042 5 562 o 5 562 7 870 

C.11. Pohledávky 046 UOft ... „ 7f880 8117• 

C.11. 1. Dlouhodobé pohledávky 047 sn o m Hl 

5. Pohledávky - ostatní 052 m • 3'13 IN 

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 93 o 93 93 

4. Jiné pohledávky 056 280 o 280 300 

2. Krátkodobé pohledávky 057 ·- 4ott "''°' M•t 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 62 127 -484 61 643 73 839 

4. Pohledávky - ostatní 061 •171 ...„ tftt4. tt• 
3. Stát - daňové pohledávky 064 13 145 o 13 145 5 608 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 579 o 579 813 

5. Dohadné ůčty aktivní 066 43 o 43 27 

6. Jiné pohledávky 067 6 804 -2 607 4197 4594 

C.IV. Peněžní prostředky 071 -- • 8INla m• 
C:IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 399 o 399 469 

2. Peněžní prostředky na ůčtech 073 869 284 o 869 284 702 126 

D. Časové rozlišeni aktiv 074 13AO o 13ff0 11M8 

D. 1. Náklady přištich období 075 3 805 o 3 805 4 595 

3. Příjmy příštích období 077 9 755 o 9 755 11 054 
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Přehled o změnách vlastního kapitálu 
za rok končící 31. prosince 2016 
 
 
 
(tis. Kč) 

 
Základní 

kapitál 

Oceňovací 
 rozdíly 

z přecenění 

Ostatní 
kapitálové 

fondy 
Rezervní 

fond  
Investiční 

fond 
Fond 

zakladatele 
Sociální 

fond 
Nerozdělený 

zisk  
Výsledek 

hospodaření 
 

Celkem 
Zůstatek k 1. lednu 2015  500 000   562  1 394  141 000 1 793 865 0  4 884  190 016  135 370 2 767 091 
Rozdělení zisku** 0 0 0 0 130 638 0 3 727 0 - 135 370 - 1 005 
Použití FKSP 0 0 0 0 0 0 - 5 374 0 0 - 5 374 
Oceňovací rozdíly z přecenění ekvivalencí 0 313 0 0 0 0 0 0 0 313 
Splátky půjček z FKSP 0 0 0 0 0 0 541 0 0 541 
Odštěpení SPCSS k 1. lednu 2015* 0 0 - 1 294 0 - 1 586 259 0 - 742 0 0 - 1 588 295 
Fond zakladatele 0 0 0 0 0 10 000 0 - 10 000 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 0 0 0 0 0 0 146 558 146 558 
Zůstatek k 31. prosinci 2015 500 000 875 100 141 000 338 244 10 000 3 036 180 016 146 558 1 319 829 
Rozdělení zisku** 0 0 0 0 142 567 0 3 865 0 - 146 558 - 126 
Použití FKSP 0 0 0 0 0 0 - 5 322 0 0 - 5 322 
Oceňovací rozdíly z přecenění ekvivalencí 0 524 0 0 0 0 0 0 0 524 
Splátky půjček z FKSP 0 0 0 0 0 0 331 0 0 331 
Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 0 0 0 0 0 0 130 601 130 601 
Zůstatek k 31. prosinci 2016 500 000 1 399 100 141 000 480 811 10 000 1 910 180 016 130 601 1 445 837 

* Odštěpení podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. (dále „SPCSS“). 

** Rozdíl vyplývající z rozdělení zisku je způsoben rozdílem mezi zálohovým přídělem do FKSP a skutečným přídělem.
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Přehled o peněžních tocích 
za rok končící 31. prosince 2016 
 
(tis. Kč)  2016 2015 
 Peněžní toky z provozní činnosti   
 Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 160 843 180 725 
A.1 Úpravy o nepeněžní operace:   
A.1.1 Odpisy stálých aktiv 28 570 31 631 
A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv 20 899 50 360 
A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv  - 2 835 - 1 018 
A.1.4 Výnosy z podílů na zisku - 1 131 - 952 
A.1.5 Vyúčtované výnosové úroky  - 1 619 - 3 462 
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami 

pracovního kapitálu  
204 727 257 284 

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:   
A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv 15 359 25 181 
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv - 53 428 27 515 
A.2.3 Změna stavu zásob 122 595 - 57 121 
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  289 253 252 859 
A.4 Úroky přijaté  1 619 3 462 
A.5 Zaplacená daň z příjmů - 36 412 - 40 205 
A.6 Přijaté podíly na zisku   1 131   952 
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti   255 591  217 068 
    
