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za rok 2016 

 

dle § 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví 

 

 

 
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 

 

se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod 
 

Identifikační číslo: 465 04 796 
 

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 641 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havlíčkově Brodě, dne 26. dubna 2017 
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A. Obecné informace o účetní jednotce 

 
Název účetní jednotky: Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 

 
Sídlo (místo podnikání): Havlíčkův Brod, Husova 1881, PSČ 580 01 

 
Identifikační číslo:   465 04 796 

 
Právní forma:    akciová společnost 

 
Obchodní rejstřík:  firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném   

 Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  
 vložka 641 

 
Datum zápisu:   30. dubna 1992 

 
Základní kapitál:  39 368 000,- Kč 

 
Akcie:  35 ks kmenových akcií na jméno 

 ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě 
 4 368 ks kmenových akcií na jméno  
 ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě 

 

Předmět podnikání:  1. výroba, obchod a služby neuvedené  
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 

Obory činnosti:  
a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba,  
 knihařské a kopírovací práce 
b) Zprostředkování obchodu a služeb 
c) Velkoobchod a maloobchod 
d) Poskytování software, poradenství v oblasti  
 informačních technologií, zpracování dat,  
 hostingové a související činnosti a webové portály 
e) Pronájem a půjčování věcí movitých 
f) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,  
 školení, včetně lektorské činnosti 

      

     2. Silniční motorová doprava – nákladní  
  

3. Obráběčství 
 

 
Rozvahový den:   31. prosince 2016 

 
Okamžik sestavení závěrky:  26. dubna 2017 
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B. Informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím  

hospodářském postavení účetní jednotky 
 
Společnost Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se zabývá kompletní výrobou publikací, 
časopisů, katalogů a dalších tiskovin. Tiskárny Havlíčkův Brod patří mezi přední 
výrobce knih v České republice.  
 
Kvalita výroby v Tiskárnách Havlíčkův Brod a.s. je zajišťována systémem řízení 
jakosti ČSN  EN  ISO  9001:2009.   
 
Obchodní společnost Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. v roce 2016 zaznamenala růst 
tržeb o 0,92 % ve srovnání s minulým účetním obdobím (211,61 mil. Kč v roce 2016 
proti 209,67 mil. Kč v roce 2015). Společnost v roce 2016 vytvořila přidanou 
hodnotu ve výši 93,10 mil. Kč a dosáhla zisku po zdanění 350 tis. Kč. Výše zisku 
byla negativně ovlivněna ztrátou z titulu prodeje akcií společnosti Vimperská 
masna, a.s.  
 
Firma v roce 2016 realizovala svoji produkci převážně pro zákazníky se sídlem 
v České republice. Osm procent tržeb představoval vývoz do zemí Evropské unie 
(Slovensko, Holandsko, Německo aj.). 
 
Společnost v roce 2016 vyrobila 8,1 mil. publikací. Z tohoto počtu připadá 38,07 % 
na segment  lepených  měkkých vazeb (V2),  26,74 % na pevné knižní vazby (V7 
a V8), 24,95 % na sešitové měkké vazby (V1) a 10,24 % na šité měkké vazby (V4).  
 
Firma dlouhodobě vykazuje dobrou likviditu. Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. přispívají 
ke zlepšení podnikatelské kultury v České republice: své závazky vůči obchodním 
partnerům hradí ve sjednaných termínech splatnosti. 
 
Po několika investičně náročných letech byl rok 2016 ve znamení nízké investiční 
aktivity.  Investice  v roce 2016  směřovaly  především  do dopravních prostředků 
a nepřesáhly částku 3 mil. Kč. 
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C. Informace o skutečnostech, které nastaly až po 
rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu 
výroční zprávy 

 

Po rozvahovém dni do data sestavení účetní závěrky a výroční zprávy nenastaly 
žádné významné skutečnosti. 

 
 

D. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní 
jednotky 

 

Účetní jednotka v roce 2017 očekává udržení podílu na trhu v oblasti výroby 
publikací. Účetní jednotka očekává dosažení hospodářských výsledků, které 
budou srovnatelné s účetním obdobím roku 2016, po očištění o ztrátu z prodeje 
akcií Vimperské masny a.s. 

 
 

E. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 
 

Vývojové oddělení účetní jednotky pokračovalo ve vývoji nového podnikového 
informačního systému. 

 
 

F. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního  
      prostředí a pracovněprávních vztazích 
 

Společnost pokračovala ve snižování ekologické zátěže životního prostředí 
v ofsetovém tisku redukcí spotřeby dávkování izopropylalkoholu (IPA) ve 
vlhčícím roztoku. Ve snižování spotřeby IPA bude společnost pokračovat v roce 
2017. 
 
V oblasti pracovněprávních vztahů společnost postupovala v souladu se 
zákonnými předpisy a kolektivní smlouvou na období od 1.1.2016 do 31.12.2016  
uzavřenou mezi Základní organizací Typografické besedy, odborového svazu 
zaměstnanců polygrafické výroby v Čechách,  Moravě a ve Slezsku,  působící u 
společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. a společností Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.  

