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Vážené dámy, vážení pánové,
po roce Vám předkládáme výroční zprávu
STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik (STC)
za kalendářní rok 2021. Ani tento rok poznamenaný pandemií Covid 19 nebyl jednoduchý, ale
dnes už mnohem lépe s touto situací umíme
pracovat a flexibilně reagovat. Svědomitě jsme
aplikovali veškerá nařízení Vlády ČR a vybraná
opatření, jako testování nebo ochrana dýchacích cest, dodržovali na vlastní náklady i po
ukončení těchto nařízení. Podnik se nám podařilo udržet v plynulém chodu bez významných
výpadků ve výrobní sféře a v dodavatelsko
-odběratelských vztazích.
Pandemie a omezení cestování se samozřejmě
zásadním způsobem podepsaly na přípravě
našeho finančního plánu na rok 2021, který byl
koncipován s maximální opatrností, především
v oblasti výroby cestovních dokladů. Ve výsledku byl plán tržeb za prodej vlastních výrobků
a služeb za rok 2021 nad naše očekávání. Tržby
dosáhly 110,6 % plánované hodnoty, meziroční
růst představuje 20,37 %.
O tento úspěch se zasloužilo kromě našeho
nasazení i několik vnějších vlivů. Mezi hlavní
patří úspěšná vakcinace a částečné rozvolnění,
což způsobilo nárůst poptávky po cestovních
dokladech. Další příčinou bylo navýšení výroby
o občanské průkazy a řidičské průkazy, kterým
v době pandemie byla prodloužena platnost.
Tržby pozitivně ovlivnila výroba elektronického
dokladu povolení k pobytu, digitální tachografy
II. generace a alkoholové pásky a tabákové
nálepky. Méně výrazný meziroční pokles tržeb
zaznamenáváme u bankovek, plastových karet
a osvědčení o registraci vozidla. Klesly příjmy
za vízové štítky, jídelní poukázky a dálniční
nálepky, u kterých se jednalo v roce 2021 o poslední dodávku pro Ministerstvo dopravy ČR.
Menší meziroční pokles tržeb byl dosažený u tiskopisů akcií, obligací a certifikátů a jiných
průkazů. Meziroční pokles o 4,2 % zaznamenaly
tržby v oblasti generování unikátních identifikačních kódů pro sledování pohybu tabákových
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TOMÁŠ HEBELKA, MSc - generální ředitel

1. ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

výrobků, který byl způsoben poklesem zájmu
o tyto výrobky ze strany koncových spotřebitelů.
Nejzásadnějším a úspěšným projektem roku
2021 bylo bezesporu zahájení výroby elektronických občanských průkazů s biometrickými
prvky pro Ministerstvo vnitra ČR. Nové OP
obsahují bezkontaktní čip, na kterém jsou
uloženy biometrické údaje držitele, tj. obraz
obličeje a otisky prstů, obdobně, jako tomu je
například u cestovních pasů. Naopak z nového
OP byl odstraněn akademický titul.
Rok 2021 byl pro nás pozitivní i v jiných produktových oblastech. Již dva roky se věnujeme
vývoji stíracích losů, ať už loterijních či spotřebitelských. Podobnou technologii jsme aplikovali při výrobě limitované emise výherních
pohlednic se stíracím polem v rámci projektu
Charitativních losů, s.r.o. s motivem doposud
nevydaného triptychu Tři věky od A. Muchy –
Věk lásky, Věk rozumu a Věk moudrosti. Další
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podobný projekt na sebe nedal dlouho čekat. Jednalo se o výrobu produktů se stíracím polem pro
lázeňské město Poděbrady. Při těchto projektech jsme spojili své zkušenosti s klasickou ceninovou
polygrafií a digitálními službami, konkrétně generováním výherních kombinací za pomocí vlastního
softwaru. Zároveň jsme zaznamenali zvýšený zájem o pamětní listy v podobě bankovky. Pro společnost
České dukáty s.r.o. jsme realizovali Pamětní list v podobě bankovky s portrétem Václava Havla, který
připomněl desáté výročí odchodu prvního polistopadového prezidenta a jeho nedožité 85. narozeniny.
Pamětní list jsme kromě jiného představili na výstavě nazvané „STC s Evou Haškovou“, autorkou pamětního listu a pamětních bankovek České národní banky. Tento pamětní list odstartoval dlouhodobou
spolupráci s Českými dukáty minimálně na šest let. Během roku jsme vydali ve spolupráci se Zoologickou zahradou hl. m. Prahy Kolekci tří pamětních listů v symbolické hodnotě 100, 500 a 1000 Trojských
tolarů. Jejich nákupem je možné podpořit projekty na ochranu ohrožených zvířat. I dnes je možné set
pamětních listů zakoupit na e-Shopu STC nebo přímo v pražské ZOO. Pamětní listy a produkty se stíracím polem si oblíbila česká města, státní instituce a komerční subjekty, které výtěžkem z jejich prodeje
financují své a veřejně prospěšné projekty. Během roku jsme se intenzivně věnovali dalšímu rozvoji
digitálních služeb a rozvojovým projektům, jako je eDokladovka, kontrola kvality výroby/pravosti
pomocí nástrojů umělé inteligence/neuronových sítí. Naše digitální projekty byly představeny v rámci
konference eGovernment v Mikulově a konferenci ISSS v Hradci Králové.
V průběhu roku jsme neopomíjeli investovat do stávajícího technologického parku. Dlouho plánovaná
oprava stroje Intaglio 8, na kterou podnik poslední dva roky vytvářel rezervu ve výši 33,5 mil. Kč, byla
dokončena ve 2. pololetí 2021. Druhou významnou opravou byla oprava střechy VZ II v hodnotě 3,2 mil.
Kč. V testovacím provozu uspěla nová třídící linka bankovek od německého výrobce Giesecke+Devrient
Currency Technology GmbH. Tato dodávka vzešla ze společného tendru s ČNB. Nová třídička bankovek
je technologicky na nejvyšší úrovni, jakou trh v současné době nabízí. Tímto krokem nahrazujeme nejen
strojní kontrolu bankovek, ale také náročnou manuální kontrolu bankovek, což je další krok k automatizaci procesu výroby.
Vážení kolegové, vážení obchodní partneři, uvědomuji si, že rok 2022 v důsledku světových a celospolečenských událostí nebude snadný. Budeme se potýkat s vysokou inflací, nedostatkem výrobního
materiálu, prodlužujícími se termíny dodání, vysokou cenou energií atd. Management STC všechna
rizika sleduje, vyhodnocuje a aplikuje opatření, která vedou k minimalizaci ekonomických a reputačních
ztrát. Věřím, že společně vše zvládneme. Velice si vážím naší vzájemné spolupráce a děkuji Vám za ni.
Přeji Vám v roce 2022 pevné zdraví, protože pandemie Covid 19 je tady s námi stále a těším se na další
týmovou spolupráci, která přispěje k dalšímu rozvoji našeho podniku v následujícím období.

V Praze 29. dubna 2022

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE
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OBCHODNÍ FIRMA (NÁZEV)

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Růžová 6, čp. 943, Praha 1, PSČ 110 00

VÝROBNÍ ZÁVOD I

Růžová 6, čp. 943, Praha 1, PSČ 110 00

VÝROBNÍ ZÁVOD II

Za Viaduktem 8/1143, Praha 7, PSČ 170 00, PSČ 130 00

VÝROBNÍ ZÁVOD III

Na Vápence 14/915, Praha 3, PSČ 130 00

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

Ministerstvo financí České republiky

KMENOVÉ JMĚNÍ

500 000 000 Kč

URČENÝ MAJETEK

1 508 225 512 Kč

IČO

00001279

DIČ

CZ00001279

TELEFON

+420 236 031 111

E-MAIL

podatelna@stc.cz
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3. VZNIK A VÝVOJ PODNIKU

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik dnes
svým zákazníkům 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 především v oblasti
digitálních služeb.

Zřízení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN,
státní podnik s cílem vyrábět bankovky,
ceniny a státně důležité dokumenty. STC
byla převedena do působnosti Ministerstva financí

Rozšíření produktového portfolia o
cestovní doklady, stravenky, cestovní
šeky, trestní bloky , malé loterie atd.

1953

60. léta 20. stol.

Otevření nového výrobního závodu II
v Praze v Holešovicích

2001

2004

Spuštění výroby plastových karet

Realizace významných zahraničních
zakázek

70. léta 20. stol.

2000

Zahájení produkce ve výrobním závodě
III v Praze na Žižkově

Zahájení činnosti nové tiskárny bankovek
v rámci Národní banky Československé

Nově centrální personalizace ŘP ve
formátu ID1

2005

VÝROBNÍ ZÁVOD I, Růžová 6, čp. 943, Praha 1

2006

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ
Kvalitu poskytovaných služeb dokládá řada ocenění bankovek, které STC získala na mezinárodní úrovni:

Začátek výroby OP ve formátu ID1

• 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 bankovkou 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.