 Peněžní toky z investiční činnosti   
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 86 347 - 14 196 
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 2 835 1 191 
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti   - 83 512   - 13 005 
    
 Peněžní toky z finanční činnosti   
C.2 Změna stavu vlastního kapitálu:   
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů  - 4 991 - 5 575 
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti   - 4 991 - 5 575 
    
 Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 167 088 198 488 
 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 702 595 1 340 214 
 Vliv odštěpení na stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  

na počátku roku 
0 836 107 

 Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku   869 683 702 595 
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1. Všeobecné informace 
 
1.1. Základní informace o STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik (dále jen „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN“ a „Podnik“)  
byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským v Praze, oddíl ALX, vložka 296,  
dne 30. června 1989 a její sídlo je v Praze 1, Růžová 6, čp. 943, IČO 000 01 279. Zakladatelem  
STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je Ministerstvo financí České republiky. Jménem zakladatele  
je od 1. prosince 2015 oprávněn jednat: Mgr. Jan Sixta, státní tajemník. 
 
Rozhodujícím předmětem činnosti STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je: 

- příprava a tisk bankovek, cenin, cenných papírů, státních dokumentů a dokladů a státně důležitých 
tiskopisů, 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,   

-  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 
 
Statutárním orgánem je generální ředitel. K 31. prosinci 2016 je generálním ředitelem  
pan Tomáš Hebelka, MSc (den vzniku funkce 1. října 2016). K 31. prosinci 2015 byl generálním ředitelem  
Ing. Pavel Novák (den zániku funkce 31. května 2016). Tato skutečnost byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 25. března 2017. V období mezi 1. červnem 2016 a 30. zářím 2016 byl výkonem funkce 
generálního ředitele pověřen RNDr. Václav Plesník, MBA na základě rozhodnutí zakladatele. 
 
Zástupci generálního ředitele k 31. prosinci 2016 jsou: 

- RNDr. Václav Plesník, MBA – 1. zástupce generálního ředitele a finanční ředitel, (den vzniku funkce 
19. ledna 2015), 

- Ing. Vladimír Zoul – 2. zástupce generálního ředitele a výrobní ředitel (den vzniku funkce  
1. července 2014, den zániku funkce 5. ledna 2017). 

 
V průběhu roku 2016 došlo k zapsání 1. zástupce generálního ředitele a finančního ředitele  
RNDr. Václava Plesníka, MBA v obchodním rejstříku a byla vymazána Ing. Šárka Vaňková, ACCA,  
1. zástupce generálního ředitele a finanční ředitel.  
 
Zástupci generálního ředitele k 31. prosinci 2015 (zohledněny změny v průběhu roku 2015) byli: 
 
- RNDr. Václav Plesník, MBA – 1. zástupce generálního ředitele a finanční ředitel  

(den vzniku funkce 19. ledna 2015), 
- Ing. Šárka Vaňková, ACCA – 1. zástupce generálního ředitele a ekonomický ředitel  

(den vzniku funkce 1. července 2014, den zániku funkce 9. ledna 2015, změna zapsána do obchodního 
rejstříku dne 12. července 2016), 

- Ing. Vladimír Zoul – 2. zástupce generálního ředitele a výrobní ředitel  
(den vzniku funkce 1. července 2014). 

