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Vážené dámy, vážení pánové,
chtěl bych se spolu s Vámi ohlédnout za rokem 2019.
Když se podívám jenom letmo, tak vidím rok, který
se může opřít o velmi dobré finanční výsledky. Rok,
který vytvořil tvář Aloise Rašína na novou pamětní
bankovku, ale také rok, ve kterém jsme se hodně
přiblížili novému sídlu naší společnosti v Drahelčicích.
Předkládám před Vás výroční zprávu naší společnosti,
STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN.
Jsem rád, že mohu konstatovat, že loňský rok byl
z finančního pohledu velmi úspěšný. Plánovaný hrubý
hospodářský výsledek jsme překročili o 59,8 mil. Kč
a jeho hodnota pro rok 2019 před zdaněním dosáhla
výše 306,8 mil. Kč. Rovněž výnosy naší společnosti
jsou vyšší, než tomu bylo v uplynulých letech. Za rok
2019 výnosy překročily miliardu a dosáhly 1 331,9 mil.
Kč. Tímto potvrzujeme, že předchozí zdařilý rok 2018
nebyl náhoda. Dobře jsme zvolili dlouhodobou strategii a dosáhli velmi pevné pozice STC. Tím dokazujeme, že jsme vysoce kvalitní dodavatelé a obchodní
partneři. Dosáhli jsme trvalého růstu firmy.
Nově jsme v roce 2019 představili digitální zabezpečené služby. Hned prvním realizovaným projektem
bylo sledování tabákových výrobků – Track and Trace
– a vyšlo to skvěle. Byli jsme první z členských zemí
EU, která začala generovat jedinečné identifikátory
pro tabákové výrobky. Dnes už máme v systému
zaregistrovaných přes 20,5 tisíce aktivních hospodářských subjektů s téměř 38 tisíci provozovnami a zařízeními a smlouvy se 4 výrobci tabákových výrobků
působícími na území ČR a s dalšími 10 na území
Evropy. Digitalizace je jednoznačně náš strategický
trend a chceme udávat tento směr u dalších nových
produktů a projektů.
Od března 2019 pro Ministerstvo dopravy zajišťujeme
výrobu a personalizaci karet v systému digitálního
tachografu druhé generace, které jsou mj. vybaveny
zvýšeným kryptografickým zabezpečením. Elektronická část karty je teď ještě bezpečnější, než byla.
Přepracovali jsme kompletně bezpečností architekturu. Kromě výroby zajišťujeme provoz a podporu informačního systému digitálního tachografu.
Nadále si zakládáme na naší tradici. Polygrafický
ceninový tisk neumí nikdo lépe, než my. Neocenitelnou zkušeností v roce 2019 byla výroba první české
pamětní bankovky s portrétem Aloise Rašína. Měli
jsme příležitost si po více než čtvrtstoletí vyzkoušet
celý proces vzniku úplně nové bankovky od přípravy
až po výrobu. Je na ní citlivě propojená tradiční řemeslná práce a nové digitální technologie a postupy
s respektem k původnímu návrhu akademické malířky
Evy Haškové. O první pamětní bankovku byl ohromný
zájem a věřím, že brzy bude následovat další.