Zahájení výroby nových občanských
průkazů s biometrickými údaji. Rozšíření
produktové řady STC o pamětní listy v
podobě bankovky mezi produkty STC
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2012

2018

Získání certifikace ISO 14298:2013.
Výroba karet digitálních tachografů II.
generace. Úspěšné spuštění projektu
Track&Trace – sledování pohybu
tabákových výrobků

e-Doklady, zahájení výroby biometrických cestovních dokladů

Zahájení výroby eOP a karet digitálních
tachografů I. generace

2019

2020

Rozvoj digitálních projektů v rámci
nového úseku digitálních služeb
(Track&Trace, e-Dokladovka a software
pro tisk loterijních stíracích losů)

2021
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4. PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB
I. PRODUKTY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI V ROCE 2021 JE MOŽNÉ ROZDĚLIT
DO ŠESTI HLAVNÍCH KATEGORIÍ:
1. BANKOVKY
Tištěné nominály bankovek v roce 2021:
•

100 Kč vzor 2018

•

200 Kč vzor 2018

•

1 000 Kč vzor 2008

•

2 000 Kč vzor 2007

V roce 2021 jsme nevyráběli bankovky s nominální hodnotou 500 Kč a 5 000 Kč.
2. DOKLADY
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•

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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II. SKLADBA TRŽEB ZA PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ
A SLUŽEB PODLE VÝROBNÍHO SORTIMENTU V LETECH 2019 – 2021 (V %)
3. CENINY
•

tabákové nálepky

•

kontrolní pásky ke značení lihu

•

jízdenky a dopravní kupony

•

dálniční kupony (dokončení objednávky z roku 2019)

•

stravenky

•

poukázky

•

akcie, dluhopisy, certifikáty

•

členské známky

•

ostatní ceniny

•

pamětní listy v podobě bankovek

•

produkty se stíracím polem

2021

Bankovky 13,72 %
Dokumenty 64,07 %
Ceniny 15,68 %
Ostatní polygrafická výroba 0,88 %
Služby 5,66 %

2020

Bankovky 17,12 %

4. PLASTOVÉ KARTY

Dokumenty 55,36 %

•

Ceniny 19,52 %

výroba plastových karet v ceninovém i neceninovém režimu výroby

Ostatní polygrafická výroba 0,93 %
Služby 7,07 %

5. ZABEZPEČENÉ DIGITÁLNÍ SLUŽBY
•

Track&Trace – značení tabákových výrobků

6. OSTATNÍ POLYGRAFICKÁ VÝROBA
•

tiskopisy

•

pásky na platidla

•

ostatní polygrafická výroba

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
A SOCIÁLNÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Vývoj zaměstnanosti
V oblasti pracovněprávních vztahů a sociální politiky se podnik řídí legislativou a platnou kolektivní smlouvou. V roce
2021 došlo ke snížení počtu zaměstnanců oproti roku 2020 a to z důvodu nákupu nových technologií, poklesu výroby
a zvýšení efektivity práce.

PRŮMĚRNÝ FYZICKÝ POČET
ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2021

NÁSTUPY
(HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR)

VÝSTUPY
(HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR)

376

23

46

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Státní tiskárna cenin klade vysoké nároky na znalosti zaměstnanců a jejich další, nejen odborný rozvoj. Jen tak bude
možné dosahovat stanovených cílů podniku a uspět na poli konkurence. Vážíme si toho, že se zaměstnanci mají chuť
učit novým věcem a vzdělávat se např. i formou e-learningu, do kterého postupně zařazujeme další kurzy zaměřené
zejména na oblasti zvyšování bezpečnostního povědomí, ochrany osobních informací a protikorupčního jednání.
Zaměstnanci využili možnost zúčastnit se široké škály odborných vzdělávacích akcí včetně zahraničních konferencí.
Současně byly v rámci podniku realizovány aktivity zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, zejména manažerských
a obchodních, na všech úrovních řízení podniku. Podporováno je rovněž jazykové vzdělávání klíčových zaměstnanců
podniku.
Státní tiskárna cenin věnovala v roce 2021 na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců finanční prostředky v celkové výši
2 008 324 Kč bez DPH.

Sociální politika
V rámci sociální politiky společnost poskytovala svým zaměstnancům peněžní i nepeněžní plnění. Peněžní plnění bylo
realizováno například při pracovním a životním výročí. Nepeněžní plnění bylo realizováno formou prodloužení dovolené o jeden týden nad zákonný nárok, poskytováním pracovního volna s náhradou mzdy nad rozsah daný právními
předpisy, příspěvky zaměstnancům zejména na penzijní a životní pojištění a na stravování. Důležitou součástí sociální
politiky je i využívání Fondu kulturních a sociálních potřeb. Zaměstnanci mohou přidělené prostředky čerpat
prostřednictvím osobního účtu v cafeterii, který je primárně určený pro jejich relaxaci, zdraví, vzdělávání a volnočasové aktivity. Zaměstnanci z FKSP vyčerpali mimo zápůjček celkem 4 485 736 Kč.