 
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2016 (po zohlednění změn zapsaných do obchodního rejstříku 
dne 25. března 2017) bylo následující: 
 
Jméno Funkce Postavení členů 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch předseda zástupce zakladatele – jmenován do funkce s účinností  

od 17. prosince 2015, zapsáno do obchodního rejstříku  
dne 25. března 2017 

JUDr. Michaela Pobořilová člen zástupce zakladatele 
Ing. Soňa Snopková člen zástupce zaměstnanců STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN  
JUDr. Marie Hronová člen zástupce zaměstnanců STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN  
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Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2015 bylo následující: 
 
Jméno Funkce Postavení členů 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch předseda zástupce zakladatele – jmenován do funkce s účinností  

od 17. prosince 2015, zapsáno do obchodního rejstříku  
dne 25. března 2017 

JUDr. Michaela Pobořilová člen zástupce zakladatele 
Bc. Lukáš Pečeňa člen zástupce zakladatele – den zániku funkce 1. března 2016, 

zapsáno do obchodního rejstříku dne 25. března 2017 
Ing. Soňa Snopková člen zástupce zaměstnanců STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN  
JUDr. Marie Hronová člen zástupce zaměstnanců STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN  
Ing. Václav Turko předseda zástupce zakladatele – odstoupení z funkce ke dni 22. září 2015, 

zapsáno do obchodního rejstříku dne 27. března 2017 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN je členěna následovně: 

- Výrobní závod I, Růžová 6/943, Praha 1, 
- Personalizační centrum, Za Viaduktem 8/1143, Praha 7, 
- Výrobní závod III, Na Vápence 14/915, Praha 3. 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti.  
 
2. Účetní postupy 
 
2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky 
 
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice pro velké účetní 
jednotky a je sestavena v historických cenách.  
 
2.2. Srovnatelné údaje 
 
Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. ledna 2016 došlo 
ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek 
s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 reklasifikovány 
v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období 
započaté v roce 2016“. 
 
2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč 
za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.  
 
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují 
cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek zařazen do evidence majetku od roku 1994 je odpisován metodou 
rovnoměrných lineárních odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti. STÁTNÍ TISKÁRNA 
CENIN uplatňuje účetní odpisy, které se liší od sazeb odpisů pro daňové účely následujícím způsobem: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek Předpokládaná doba životnosti 
Software 3 – 10 let 
Ocenitelná práva 3 – 6 let 
 
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku je aktivováno. 
 
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě změn 
očekávané doby životnosti. 
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2.4. Dlouhodobý hmotný majetek 
 
Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč 
za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.  
 
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 
pořízení a náklady s jeho pořízením související. Majetek, který STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN převzala 
od jiných státních organizací, např. od státního podniku Papirografia v roce 2001, je oceněn reprodukční 
pořizovací cenou (na základě znaleckého ocenění).  
 
Dlouhodobý hmotný majetek zařazen do evidence majetku od roku 1994 je odpisován, s výjimkou 
pozemků, které se neodepisují, metodou rovnoměrných lineárních odpisů na základě jeho předpokládané 
doby životnosti. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN uplatňuje účetní odpisy, které se liší od sazeb odpisů 
pro daňové účely (pro daňové odpisy jsou použity tři možné metody odpisování majetku – lineární, 
zrychlené a ve výši účetních odpisů) následujícím způsobem: 
 
Dlouhodobý hmotný majetek Předpokládaná doba životnosti 
Stavby 20 – 50 let 
Stroje a zařízení 2 – 27 let 
Inventář 1,5 – 27 let 
Motorová vozidla 6 – 14 let 
 
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě změn 
očekávané doby životnosti. 
 
Rezerva je tvořena pro významné opravy, které bude podle odhadu vedení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN 
třeba provést v budoucích účetních obdobích; rezervy na významné budoucí opravy dlouhodobého 
majetku jsou uvedeny v poznámce 2.10 Rezervy. 
 
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. 
  
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno. 
 
2.5.  Zásoby 
 
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena 
zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky 
nakoupených zásob užívá STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN metodu váženého aritmetického průměru. 
 
Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními 
náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý materiál, kooperace, 
práci, výrobní režii a komplexní náklady.  
 
Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti 
zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 
 
2.6. Pohledávky 
 
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. 
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek 
a individuálního posouzení bonity dlužníků.  
 
2.7. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
 
Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně 
přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu.  
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Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově 
směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají 
významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše 
tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.  
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. 
 