TOMÁŠ HEBELKA, MSc - generální ředitel

1. ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Patříme ke světové špičce v ceninovém polygrafickém oboru. A máme na to i důkaz. V lednu loňského
roku jsme se stali držiteli certifikátu ISO 14298 - Řízení
bezpečnosti tiskových procesů. Zúročili jsme velmi
náročné přípravy a vysoká investiční opatření. Díky
tomuto certifikátu jsme mohli například zrealizovat
a dodat Ministerstvu zahraničních věcí první dílčí
dodávku zcela nových samolepicích vízových štítků
vzor EU 2018, jejichž specifikace je stanovená Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) z roku 2017.
Investic bylo více. V září jsme dodělali instalaci nového
dokončovacího stroje pro kontrolu a balení. Byla to
jedna z nejnákladnějších investic v oblasti výroby
v celkovém objemu 1 milionu Eur. Dokončovací systém
slouží k automatické kontrole čipu (kontaktního
i bezkontaktního), třídění dokladů dle výdejního místa,
balení a označování plně personalizovaných karet
formátu ID-1. V současné době linka obsluhuje zakázky
e-občanských průkazů a průkazů povolení k pobytu.
V budoucnosti se předpokládá využití linky pro zakázky
typu řidičský průkaz či digitální tachograf. Další investice
ve výši desítek milionů Kč představovaly rekonstrukce a stavební úpravy budov výrobních závodů, vybudování nové serverovny, nové kamerové a zabezpečovací systémy a rekonstrukce rekreačních středisek STC.
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Investice budou probíhat rovněž v roce 2020 a 2021, kdy hned na začátku roku 2020 bude pořízena personalizační linka
na plastové karty formátu ID 1 za 26 mil. Kč, koncem roku bude zrealizována významná investice do třídičky bankovek
v hodnotě přes 50 mil. Kč. STC provede generální opravu rotačního stroje za 13 mil. Kč a technické zhodnocení střechy
budovy VZ I v celkové hodnotě 24 mil. Kč. Na rok 2021 je naplánována generální oprava stroje Intaglio v hodnotě 34 mil.
Kč. V průběhu roku 2019 byla dokončena implementace nového programového vybavení na řízení výroby (MIS Cicero).
Systém bude v rámci firmy plně využíván pro sběr, zpracování a vyhodnocování dat z výroby. Dalším systémem, který
by měl ulehčit práci všech kolegů STC je Document Management System, který digitalizuje každodenní agendu podniku.
Během roku 2019 jsme plynule navázali na obchodní závazky z roku 2018 a intenzivně jsme pracovali na nových
kontraktech s našimi stávajícími, ale i novými zákazníky. Podařilo se finalizovat a podepsat smlouvu s Ministerstvem
dopravy ČR na dalších 10 let na výrobu a personalizaci řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče. Dalším
úspěchem je podpis smlouvy s Ministerstvem zahraničních věcí na dotisk vízových štítků starého vzoru 2010 a tisk
vízových štítků nového vzoru 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady. Podařila se uzavřít smlouva
se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, a to na dodávku dokladů „Potvrzení o přechodném pobytu na
území“ a „Průkaz o povolení k trvalému pobytu“. Obchodní vyjednání o tisku stravenek pro společnost UP Česká republika, s.r.o. na další dvouleté období bylo završeno podepsáním smlouvy s termínem dodání do konce roku 2021. Byla
uzavřena smlouva s Ministerstvem zahraničních věcí ČR na téma dodávky služebních a diplomatických pasů na další
čtyřleté období (2020 – 2023). Další smlouva s MZV se týká dodávky Cestovních průkazů pro rok 2019. Smlouva, kterou
jsme uzavřeli je se Státním fondem dopravní infrastruktury na výrobu dálničních kupónů pro rok 2020. Kromě těchto
významných zakázek obchodní úsek řeší realizaci drobných ceninových zakázek. Skladba nejvýznamnějších zákazníků
se neměnila ani v roce 2019. I nadále řešíme dlouhodobé smlouvy pro státní instituce a komerční subjekty. Přesto jedna
změna nastává. V průběhu posledních měsíců se nám podařilo uzavřít smlouvy s novými klienty, kde předmětem
dodávky nejsou doklady, bankovky nebo jízdenky. Jsou to pamětní listy v podobě bankovky, o které vzrostl
zájem v souvislosti s úspěchem první pamětní bankovky s portrétem Aloise Rašína. Zahraniční trhy jsou i nadále pro nás
výzvou. První zahraniční zakázka uzavřená v roce 2019 jsou víza pro Kuvajt s plánovaným dodáním v roce 2020.
V našem zájmu zůstávají další evropské a asijské země.
Pořád rosteme, pořád se vyvíjíme novými směry, proto musíme vyřešit otázku nového moderního výrobního závodu,
který by měl nahradit tři stávající závody, které už po více než 90 letech nevyhovují současným nárokům. Musíme
optimalizovat výrobu i logistiku, snížit náklady na provoz, uspořit lidské zdroje, a také zvýšit zabezpečení a rozšíření
výroby. Chceme obnovit a zmodernizovat technologický park, a to všechno bez nového závodu nepůjde. Nový, moderní závod nám umožní navýšit produkci i skladové kapacity a před námi se otevřou další nové exportní příležitosti. Dnes
už víme, kde bude náš nový domov. V říjnu 2019 jsme podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci mezi STC a obcí
Drahelčice, a to za účasti předsedy vlády ČR Andreje Babiše a ministryně financí Aleny Schillerové, kteří nás podpořili.
Následně jsme se v prosinci 2019 stali vlastníky pozemku v katastrálním území obce Drahelčice. Je to základ pro další
budoucnost STC.
Vážení kolegové, vážení obchodní partneři, opravdu si vážím naší vzájemné spolupráce a děkuji Vám za ni. Přeji Vám
v roce 2020 pevné zdraví a těším se na další týmovou spolupráci, která nás všechny spojí a úspěšně doprovodí do
závěru roku 2020. Děkuji.