Vztahy s odbory
V STC působí jedna odborová organizace. Během roku probíhala pravidelná jednání zaměstnavatele se zástupci
odborové organizace, v jejichž rámci byly předávány informace a zajištěno projednání témat stanovených zákoníkem
práce a kolektivní smlouvou. Kolektivní smlouva je platná do 31. 12. 2022. V roce 2021 byly uzavřeny dodatky k této
kolektivní smlouvě, které se týkaly především stravování.
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STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE ZÁKLADNÍCH KATEGORIÍ K 31. 12. 2021
Struktura dle pohlaví

STRUKTURA VZDĚLANOSTI ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2021
Struktura dle dosaženého vzdělání

Struktura dle pracovního zařazení

Základní - 5 %
Výuční list - 54 %
SŠ - 23 %
Muži - 55 %

D - 214 (57 %)

Ženy - 45 %

THP - 162 (43 %)

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2021

VOŠ - 1 %
VŠ - 17 %

VÝVOJ STAVU ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2012–2021
Vývoj stavu zaměstnanců v letech 2012-2021

Věková struktura
600
500
20-29 - 5,42 %
30-39 - 13,55 %

400

40-49 - 36,59 %
50-59 - 33,33 %
60+ - 11,11 %

300
200
100

Věkový průměr zaměstnanců STC k 31. 12. 2021 byl 47,7 let.
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6. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ POLITIKA
I. VÝVOJ Z HLEDISKA OBCHODNÍ POLITIKY
V oblasti obchodní činnosti STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN za rok 2021 byl vývoj i nadále výrazně ovlivňován bojem proti pandemii viru Covid 19. Na konci prvního pololetí 2021 vzrostla proočkovanost v České republice a uvolněná opatření v oblasti
cestování vedla k vyšší poptávce po cestovních pasech a občanských průkazech.
Plán tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb za rok 2021 byl splněný díky růstu poptávky po cestovních dokladech,
občanských průkazech, řidičských průkazech, službách T & T a dalších. Navíc byl realizován změnový požadavek Ministerstva vnitra ČR k zavedení výroby elektronických občanských průkazů s biometrickými prvky. Od 1. 8. 2021 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN vyrábí a dodává nový typ občanského průkazu s čipem, průkaz má novou technickou specifikaci, vyšší výrobní
náklady a prodejní cenu. Tržby za výrobky a služby dosáhly 110,6 % plánované hodnoty, meziročně vzrostly o 20,37 %.
Nejvyšší nárůst tržeb zaznamenaly cestovní pasy, jako důsledek uvolnění omezení cestování a tržby za občanské průkazy.
Také rostly tržby za řidičské průkazy, ePKP, digitální tachografy a z cenin alkoholové a tabákové nálepky. Méně výrazný
meziroční růst tržeb zaznamenáváme u plastových karet a osvědčení o registraci vozidla.
Tržby za bankovky klesly o 3,5 %, počet dodaných kusů se meziročně snížil o 5,7 %. V minulých letech byly realizovány
významné investice do technologií pro výrobu bankovek např. nákup nového třídícího stroje, repase bankovkových linek.
Tyto investice z velké části ovlivňují prodejní ceny bankovek.
Významně, tj. v řádech desítek procent, klesly tržby za řidičské průkazy, vízové štítky, stravenky a dálniční nálepky. Menší
meziroční pokles tržeb byl dosažený u tiskopisů akcií, obligací a certifikátů a jiných průkazů. Meziroční pokles o 4,2 % zaznamenaly tržby za služby vydávání elektronických kódů značení tabákových výrobků, tj. T & T.
Dodávky do zahraničí v celkové výši 35,3 mil. Kč se meziročně téměř nezměnily (36,5 mil. Kč v roce 2020). Do zahraničí
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN dodávala především elektronické kódy pro sledování tabákových nálepek tzv. T&T v objemu
33,8 mil. Kč. Hlavní zemí vývozu bylo Švýcarsko, kam bylo dodáno přes 626 mil. kusů elektronických kódů. Podíl tržeb do
zahraničí je 2,5 % z tržeb za výrobky a služby, podnik nadále prodává převážně na tuzemském trhu pro státní instituce.
V roce 2021 tvoří státní zakázky 94,1 % z celkového objemu odebraných výrobků a služeb.
Největším zákazníkem oblasti polygrafické výroby STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN s podílem na tržbách přes 52 % bylo stejně
jako v minulých letech Ministerstvo vnitra ČR, pro které jsou zajišťovány komplexní služby spojené s výrobou dokladů
a státně důležitých dokumentů. V roce 2021 byla realizována výroba těchto personalizovaných dokladů: občanské průkazy,
e-PKP a cestovní pasy, cizinecké a uprchlické pasy, nazývaný také projekt CDBP. V projektu CDBP se na výrobě dokladů