2.8. Přepočet cizích měn 
 
Majetek a závazky vyjádřené v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány pevným měsíčním kurzem 
vyhlášeným ČNB první pracovní den kalendářního měsíce; při vyúčtování cestovních náhrad denním 
kurzem ČNB v den vyplacení zálohy na zahraniční pracovní cestu.  
 
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým 
kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN má účetní 
rok shodný s kalendářním rokem. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu majetku a závazků 
jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.   
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nepovažuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv 
nebo zásob za pohledávky, a tudíž tyto položky majetku k rozvahovému dni nepřepočítává.  
 
2.9. Vlastní kapitál  
 
Majetkové postavení a fondy STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN se řídí zákonem č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku ve znění úprav. Základní kapitál odpovídá podle tohoto zákona tzv. kmenovému jmění,  
tedy obchodnímu majetku STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, k němuž má STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN právo 
hospodaření. Základní kapitál zahrnuje zapsané kmenové jmění, a to v návaznosti na účetní předpisy. 
Ostatní kapitálové fondy vytváří STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN v souladu s postupy účtování pro 
podnikatele. Dále STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN vytváří rezervní fond ze zisku.  
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN tvoří fond kulturních a sociálních potřeb (dále „FKSP“). Tvorba a jeho užití 
se řídí ustanovením § 16 vyhlášky č. 114/2002 Sb., ve spojení se zněním vyhlášky č. 310/1995. 
 
2.10. Rezervy 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně 
definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, avšak není 
přesně známa jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva k rozvahovému dni představuje nejlepší 
odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků, částku, která je zapotřebí 
k jejich vypořádání. 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN dále vytváří daňové rezervy na významné budoucí opravy dlouhodobého 
majetku v souladu se zákonem o rezervách.  
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2.11. Zaměstnanecké požitky 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN vytváří rezervu na nevybranou dovolenou, odměny a bonusy zaměstnancům. 
Dále také vytváří rezervu na jubilea na základě kolektivní smlouvy. 
 
2.12. Tržby 
 
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb nebo doručení 
zboží a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. 
 
2.13. Spřízněné strany 
 
Spřízněnými stranami STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN se rozumí: 
 
- stát prostřednictvím zakladatele STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní instituce, státní podniky 

a společnosti, popř. jiné právnické osoby, kde stát má rozhodující vliv, přičemž rozhodující  
je i podstata vztahu, a nikoli jen právní forma, 

- členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN a osoby blízké těmto 
osobám, včetně společností, nebo institucí a podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný  
nebo rozhodující vliv. 
 

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 12 Transakce 
se spřízněnými stranami a 13 Zaměstnanci. 
 
2.14. Leasing 
 
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována  
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu 
trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány 
v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. 
 
2.15. Úrokové náklady  
 
Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. Dlouhodobé závazky nejsou diskontovány. 
 
2.16. Odložená daň  
 
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva  
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována,  
pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. 
 
2.17. Následné události 
 
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, 
které existovaly k rozvahovému dni. 
 
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
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3. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
 
(tis. Kč) 

 
1. ledna 2016 

Přírůstky / 
přeúčtování 

 
Vyřazení 

 
31. prosince 2016 

Pořizovací cena     
Software 106 773 3 110 - 2 195 107 688 
Ostatní ocenitelná práva 967 0 0 967 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 48 712 0 760 

Celkem 107 788 3 822 - 2 195 109 415 
Oprávky     
Software - 104 538 - 1 339 2 195 - 103 682 
Ostatní ocenitelná práva - 959 - 8 0 - 967 
Celkem - 105 497 - 1 347 2 195 - 104 649 
Zůstatková hodnota  2 291   4 766 
 
 
(tis. Kč) 

 
1. ledna 2015 

Přírůstky / 
přeúčtování 

Vyřazení / 
odštěpení* 

 
31. prosince 2015 

Pořizovací cena     
Software 160 702 2 051  - 55 980  106 773 
Ostatní ocenitelná práva 992 0 - 25 967 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 2 099 - 2 051 48 

Celkem 161 694 4 150 - 58 056 107 788 
Oprávky     
Software - 155 551 - 1 166 52 178 - 104 538 
Ostatní ocenitelná práva - 961 - 23 26 - 959 
Celkem - 156 512 - 1 189 52 204 - 105 497 
Zůstatková hodnota 5 182    2 291 
 