V Praze 27. 04. 2020

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE

OBCHODNÍ FIRMA (NÁZEV)

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Růžová 6, čp. 943, Praha 1

VÝROBNÍ ZÁVOD I

Růžová 6, čp. 943, Praha 1

VÝROBNÍ ZÁVOD II

Za Viaduktem 8/1143, Praha 7

VÝROBNÍ ZÁVOD III

Na Vápence 14/915, Praha 3

PRÁVNÍ FORMA

STÁTNÍ PODNIK

ÚDAJ O ZÁPISU V OBCHODNÍM
REJSTŘÍKU

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl ALX, vložka 296, sp. zn. ALX 296

ZAKLADATEL

Česká republika - Ministerstvo financí

KMENOVÉ JMĚNÍ

500 mil. Kč

URČENÝ MAJETEK

1 250 822 330 Kč

IČO

00001279

DIČ

CZ00001279

TELEFON

236 031 111

E-MAIL

podatelna@stc.cz
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Vznik Státní tiskárny cenin, státního podniku (dále jen
„STC“) je spjat se zrodem samostatného československého státu a s potřebou vlastní měnové soustavy se
zajištěním výroby bankovek. Nová tiskárna bankovek
byla vybudována v letech 1924 až 1927 a Národní
banka Československá zahájila výrobu v této tiskárně
v lednu 1928. Mezi významné výtvarníky, kteří se
podíleli na vzhledu bankovek té doby, byli Alfons
Mucha a Max Švabinský.
Od 1. července 1953 byl zřízen podnik s názvem
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik a převeden
do působnosti Ministerstva financí. Tak je tomu
dodnes. Hlavním úkolem bylo vyrábět peníze, ceniny
a státně důležité tiskopisy. Vedle rozšíření produktového portfolia se zaměřila na zintenzivnění exportních
aktivit. V 60–70. letech 20. století úspěšně realizovala
zakázky v zahraničí, především Guinei, Kubě, Jugoslávii, Polsku a dalších zemích světa.

VÝROBNÍ ZÁVOD I

Růžová 6, čp. 943, Praha 1

Významným mezníkem v historii STC bylo období po
roce 1989, kdy došlo k rozsáhlé modernizaci tiskárny,
spojené zejména s přípravou na výrobu nové emise
bankovek, které musely svou kvalitou zpracování
odpovídat světovým standardům.
V roce 2000 STC v souladu se všemi požadavky na
bezpečnost a ochranu výroby vybudovala a zahájila
výrobu ve výrobním závodě II v Praze – Holešovicích.
V průběhu dalších let zahájila provoz se zaměřením na
výrobu plastových karet na výrobním závodě III
v Praze na Žižkově.

3. VZNIK A VÝVOJ
PODNIKU

Dnes svým zákazníkům STC nabízí komplexní služby
v oblasti ceninové a neceninové polygrafické výroby,
a to od zpracování grafického návrhu, sazby, přípravy
pro tisk, vlastního tisku, personalizace až po doručení
zakázky na místo určení. STC je společnost s dlouholetou tradicí, která nabízí výrobu vysoce kvalitních
a po stránce grafického zpracování estetických cenin
v provozu vybaveném nejmodernějšími technologiemi a bezpečnostními systémy. Sleduje současné
trendy trhu a intenzivně se věnuje vývoji nových
a inovaci vlastních produktů.
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Mezi hlavní milníky v roce 2019 bezesporu patřilo rozšíření portfolia společnosti o novou službu, Track&Trace – sledování
pohybu tabákových výrobků. Tento projekt odstartoval novou éru společnosti v oblasti poskytování zabezpečených
digitálních služeb. STC obstála v náročném procesu certifikace ISO 14298 – Řízení bezpečnosti tiskových procesů
a tím potvrdila, že klade důraz na bezpečnost celého výrobního řetězce a potvrzuje dlouhodobý trend STC v oblasti
bezpečné výroby cenin a dokladů.