podílí subdodavatelé společnosti Atos IT Solutions and Services, CGI (do roku 2021), Monet + a Vítkovice IT Solutions,
a.s., s celkovým objemem plnění z projektu 367 mil. Kč, přes 50 % z objemu tržeb. Objem tržeb z výroby dokladů meziročně
významně vzrostl a byl ovlivněný realizací změnového požadavku na výrobu občanských průkazů s biometrickými prvky
v hodnotě 161 mil. Kč. Vyšší tržby za občanské průkazy ovlivnila navíc cena vstupních materiálů, při změně technické specifikace výrobku.
Mimo projekt CDBP byly pro Ministerstvo vnitra ČR dodávány výjezdní příkazy, vízové štítky a evropské cestovní doklady.
Druhým největším zákazníkem STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN je Česká národní banka s podílem na celkových tržbách téměř
14 %, která v roce 2021 odebírala bankovky ve čtyřech nominálních hodnotách - 100 Kč, 200 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč.
Třetí největší odběratel je Generální ředitelství cel. Objem tržeb za tabákové a alkoholové nálepky v roce 2021 vzrostl,
navíc byly tomuto zákazníkovi dodávané plastové karty - čipové průkazy zaměstnanců. Čtvrtý největší zákazník, Ministerstvo dopravy, odebírá řidičské průkazy, osvědčení o registraci vozidel (dále jen „ORV“), digitální tachografy a další průkazy a plastové karty. V roce 2021 klesly tržby z prodeje řidičských průkazů z důvodu restrikcí pro zamezení šíření nemoci
Covid 19. Obměna řidičských průkazů s ukončenou platností mohla být posunuta až do roku 2022.
Produkt T&T se za necelé tři roky svého fungování stal důležitou součástí portfolia tržeb STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN. Kódy
jsou dodávány různým zákazníkům v evropských zemích. Největší odběratel je společnost PHILIP MORRIS PRODUCTS,
pátý největší zákazník společnosti.
Nadále pokračovala výroba jízdenek a dopravních kupónů pro dopravní podniky statutárních měst a tisk stravenek pro
zákazníky z České republiky i zahraničí. Tržby za dodávky jízdenek stagnovaly a tržby za stravenky meziročně klesly o 38,6 %.
V roce 2021 podnik vydával a prodával sběratelské tisky ceninových produktů přes e-shop.
Realizovány byly prodeje nových produktů – charitativních losů a slevových pohlednic pro města (např. lázně Poděbrady).
I nadále probíhá příprava nových produktů – stíracích výherních losů.
Dopady vládních opatření proti šíření Covid 19 se projevují v tržbách STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN již druhý kalendářní rok.
S rostoucí proočkovaností obyvatelstva a postupným uvolňováním omezení cestování se tiskárna výkony vrací
k objemům výroby a dodávek před rokem 2020.
U některých produktů, především stravenek, jízdenek nebo dálničních nálepek s přechodem na digitální technologie tržby
klesají trvale resp. jsou plnohodnotně nahrazeny produkty v oblasti digitálních služeb.
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II. VÝVOJ Z HLEDISKA EKONOMICKÉ A FINANČNÍ POLITIKY
Struktura majetku a kapitálu
V roce 2021 došlo ke zvýšení objemu celkových aktiv o 6,2 % (tj. 149 099 tis. Kč).
Na růstu aktiv se podílí ziskové hospodaření podniku a s tím související růst objemu peněžních prostředků podniku.
Růst dlouhodobého majetku je způsobený převážně přesunem části oběžných aktiv do dlouhodobého finančního majetku,
tj. státních dluhopisů ČR. Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku mírně vzrostla, zatímco hodnota dlouhodobého
hmotného majetku klesla v souvislosti s postupným snižováním hodnoty odepisovaného majetku.
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2021 vzrostl o 12,4 % v důsledku ziskového hospodaření podniku. Část peněžních
prostředků, v objemu přibližně 11 % likvidity, byla přesunuta do správy aktiv. Byly nakoupeny státní dluhopisy ČR pro lepší
diverzifikace rizik z držby hotovosti na vkladových účtech u bank.
Hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 204 051 mil. Kč, 9,4 %. Za rok 2021 byl dosažený zisk po zdanění 216,1 mil. Kč, který
přispěl k růstu hodnoty vlastního kapitálu.
Závazky k 31. 12. 2021 klesly o 5,1 %, nejvyšší pokles je u krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Pohledávky meziročně
klesly o 18,8 %, především ostatní pohledávky a pohledávky za státem.
Stav skladu zásob meziročně klesl o 8,7 %, převáženě díky poklesu zásob rozpracované výroby a polotovarů ke konci roku.