* Hodnota odštěpeného majetku byla následující: 
 
(tis. Kč) 

 
Pořizovací cena Oprávky 

Zůstatková 
hodnota 

Software 55 980 - 52 179  3 801  
 
4. Dlouhodobý hmotný majetek 
 
 
(tis. Kč) 

 
1. ledna 2016 

Přírůstky / 
přeúčtování 

 
Vyřazení 

 
31. prosince 2016 

Pořizovací cena     
Pozemky 25 635 0 - 15 25 620 
Stavby 397 970 5 824 - 598 403 196 
Hmotné movité věci a jejich soubory 1 169 102 12 146 - 43 287 1 137 961 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 724 0 0 724 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 305 81 913 0 82 218 
Celkem 1 593 736 99 883 - 43 900 1 649 719 
Oprávky     
Stavby - 154 496 - 9 100 212 - 163 384 
Hmotné movité věci a jejich soubory - 1 099 341 - 18 090 43 078 - 1 074 353 
Celkem - 1 253 837 - 27 190 43 290 - 1 237 737 
Zůstatková hodnota 339 899   411 982 
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(tis. Kč) 

 
1. ledna 2015 

Přírůstky / 
přeúčtování 

Vyřazení / 
odštěpení* 

 
31. prosince 2015 

Pořizovací cena     
Pozemky 93 035 0 - 67 400 25 635 
Stavby 1 132 814 797 - 735 641 397 970 
Hmotné movité věci a jejich soubory 1 588 831 12 521 - 432 250 1 169 102 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 724 0 0 724 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
hmotný majetek  

727 0 - 727 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 238 13 526 - 22 459 305 
Celkem 2 825 369 26 844 - 1 258 477 1 593 736 
Oprávky     
Stavby - 253 195 - 9 126 107 825 - 154 496 
Hmotné movité věci a jejich soubory - 1 457 192 - 21 487 379 338 - 1 099 341 
Celkem - 1 710 387 - 30 613 487 163 - 1 253 837 
Zůstatková hodnota 1 114 982   339 899 
 

* Hodnota odštěpeného majetku byla následující: 
 
(tis. Kč) 

 
Pořizovací cena Oprávky 

Zůstatková 
hodnota 

Pozemky 67 400 0 67 400 
Stavby 735 559 107 744 627 815 
Hmotné movité věci a jejich soubory 418 101 365 189 52 912 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 141 0 9 141 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 132 0 132 

 

Údaje o operativním leasingu jsou uvedeny v poznámce 10 Smluvní a potenciální závazky. 
 
5. Zásoby 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN vytvořila následující opravné položky k zásobám: 

a) opravnou položku k materiálu k 31. prosinci 2016 ve výši 30 928 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 
33 648 tis. Kč), 

b) opravnou položku k nedokončené výrobě k 31. prosinci 2016 ve výši 5 238 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 
3 494 tis. Kč), 

c) opravnou položku k polotovarům k 31. prosinci 2016 ve výši 2 625 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 
2 068 tis. Kč). 

 
6. Pohledávky 
 
Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2016 celkem 5 007 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 
6 332 tis. Kč). 
 
Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.  
 
Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2016 činila 3 091 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 
3 044 tis. Kč). 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou 
vykázány v rozvaze.  
 
Zálohy na daň z příjmů ve výši 42 020 tis. Kč jsou sníženy o daňovou povinnost ve výši 28 875 tis. Kč. 
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7. Vlastní kapitál 
 
Zakladatelem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je Ministerstvo financí České republiky.  
 
Určený majetek dle § 15 písm. d) zákona č. 77/1997 Sb. je zapsán v obchodním rejstříku v pořizovacích 
cenách v hodnotě 1 101 810 tis. Kč. Určený majetek byl do obchodního rejstříku zapsán k 1. únoru 2015. 
22. června 2016 vydal Městský soud v Praze usnesení, kterým rozhodl o návrhu na zápis změn 
do obchodního rejstříku, kterým bylo zapsáno nové vymezení určeného majetku k 1. únoru 2015. 
Na návrh STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN Městský soud v Praze vydal dne 30. srpna 2016 opravené usnesení 
– oprava v části Ostatní skutečnosti. V původním usnesení bylo chybně uvedeno datum, ke kterému byla 
určena vstupní účetní cena určeného majetku.   
 