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ
Kvalitu poskytovaných služeb jak v minulosti, tak v současnosti, dokládá také řada ocenění bankovek, které STC
získala na mezinárodní úrovni:
•
V roce 1937 byl udělen čestný diplom na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži za realizaci bankovky 1 000 Kčs podle návrhu Maxe Švabinského.
•
V roce 1989 byla vybrána bankovka 20 Kčs 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. PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB
I. PRODUKTY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI V ROCE 2019 JE MOŽNÉ ROZDĚLIT
DO ŠESTI HLAVNÍCH KATEGORIÍ:
1. BANKOVKY
Tištěné nominály bankovek v roce 2019:
•

100 Kč – první pamětní bankovka ČR

•

100 Kč - vzor 2018

•

200 Kč - vzor 2018

•

500 Kč - vzor 2007

V roce 2019 jsme nevyráběli bankovky s nominální hodnotou 1 000 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč.
2. DOKLADY
•

cestovní pas personalizovaný

•

ostatní pasy (diplomatické, služební, cizinecké) a cestovní doklad dle úmluvy z 28. 7. 1951

•

občanský průkaz personalizovaný v podobě plastové karty

•

řidičský průkaz personalizovaný v podobě plastové karty

•

povolení k pobytu v podobě plastové karty

•

průkaz o povolení k trvalému pobytu

•

pozvání CZE

•

osvědčení o registraci vozidla Část I. a II.

•

technický průkaz zvláštního vozidla

•

průkaz historického vozidla

•

digitální tachografy personalizované v podobě plastové karty

•

víza

•

průkaz osoby se zdravotním postižením personalizovaný v podobě plastové karty

•

vkladní knížky

•

osvědčení

•

jiné průkazy a legitimace
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3. CENINY
•

tabákové nálepky

•

kontrolní pásky ke značení lihu

•

jízdenky a dopravní kupony

•

dálniční kupony

•

stravenky

•

poukázky

•

akcie, dluhopisy, certiﬁkáty

•

známky

•

ostatní ceniny

4. PLASTOVÉ KARTY
•

výroba plastových karet v ceninovém i neceninovém režimu výroby

5. ZABEZPEČENÉ DIGITÁLNÍ SLUŽBY
•

Track&Trace – značení tabákových výrobků

6. OSTATNÍ POLYGRAFICKÁ VÝROBA
•

tiskopisy

•

pásky na platidla

•

ostatní polygraﬁcká výroba
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II. SKLADBA TRŽEB ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ
A SLUŽEB PODLE VÝROBNÍHO SORTIMENTU V LETECH 2017 – 2019 (V %)

2017

Bankovky 14,27 %
Dokumenty 62,45 %
Ceniny 19,75 %
Ostatní polygrafická výroba 1,47 %
Služby 2,06 %

2018

Bankovky 13,33 %
Dokumenty 65,18 %
Ceniny 19,14 %
Ostatní polygrafická výroba 1,09 %
Služby 1,26 %

2019

Bankovky 16,74 %
Dokumenty 54,71 %
Ceniny 22,23 %
Ostatní polygrafická výroba 1,24 %
Služby 5,08 %
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5. PERSONÁLNÍ POLITIKA

Personální politika STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN má zásadní význam pro zajištění toho, aby ve společnosti byl nejvíce
cenný kapitál, jeho zaměstnanci, podporován při řízení klíčových výrobních, obchodních a dalších cílů. Řízení
lidských zdrojů je důležitým bodem pro dosažení stanovených cílů STC. Průběžně se zaměřujeme na posílení vysoké
úrovně etického jednání, posílení závazků každého jednotlivce a vzájemné důvěry v pracovních týmech. STC má ve
své politice nejen udržet, ale i motivovat stávající zaměstnance s unikátními znalostmi a být zajímavým zaměstnavatelem pro nové zaměstnance.
Podnik opět nechal provést analýzu mezd společností Trexima, spol. s.r.o. (viz tabulka Medián hrubé měsíční mzdy),
z níž vyplývá, že zaměstnanci jsou v porovnání s trhem práce odměňováni výrazně lépe.
V roce 2019 byl zaveden nový systém odměňování, který poskytuje zaměstnancům vyšší jistotu a současně umožňuje jednotlivým nadřízeným odměnit vynikající pracovní výsledky v aktuálním měsíci. V průběhu roku byla v podniku zavedena práce z domova, kterou zaměstnanci začali využívat. Při obsazování pracovních míst podnik začal
proaktivně nabízet kratší pracovní úvazky. Na základě provedené analýzy a dalšího růstu mezd o 6,19 % v roce 2019
(tedy průměrná mzda se zvýšila o 2 583 Kč) lze konstatovat, že odměňování je v podniku nadprůměrné.