Vývoj výnosů a nákladů
Výnosy a náklady v roce 2021 byly ovlivněny realizací projektu výroby občanských průkazů s biometrickými prvky. Za
implementaci projektu STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN inkasovala jednorázovou platbu od Ministerstva vnitra ČR, současně
zaplatila za podíl za služby integrátorů v projektu CDBP. Navíc se zvýšila materiálová náročnost na výrobu občanských
průkazů s biometrickými prvky, co mělo vliv na růst prodejní ceny, tj. tržeb a současně nákladů na materiál.
V roce 2021 se spotřebovala část akumulované zásoby polotovarů z minulého období, kdy nečekaná omezení v oblasti
cestování snížila dodávky pasů a vyšší zásoby polotovarů zůstaly v roce 2020 na skladě nespotřebovány. To mělo vliv na
nižší spotřebu materiálu v roce 2021, než odpovídá růstu tržeb. Stejný vliv na materiálovou náročnost výroby měl také
meziroční pokles rozpracované výroby.
Dlouho plánována oprava stroje Intaglio 8, na kterou podnik poslední dva roky vytvářel rezervu ve výši 33,5 mil. Kč, byla
dokončena ve 2. pololetí 2021. Druhou významnou opravou realizovanou v roce 2021 byla oprava střechy VZ II, na kterou
byla vytvořena rezerva ve výši 4,9 mil. Kč, oprava byla realizována za 3,2 mil. Kč.
Osobní náklady meziročně rostly o 3 %. Růst osobních nákladů v roce 2021 souvisí s posunem výplaty roční odměny za
splnění plánu za rok 2020. Roční odměny jsou vypláceny ve dvou částech, 40 % v listopadové výplatě příslušného roku,
pokud je zřejmé, že finanční plán bude splněný. Zbylá část odměn je vyplacená po schválení výsledku hospodaření zřizovatelem, v následujícím roce. V roce 2020 nebyla vyplacena záloha na roční odměny, z důvodu nejistoty splnění plánu. Celá
roční odměna byla vyplacena až v roce 2021.
Odpisy majetku meziročně vzrostly o 21,8 %. Trend zvyšování odpisů reflektuje pokračující proces obnovy zastaralého
strojového parku a vybavení. Klesly náklady na tvorbu rezerv, kdy byly rezervy na opravy rozpuštěny a nebyly žádné nové
rezervy na opravy strojů nebo budov tvořeny.
Provozní výsledek hospodaření meziročně vzrostl o 19, 5 %.
Finanční výsledek hospodaření vzrostl o 28,4 %, především díky rostoucím tržním úrokovým sazbám a s tím spojeným
růstem výnosů z depozit v bankách a z dluhopisů.
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III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Výzkum a vývoj
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN se v roce 2021 nadále intenzivně věnovala vlastnímu výzkumu a vývoji nových produktů a inovaci stávajících produktů. Na základě poptávky Vojenského zpravodajství po ID kartě s bezpečnostním DOVID prvkem byl
využit výzkum STC v této oblasti. Výsledkem byl DOVID prvek s velmi dobrou odolností, který nemá problém s personalizací přes difrakční povrch se ZnS. Ve vývoji se pokračuje ve spolupráci s laboratoří ÚTVARU ZVLÁŠTNÍCH ČINNOSTÍ POLICIE
ČR, kdy je cílem vlastní plně polykarbonátový integrovaný DOVID prvek v ID kartě z polykarbonátu.
Dalším projektem s využití holografického motivu byla příprava samolepky pro nejmenovaný pivovar, který vydrží náročné
podmínky průmyslové mycí linky. Na základě této poptávky bylo vyvinuto vhodné lepidlo, které tyto nároky splnilo a prošlo
všemi testy. V laboratoři STC byl vyvinut dvouvrstvý adhezivní materiál, který je vhodný pro hot-stampovou aplikaci
holografického filmu na bankovkový papír s různým typem potisku. I tento adhezivní materiál prošel všemi potřebnými
testy a splnil veškeré nároky, které jsou u tohoto produktu na adhezivní materiál kladeny.
V tomto roce došlo i k inovaci stávajícího produktu, kdy na Vízové štítky přibyl větší tiskový motiv ve formě QR kódu.
U tohoto kódu docházelo k nadměrnému rozmazání při tisku na příslušných úřadech. Proto jsme při první úpravě změnili u dodavatele
papíru povrchovou úpravu a následně i výrobní proces. Kdy docházelo během zpracování na Intagliu k vyhlazení papíru
a tím následně menší nasákavosti. Proto byl pro tisk použit válec s ,,vybráním“ v místech tisku QR kódů. Tyto úpravy výrazně
pomohly pro zvýšení čitelnosti QR kódů na Vízových štítcích.
Dále se prohloubila spolupráce s externími laboratořemi při řešení a analýzách problému ve výrobě či při reklamacích.
Největším vývojovým úkolem však zůstala výroba vlastní datové stránky pro cestovní doklady s ohledem na patentové
kolize s výrobci zabývající se přípravou datových stránek. V současnosti na oddělení výzkumu a vývoje máme rozdělané 3
možné verze výroby vlastní datové stránky. První verze je plně v režii STC, kde je nutné nové zařízení pro výrobu ve větším
množství. U této verze však dochází k ověřování možné kolize patentu s jiným výrobcem. Druhá verze je pořízení licenční
smlouvy a výrobního zařízení od výrobce datových stránek, který má vše patentově ošetřené. Třetí verze je pořízení licenční smlouvy od stávajícího dodavatele datových stránek s výrobou v STC s pořízením potřebných technologií k výrobě.