Kmenové jmění bylo k 31. prosinci 2016 a 2015 ve výši 500 mil. Kč. 
 
Rezervní fond je součástí vlastního kapitálu v souladu se Zákonem o státním podniku. 
 
Dne 30. června 2016 zakladatel Ministerstvo financí České republiky schválil účetní závěrku, výroční zprávu 
a výsledek hospodaření STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN za rok 2015 ve výši 146 558 tis. Kč v souladu 
s usnesením dozorčí rady. Výsledek hospodaření za rok 2015 byl ve výši 142 567 tis. Kč převeden na účet 
nerozděleného zisku a částka ve výši 3 991 tis. Kč byla přidělena do fondu kulturních a sociálních potřeb.  
 
Do data vydání této účetní závěrky nenavrhl Podnik rozdělení zisku za rok 2016. 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN je součástí konsolidačního celku státu. 
 
8. Rezervy 
 
(tis. Kč) 31. prosince 2016 31. prosince 2015 
Rezerva na opravy hmotného majetku 41 180 13 500 
Ostatní rezervy 29 631 36 040 
Rezervy celkem 70 811 49 540 
 
Daňovou rezervu na významné budoucí opravy dlouhodobého majetku v souladu se zákonem o rezervách 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN vytvořila na opravu tiskového stroje SIMULTAN II a tiskového stroje 
NUMEROTA.  
 
Ostatní rezervy obsahují především rezervu na jubilea, rezervu na bonusy pro zaměstnance  
a na nevybranou dovolenou. 
 
Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 15 Daň z příjmů. 
 
Změna rezerv: 
 
 
(tis. Kč) 

 
Soudní 

spory 

Opravy 
dlouhodobého 

majetku 

 
Závazky vůči 

zaměstnancům 
Ostatní 
rezervy 

 
 

Celkem 
Počáteční zůstatek k 1. lednu 2015 687 0 10 029 0 10 716 
Tvorba rezerv 81 13 500 28 211 4 500 46 292 
Zrušení rezerv - 50 0 0 0 - 50 
Použití rezerv 0 0 - 7 418 0 - 7 418 
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2015 718  13 500 30 822 4 500 49 540 
Tvorba rezerv 0 27 680 11 714 0 39 394 
Zrušení rezerv - 151 0 - 3 776 - 4 500 - 8 427 
Použití rezerv 0 0 - 9 696 0 - 9 696 
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2016 567 41 180 29 064 0 70 811 
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9. Závazky 
 
Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.  

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění 
ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.  
 
Závazky z obchodních vztahů po splatnosti k 31. prosinci 2016 činily 870 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2015: 303 tis. Kč). 
 
Podnik neposkytl žádné věcné záruky, který by nebyly vykázány v rozvaze.  
 
10. Smluvní a potenciální závazky 
 
Vedení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN si není vědomo žádných potenciálních závazků STÁTNÍ TISKÁRNY 
CENIN k 31. prosinci 2016. 
 
Smluvní investiční závazky STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN činily k 31. prosinci 2016 celkem 5 114 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2015: 1 857 tis. Kč). 
 
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o pronájmu 
k 31. prosinci 2016, činila 41 217 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 48 805 tis. Kč). 
 
11. Tržby 
 
Tržby lze členit následovně: 
 
(tis. Kč) 2016 2015 
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží   
- zahraniční 11 778 16 869 
- tuzemsko 1 106 978 1 225 178 
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem 1 118 756 1 242 047 
 
Struktura tržeb za vlastní výrobky, služby a zboží je následující: 
 
(tis. Kč) 2016 2015  
Tržby za dokumenty 647 802 818 004 
Tržby za ostatní služby  23 395 8 536 
Tržby za ceniny 200 748 238 813 
Tržby za bankovky 231 383 156 181 
Tržby za ostatní výrobky 13 485 16 705 
Tržby z nájemného 1 581 2 694 
Tržby z ubytovacích služeb  362 201 
Tržby za zboží 0 913 
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží celkem 1 118 756 1 242 047 
 