MEDIÁN HRUBÉ MĚSÍČNÍ MZDY

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN
Hl. m. Praha
Středočeský kraj
ČR - mzdová sféra

37 771 Kč
32 884 Kč
29 654 Kč
28 144 Kč

35 505 Kč
30 778 Kč
27 448 Kč
26 037 Kč

34 215 Kč
29 203 Kč
25 196 Kč
24 265 Kč

DÁLE ZAMĚSTNANCI BĚHEM ROKU 2019 ČERPALI TYTO BENEFITY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 dní dovolené nad rámec zákoníku práce,
3 dny placeného volna (bridge days),
odměnu za odpracované roky (za každých 5 let),
odměnu při životním jubileu,
odměnu při odchodu do důchodu,
příplatky nad rámec zákoníku práce,
jazykové vzdělávání,
příspěvek na stravování,
příspěvek na životní investiční pojištění,
příspěvek na penzijní spoření,
ubytování v centru Prahy,
pojištění zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Počet zaměstnanců v roce 2018 a 2019 je srovnatelný.
Udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků je stěžejní strategií STC, proto jsme realizovali několik iniciativ na podporu profesionálního rozvoje svých zaměstnanců. V oblasti vzdělávání podnik realizuje nejen školení ze zákona, ale
zaměstnance vysílá na odborná školení a konference. Pokračovalo se ve vzdělávání vedoucích zaměstnanců v
oblasti soft skills, jehož cílem je zvýšit kompetence k řízení.
Ve všech procesech a činnostech máme na zřeteli otázku environmentálního přístupu a bezpečnosti práce u našich
zaměstnanců.
Jedním z nejdůležitějších nástrojů firemní kultury je interní komunikace, tomuto nástroji se budeme věnovat i nadále
v roce 2020.
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STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE ZÁKLADNÍCH KATEGORIÍ K 31. 12. 2019
Struktura dle pohlaví

Struktura dle pracovního zařazení

Muži - 206

D - 262

Ženy - 189

THP - 133

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2019
Struktura dle věku a pohlaví

Struktura dle věkového složení
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60+ (36)
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30-39

40-49

50-59

60+

STRUKTURA VZDĚLANOSTI ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2019
Struktura dle vzdělanosti

Základní (33)
Výuční list (175)
Středoškolské (123)
VOŠ (4)
VŠ (60)

VÝVOJ STAVU ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2010–2019
Vývoj počtu zaměstnanců mezi lety 2010-2019
600
500
400
300
200
100
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(553)

(525)

(518)

(529)

(529)

(426)

(405)

(394)

(394)

(395)
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6. 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“) dle pravidel Vyhlášky MF č. 310/1995 Sb. Zásady pro Tvorbu
a použití fondu kulturních a sociálních potřeb jsou součástí kolektivní smlouvy.
V roce 2016 proběhl interní audit čerpání FKSP, z něhož vyplynulo kromě jiného zjištění, že příspěvky z FKSP jsou
čerpány nerovnoměrně. Od roku 2017 podnik jednal s odborovou organizací o nápravě. Odborové organizaci byly
předloženy údaje o statistice čerpání, z které vyplynulo, že ročně z FKSP nečerpá 100 a více zaměstnanců a nečerpají zejména zaměstnanci s nižší než průměrnou mzdou. Ani tyto údaje nepřesvědčily odborovou organizaci k tomu,
aby přistoupila na změnu zásad čerpání FKSP. Proto podnik v květnu 2019 vypověděl kolektivní smlouvu a intenzivně jednal o novém znění kolektivní smlouvy, která nebyla do 31. 12. 2019 sjednána. V návrhu nové kolektivní smlouvy
navrhl podnik zřídit osobní limity a čerpat je prostřednictvím cafeterie. Tím by bylo zajištěno rovné zacházení se
všemi zaměstnanci. K 31. 12. 2019 nebyla kolektivní smlouva dohodnuta.