Ochrana životního prostředí
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, státní podnik je držitelem mezinárodních ISO certifikátů v oblasti bezpečnostního tisku,
managementu kvality a v oblasti životního prostředí, BOZP:
ISO 14298:2013 Management of Security Printig Processes
ISO 9001:2016
Systém managementu kvality
ISO 14001:2016 Systém enviromentálního managementu
ISO 45001:2018 Systém managementu BOZP
ISO 27001:2014 Systém managementu bezpečnosti informace
Investice do certifikace v oblasti bezpečnostního tisku dává odběratelům záruku nejvyšší kvality poskytovaných služeb.
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 2021.
Očekávaný vývoj v roce 2022
V době vydání výroční zprávy nás ovlivňují doznívající ekonomické dopady opatření proti šíření nemoci Covid 19, potíže
s dodavatelsko-odběratelskými řetězci, počínající energetická krize a válka na Ukrajině s dopady na ceny energií, migraci
a očekáváný růst cen v delším časovém horizontu. Další nejistotou ve finanční sféře je vývoj kurzu koruny, který nás zajímá
jako dovozce vstupů ze zahraničí. V produktovém portfoliu očekáváme pokles tržeb za bankovky z důvodu poklesu požadovaného objemu dodaných kusů bankovek.
Přechod na elektronickou formu placení povede k dalšímu poklesu tržeb za ceniny – stravenky, jízdenky a další. S tím souvisí očekáváné ukončení provozu rotačního stroje v průběhu roku 2023. Papírové ceniny vyráběné rotačním strojem by měly
být nahrazeny novým vyvíjeným produktem – losy.
U dokladů očekáváme významný růst počtu dodaných cestovních pasů, roste poptávka po cestovních dokladech v období
politické nestability v Evropě. Očekáváme vyšší dodávky dalších osobních dokladů ePKP, uprchlických pasů a vízových
štítků. Meziroční růst tržeb za občanské průkazy v roce 2022 bude způsobený novou specifikací průkazu s čipem s vyššími
výrobními náklady.
Objem dodaných kódů tabákových výrobků, tzn. služba T&T, meziročně může klesnout z důvodu očekávaného přechodu
některých zahraničních partnerů do geograficky bližších lokalit (Itálie).
Investice do nových strojů a software budou pokračovat i v roce 2022 a povedou k růstu nákladů na odpisy. Velký vliv na
fungování podniku v roce 2022 bude mít stěhování zaměstnanců a strojů pronajaté budovy Výrobního závodu III do aktuálně používaných vlastních budov Výrobního závodu I a II na Praze 1 a Praze 7. Podnik stěhováním realizuje úsporu dlouhodobě rostoucích nákladů za pronájem budovy.
Z větších investic do strojů očekáváme nákup bodovacího stroje, inkoustové tiskárny a sítotiskového stroje. U nehmotného
majetku předpokládáme investice do software k personalizačním strojům a software pro výrobu digitálních tachografů.
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IV. VÝVOJ VÝZNAMNÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ V LETECH 2019–2021
Cílem investic je obnova strojů a diverzifikace portfolia dodávaných produktů. Cílovou skupinou zůstává i nadále oblast
veřejného sektoru. Sílící tlak v oblasti digitalizace povede ke zvyšování podílů digitálních služeb a tisku na jiná než papírová
média. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN bude i nadále spolehlivým partnerem veřejného sektoru k zajištění dodávek produktů,
které vyžadují vyšší zabezpečení proti padělání či zneužití. Zajištění strategicky důležité výroby produktů pro stát je realizován v souladu s platnou legislativou České republiky i Evropské unie.