  



STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  
Příloha účetní závěrky 
za rok končící 31. prosince 2016 
 

10 

12. Transakce se spřízněnými stranami 
 
(tis. Kč) 2016 2015 
Výnosy   
Česká národní banka 231 800 156 587 
Dopravní podniky 26 033 40 518 
Města, obce 6 103 8 935 
Ministerstva 599 495 719 241 
Organizační složky státu 190 151 227 109 
Podniky se státní účastí 9 217 10 155 
Školy 127 350 

Celkem 1 062 926 1 162 895 
Náklady   
Česká národní banka 1 714 1 599 
Města, obce 19 16 
Ministerstva 6 0 
Organizační složky státu 238 498 
Podniky se státní účastí 22 804 22 022 
Celkem 24 781 24 135 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: 
 
(tis. Kč) 31. prosince 2016 31. prosince 2015 
Pohledávky   
Česká národní banka 7 012 8 848 
Dopravní podniky 3 219 5 717 
Města, obce 653 997 
Ministerstva 17 232 27 713 
Organizační složky státu 20 484 14 498 
Podnik se státní účastí 1 688 4 452 
Celkem 50 288 62 225 

Závazky   
Města, obce 0 3 
Podnik se státní účastí 2 114 1 817 
Celkem 2 114 1 820 
 
13. Zaměstnanci 
  

Osobní náklady (tis. Kč) 
Průměrný přepočtený počet   

zaměstnanců během roku 
 2016 2015 2016 2015 
Mzdové náklady vedení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN 37 645 35 548 50 45 
Mzdové náklady ostatní zaměstnanci 143 272 154 197 361 384 
Náklady na sociální zabezpečení 60 918 63 335 - - 
Ostatní osobní náklady 5 901 9 590 - - 
Osobní náklady celkem 247 736 262 670 411 429 
 
Statutární orgánem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je pouze generální ředitel. V souladu s § 39b odst. 6 
písm. d) prováděcí vyhlášky 500/2002 Sb. Nevykazuje odměny statutárního orgánu zvlášť. Odměny 
statutárního orgánu jsou součástí mzdových nákladů vedení, zástupci generálního ředitele jsou 
zaměstnanci společnosti a jejich odměny jsou rovněž uvedeny v rámci odměn vedení. 
 
Vedení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN zahrnuje generálního ředitele, odborné ředitele a vedoucí 
zaměstnance, kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu. 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) nebyly  
STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN poskytnuty. 
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Vedoucím zaměstnancům STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN a vedení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN jsou 
k dispozici služební vozidla (i pro soukromé účely). V roce 2016 se jednalo o následující zaměstnance: 
finanční ředitel, výrobní ředitel, bezpečnostní ředitel, ředitel úseku rozvoje produktů a služeb, ředitel 
úseku Personalizačního centra, vedoucí výroby „VZ III“.   
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN 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 500 Kč měsíčně na zaměstnance, 
- investiční životní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně na zaměstnance. 
 
14. Odměna auditorské společnosti  
 
(tis. Kč bez DPH) 2016  2015 
Povinný audit účetní závěrky 312 312 
Jiné neauditorské služby 0 67 
Odměna auditorské společnosti celkem 312 379 
 
15. Daň z příjmů 
 
Daňový náklad lze analyzovat následovně: 
 
(tis. Kč) 2016 2015 
Splatná daň  28 875 41 252 
Odložená daň 1 367 - 7 085 
Daňový náklad celkem 30 242 34 167 
 
Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2016 a následující).  
 
Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: 
 
(tis. Kč) 31. prosince 2016 31. prosince 2015 
Odložený daňový závazek z titulu:    
Rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku - 23 107 - 23 032 
Odložený daňový závazek celkem - 23 107 - 23 032 
Odložená daňová pohledávka z titulu:   
Rezerv a opravných položek  13 528 14 820 
Odložená daňová pohledávka celkem 13 528 14 820 
Čistý odložený daňový závazek - 9 579 - 8 212 
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