TENTO FOND BYL V ROCE 2019 TVOŘEN PŘÍJMY:
•
základní příděl roku 2019 (účtován zálohově) ve výši
•
základní příděl z HV za rok 2018 (vyúčtování) ve výši
•
splátky půjček
Celkový příjem do FKSP k 31. prosinci 2019

4 151 tis. Kč
45 tis. Kč
128 tis. Kč
4 324 tis. Kč

Z TOHOTO FONDU SE V ROCE 2019 ČERPALO NA:
•
příspěvky na závodní stravování
•
půjčky poskytnuté zaměstnancům
•
příspěvky na kulturu a sport
•
příspěvky na rekreace, zájezdy, dětské tábory
•
odměny a dary, výpomoci
Celkem čerpáno z FKSP k 31. prosinci 2019

906 tis. Kč
150 tis. Kč
300 tis. Kč
1 479 tis. Kč
352 tis. Kč
3 187 tis. Kč

Z FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB JSOU FINANCOVÁNY ZEJMÉNA:
•
•
•
•
•
•
•
•

rekreace tuzemská i zahraniční,
zimní a letní rekreace dětí zaměstnanců,
zájezdy tuzemské i zahraniční, kultura a tělovýchova,
závodní stravování,
náklady na provoz rekreačních středisek,
sociální půjčky zaměstnancům,
sociální výpomoci nenávratné,
dary.

Během roku 2019 bylo čerpání finančních prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s plánem
čerpání dle platné Kolektivní smlouvy pro rok 2019.
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7. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
A FINANČNÍ POLITIKA

I. VÝVOJ Z HLEDISKA OBCHODNÍ POLITIKY
•

V oblasti obchodní činnosti STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN za rok 2019 se podařilo splnit plán tržeb za prodej
vlastních výrobků a služeb na 106,9 % a proti roku 2018 došlo ke zvýšení těchto tržeb o 5,6 %.

•

Při meziročním porovnání tržeb za vlastní výrobky a služby došlo v roce 2019 ke zvýšení tržeb u sortimentu
bankovek o 32,5 %, u sortimentu cenin o 22,6 %, u sortimentu dokumentů došlo k poklesu tržeb o 11,4 %,
u služeb došlo k růstu o 325,7 %.

•

Dodávky do zahraničí v celkové výši 29,34 mil. Kč výrazně vzrostly proti roku 2018 (3,23 mil. Kč). Do zahraničí
STC dodávala elektronické kódy pro sledování tabákových nálepek tzv. T&T v objemu 27,81 mil. Kč.
Hlavní zemí vývozu bylo Švýcarsko, kam bylo dodáno přes 542 mil. kusů elektronických kódů.

•

V roce 2019 tvoří státní zakázky 92 % z celkového objemu odebraných výrobků a služeb, podíl státních
zakázek na celkových tržbách se proti roku 2018 snížil o 1 %.

•

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 2019 jsme plně realizovali výrobu personalizovaných dokladů (občanské
průkazy, e-PKP a cestovní pasy, cizinecké a uprchlické pasy). V roce 2019 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN
zaznamenala zvýšení tržeb za dodávky občanských průkazů a nákladů na infrastrukturu k zajištění výroby
dokladů, z důvodu plošného zavedení dodávek občanských průkazů s čipem v roce 2018.

•

Dalším velkým zákazníkem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN byla Česká národní banka, která v roce 2019 odebírala
bankovky ve třech nominálních hodnotách - 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč a další produkty – grafické listy,
osvědčení, přebaly atp. Meziroční zvýšení tržeb za bankovky bylo způsobené vyššími dodávkami bankovek,
bylo dodáno o 28 % bankovek více než v roce 2018. K příležitosti výročí založení ČR byla navíc vyrobena
a dodána pamětní bankovka Rašín.

•

Významným produktem pro Generální ředitelství cel jsou tabákové a alkoholové nálepky. Objem tržeb
za tyto ceninové tisky v roce 2019 vzrostl proti roku 2018 z důvodu vyššího množství dodaných tabákových
i alkoholových nálepek.

•

Dalším významným produktem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN jsou řidičské průkazy, osvědčení o registraci
vozidel (dále jen „ORV“) a další průkazy. V roce 2019 nebyl splněný plán dodávek řidičských průkazů
v počtu dodaných ks a proti roku 2018 došlo také k mírnému poklesu v dodaných řidičských průkazech.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN navíc zajišťuje dodávku digitálních tachografů pro Ministerstvo dopravy.