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)
Tržby za vlastní výrobky a služby
Vlastní kapitál
Hospodářský výsledek po zdanění

2 500 000

2 372 966

2 168 915
1 994 635

2 000 000

1 500 000

1 386 562
1 296 731
1 151 877

1 000 000

909 435

874 066
720 078

500 000
247 934

216 114

180 301

0
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7. DOZORČÍ RADA
A VÝBOR PRO AUDIT DOZORČÍ RADY

I. DOZORČÍ RADA

II. VÝBOR PRO AUDIT
DOZORČÍ RADY
Ve funkci od 22. 03. 2018 do 28. 02. 2021:

JUDr. Ing. Petr Bejček
předseda DR

Ing. Bc. Simona Székelyová
předsedkyně VPA

Den vzniku funkce: 10. 05. 2019
Boháčova 861/5, 149 00 Praha 11 – Háje
Datum narození: 07. 02. 1984

Okružní 202, 250 66 Zdiby
Datum narození: 06. 06. 1972

Ing. Soňa Snopková
místopředsedkyně DR
Den vzniku funkce: 15. 04. 2021
Výzkumníků 346, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Datum narození: 29. 07. 1967

Ing. Helena Vojáčková, MBA FCCA
místopředsedkyně VPA
Na Žertvách 2230/46, 180 00 Praha 8
Datum narození: 26. 03. 1971

Ing. Bohuslav Poduška, CIA, CRMA
člen výboru pro VPA

p. Petr Fikar
člen DR

Fantova 1794, 155 00 Praha 5
Datum narození: 19. 01. 1955

Den vzniku funkce: 15. 04. 2021
Cimburkova 13/251, 130 00 Praha 3
Datum narození: 19. 12. 1971

Ve funkci od 01. 03. 2021:

Ing. Věra Hnátová
člen DR

Ing. Juraj Brigant
předseda VPA

Den vzniku funkce: 01. 03. 2018
Mníšecká 114, 252 30 Řevnice
Datum narození: 01. 03. 1959

Saarinenova 1130/9, 198 00 Praha 9
Datum narození: 26. 03. 1987

Ing. Jan Zohorna
člen DR
Den vzniku funkce: 10. 05. 2019
Braunerova 2325/10, 180 00 Praha 8
Datum narození: 11. 10. 1972

Ing. Jiří Machát, MSc.
místopředseda VPA
Waltariho 1148/1, 198 00 Praha 9
Datum narození: 03. 01. 1985

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
člen výboru pro VPA
Rackova zahrada 1078, 197 00 Praha 19
Datum narození: 28. 06. 1977
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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

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle ZSPI

1

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 2021
Žádost o informace o odměnách vrcholného managementu státem řízených
subjektů, resp. o informace o výši veškerých jim vyplacených příjmů ze závislé
činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech
příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné
a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem
funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech
a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla,
poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to za kalendářní rok 2020 a ve
struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění
mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím
uvádějte v hrubé výši tj. před zdaněním). Pro zaslání informace můžete použít
přiloženou tabulku formátu MS Excel.

Žádosti vyhověno v plném rozsahu.

Žádost o informace týkající se zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (dále jen
„DPP“), pro který STC tiskne papírové jízdenky. V předmětné žádosti jsou požadovány informace “kolik DPP tisk těchto jízdenek u STC stojí“ a “ jaké jsou náklady
(pro DPP) na tisk jedné papírové jízdenky“.

Žádost částečně odmítnuta.

Žádost o poskytnutí informací k úhradám příspěvků na smlouvy soukromého
životního pojištění zaměstnanců. Žádost se týká poskytnutí informací ve vztahu
k úhradám příspěvků na životní pojištění na základě smluv uzavřených se společností Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956 se sídlem Spálená 75/16,
113 04 Praha.

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 2021 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 STC v roce 2021 žádné
výdaje, 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 2021
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