•

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

Z výše uvedených čísel je zřejmé, že velká část produkce STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je závislá na politických
rozhodnutích představitelů výkonné moci státu České republiky. Podnik má pro zajištění dodávek pro stát
vyčleněné značné výrobní kapacity.
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II. VÝVOJ Z HLEDISKA EKONOMICKÉ A FINANČNÍ POLITIKY
•

Struktura majetku a kapitálu
V roce 2019 došlo ke zvýšení objemu celkových aktiv o 15,9 %. Hodnota dlouhodobého majetku vzrostla
pořízením strategicky důležitých strojů a to jak ve fázi dokončených investic, tak i ve fázi nedokončených
investic, což odpovídá trendu obnovy technického vybavení ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN. V souvislosti
s certiﬁkací bezpečnostního tisku dle normy ISO 14 298 byly realizovány investice pro zajištění výroby dle
požadavků normy. Stav peněžních prostředků i přes masivní investice významně vzrostl vzhledem k ziskovému hospodaření podniku a růstu závazků z obchodních vztahů. Hodnota peněžních prostředků proto ke
konci roku byla 1,2 mld. Kč. Pohledávky z obchodních vztahů k 31. 12. 2019 vzrostly.
Hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 240,7 mil. Kč. Za rok 2019 byl dosažený zisk 247,9 mil. Kč po
zdanění, který zvýšil hodnotu vlastního kapitálu.

•

Vývoj výnosů a nákladů
Meziroční porovnání údajů o dosažených výnosech a o vývoji nákladů ukazuje, že celkové výnosy (bez
vnitropodnikových) se zvýšily o 7,2 %, přičemž celkové náklady (bez vnitropodnikových) se zvýšily o 3,2 %.
Nejvíce meziročně klesly náklady na služby, související s dodávkami zboží. Meziročně růst byl zaznamenán u osobních nákladů a odpisů a změny stavu zásob vlastní činnosti. Trend zvyšování odpisů
reﬂektuje pokračující proces obnovy zastaralého strojového parku a vybavení, v roce 2019 odpisy
narostly proti roku 2018 o 16,9 mil. Kč. Ještě vyšší růst odpisů očekáváme v roce 2020.

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN pokračovala i v roce 2019 ve vlastním vývoji nových produktů. V loňském roce se
zaměřila na polykarbonátovou datovou stránku do cestovního pasu (nosič biometrických údajů). Vydávání
biometrických cestovních dokladů a biometrických identiﬁkačních karet se postupně rozšiřuje po celém světě,
proto má jejich vývoj celosvětový význam. Na konci roku 2019 byl vyroben prototyp tohoto datového nosiče.
V roce 2020 nás čeká ﬁnalizace technologie jeho výroby, ověření sériové výroby, zavedení technologických
postupů do výroby a následně zařazení do seznamu nabízených produktů. Výchozím produktem bude tak
zvaná dvojprodukce datových stránek nebo celá pasová knížka s polykarbonátovou datovou stránkou. Nadále
se zabýváme vývojem nových bezpečnostních prvků pro implementaci do nosičů biometrických údajů, ale i na
ostatní produkty – např. speciální potisky, ochrana hrany karet atd. V rámci vývoje spolupracujeme se subjekty
ze státní sféry (např. Kriminalistický ústav PČR) i komerční sféry (dodavatelé barev, materiálu atd.).
V oblasti ochrany životního prostředí se STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN řídí základními ekologickými pravidly a snaží
se snižovat dopad své činnosti na životní prostředí, zejména tříděním odpadu a ekologickou likvidací zpracovaných a již nepoužitelných výrobků z polygraﬁcké činnosti.
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 2019.
Významné události v roce 2020
V průběhu 1. čtvrtletí roku 2020 vypukla celosvětová epidemie nového koronaviru (SARS-CoV-2 nebo také
COVID-19), která byla následně označena WHO za pandemii.
S ohledem na rychlost šíření a vyšší stupeň infekčnosti byla vládou ČR přijata mimořádná opatření a vyhlášen
stav nouze. Mezi tato mimořádná opatření patří vyhlášení karantény v nejvíce zasažených oblastech, uzavření
obchodů, škol a vzdělávacích institucí, omezení činnosti úřadů, zákaz cestování občanů České republiky mimo
území ČR, současně zákaz překračování občany jiných států hranic ČR směrem do vnitrozemí a další omezující
nařízení. Tato opatření mají za cíl omezit šíření této pandemické choroby v rámci ČR a zajistit tak i vyšší stupeň
zdravotního bezpečí občanům.
Mezi produktové portfolio STC patří nejen vlastní výroba, ale i následná personalizace cestovních pasů.
Při aplikaci opatření vlády ČR dochází k dramatickému snížení poptávky po cestovních pasech. Již během
března 2020 docházelo k výraznému poklesu (propadu) výroby a personalizace cestovních pasů.
Cestovní pasy tvoří více než 30 % tržeb STC. V tuto chvíli není možné předpokládat časové období, po které
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budou platit jednotlivá opatření vlády ČR. S ohledem na trendy v jiných státech jak EU, tak i dalších (např. USA,
Čína) lze předpokládat, že tato nařízení budou v platnosti několik týdnů, až měsíců.
Tento propad v tržbách bude STC silně pociťovat s ohledem na již realizované investice nebo strukturu ﬁxních
nákladů, které se z krátkodobého hlediska nepodaří pokrýt dodatečnými tržbami, nebo přizpůsobením
výrobního programu z vlastní podstaty současné výroby.
Hospodářský výsledek STC v roce 2020 bude touto celosvětovou pandemickou situací silně ovlivněn. Již
v průběhu druhé poloviny března 2020 přijalo vedení STC opatření, která mají minimalizovat nákladovou zátěž
v průběhu 2020. Nicméně ﬁnanční plán roku 2020, který byl odsouhlasen zakladatelem STC, bude znatelně
poznamenán jak na výnosové, tak i na nákladové stránce. Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji nelze
konečný dopad této události v tuto chvíli odhadnout.

IV. VÝVOJ VÝZNAMNÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V LETECH 2017-2019
2017
Dlouhodobý majetek
(stálá aktiva)

2018

2019

455 536

571 530

734 577

Tržby za vlastní výrobky
a služby

1 075 228

1 228 424

1 296 731

Vlastní kapitál

1 563 238

1 753 983

1 994 635

121 173

192 477

247 934

Hospodářský výsledek
po zdanění
Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč
2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
2017

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)
Vlastní kapitál

2018

2019

Tržby za vlastní výrobky a služby
Hospodářský výsledek po zdanění

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.
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8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA
č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM (dále jen „ZSPI“)
Počet podaných žádostí o poskytnutí informací dle ZSPI

3

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 v roce 2019
Žádost o poskytnutí informace, zda některá z níže uvedených
bankovek (nominální hodnota vždy 2 000 Kč) byla emitována
po 15. 09. 2015 a před tímto datem tak nemohla býti v oběhu
a plnit platební funkci. Bankovky mají následující sériová čísla:
D70511413; D80315830; C11220114; D76363759; D76763760;
D64285974; C05733387; F20272854; D32356541; C19803575;
F08162471; D76363761; D27103159; D75854221; C90522018;
D37564335; D90385502.

Žádost odmítnuta.

Seznam hospodářských subjektů zaregistrovaných u Státní tiskárny Žádost odmítnuta.
cenin na portálu Značení tabáku dle nařízení komise EU č. 2018/574.
Pro jednotlivé subjekty žadatel požadoval tyto informace: 1. Název
hospodářského subjektu, 2. IČO hospodářského subjektu, 3. Adresa
hospodářského subjektu, 4. Datum registrace hospodářského subjektu
v portálu Značení tabáku, 5. Seznam aktivních zařízení hospodářského
subjektu. Pro každé zařízení požadoval uvést tyto informace - i/Typ
zařízení, ii/Adresa zařízení, iii/Datum registrace zařízení v portálu
Značení tabáku.
Žádost o sdělení výše veškerých nákladů vynaložených STC na právní
služby související s trestním řízením vedeným proti žadateli, které
bylo vedeno Obvodním státním zastupitelstvím pro Prahu 1 včetně
specifikace těchto nákladů, tedy sdělení, za jaké konkrétní úkony
byly vyfakturovány a zaplaceny jaké částky v uvedené věci.

.

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 2019 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 2019 žádné výdaje a ani žádné náklady na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení.
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9. VÝROK AUDITORA
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10. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Účetní závěrka
31. prosince 2019
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