 
 
G. Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační 

složku podniku v zahraničí 
 

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 
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H. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 
 

Účetní jednotka v průběhu účetního období nenabyla žádné vlastní akcie ani 
vlastní podíly. 

 
 
I. Informace požadované podle zvláštních právních 

předpisů 
 

Zpráva o vztazích podle ustanovení § 82 NOZ uvedena v příloze. 

 
 
J. Účetní závěrka 
 

uvedena v příloze 

 
 

K. Zpráva o auditu  
 

uvedena v příloze 

 
 
Vypracoval: Kletečka 
V Havlíčkově Brodě, dne 26. dubna 217 

 
 
             Ing. Mária Musilová               Ing. Ludmila Dočkalová 
         předseda představenstva                  člen představenstva 
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Zpráva o vztazích   
 

podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích), v znění pozdějších předpisů 

 
představenstva společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 

 
 

 
 
Obsah: 
 
Část A   Rozhodné období 
 
Část B   Definování ovládající a ovládané osoby, propojené osoby, způsob a prostředky ovládání  
 
Část C   Přehled smluv mezi ovládanou a ovládající osobou, ovládanou osobu a ostatními osobami ve 

skupině  a poskytnutá plnění mezi těmito osobami 
 
Část D   Další právní úkony v zájmu ovládající osoby , osobami ve skupině 
 
Část E   Další (nerealizovaná) opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, osobami ve skupině 
 
Část F   Posouzení přiměřenosti plnění a protiplnění z uskutečněných právních úkonů a škod  

z (nerealizovaných) opatření, v zájmu nebo na popud ovládající osoby, osobami ve skupině 
 
 
 Část A  Rozhodné období 
 
Tato zpráva  popisuje  vztahy  mezi  ovládající osobou  a  osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 (dále jen „osoby ve 
skupině“) za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 (dále jen 
„Rozhodné období“). 
 
Část B  Definování ovládající a ovládané osoby, propojené osoby, struktura skupiny, způsob  
a prostředky ovládání 
 
Základní identifikace ovládané osoby: 
 
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. (dále jen Společnost)  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
641 
Den zápisu: 1. květen 1992   
Obchodní jméno:  Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 
Sídlo:  Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod 
Identifikační číslo: 465 04 796  
Právní forma: akciová společnost 
 
Základní identifikace ovládající osoby: 
 
Jméno:  Ing. Mária Musilová 
Datum narození: 10. 8. 1958 
Bydliště:  Jihozápadní IV 1099/33, 141 00 Praha 4 – Záběhlice 
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Ovládající osoba disponovala akciemi ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 89,33 % 
základního kapitálu ovládající osoby.  
 
V rozhodném období vykonávala rozhodující vliv na činnost společnosti ovládající osoba a to 
prostřednictvím své účasti ve statutárním orgánu společnosti jako předseda představenstva.  
 
Základní identifikace osob ve skupině: 
 
Vimperská masna a.s. 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 511 
Den zápisu: 1. květen 1992   
Obchodní jméno:  Vimperská masna, a.s. 
Sídlo:  Špidrova 84, 385 01 Vimperk 
Identifikační číslo: 466 78 387 
Právní forma: akciová společnost 
 
Společnost Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. do 22. 2. 2016 disponovala akciemi společnosti Vimperská masna, 
a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila 81,46 % základního kapitálu ovládající osoby.  
 
V období od 1.1.2016 do 22.2.2016 (tzn. do doby prodeje akcií), vykonávala společnost Tiskárny Havlíčkův 
Brod a.s, jako ovládající osoba, rozhodující vliv na činnost společnosti Vimperská masna a.s., a to 
prostřednictvím účasti předsedy představenstva ve statutárním orgánu společnosti jako předseda 
představenstva a prostřednictvím účasti člena představenstva ve statutárním orgánu společnosti jako člen 
představenstva.  
 
Část C  Přehled smluv mezi ovládanou a ovládající osobou a poskytnutá plnění mezi těmito osobami. 
 
Společnost měla k 31. prosinci 2016 následující platné smlouvy: 
- Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, která upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi 

Společností a Předsedou představenstva při výkonu jeho funkce předsedy představenstva; 
- Smlouvu o úvěru, která upravuje poskytnutí prostředků osobě ovládající za dohodnutý úrok 
 
V daném účetním období byla ovládající osobě vyplacena dividenda ze zisku dosaženého ovládanou 
osobou za rok 2015 a z nerozděleného zisku z minulých let podle pravidel schválených valnou hromadou 
společnosti dne 18. 5. 2016. Dále byla ovládající osobě vyplaceno plnění ze smlouvy o výkonu předsedy 
představenstva. Smlouva byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 11. 6. 2015. 
 
Smlouvou o úvěru se Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. zavazují poskytnout Ing. Márii Musilové na písemné 
požádání prostředky do maximální celkové výše 15.000.000 Kč. Úvěr je zajištěn vlastní směnkou, výstavce: 
Ing. Mária Musilová. Smlouva o úvěru byla schválena valnou hromadou společnosti dne 18. 2. 2016. 
V průběhu roku 2016  úvěr nebyl čerpán. 
 
Přehled smluv mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ve skupině:  
 
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. poskytly Vimperské masně, a.s. v předchozím roce úvěr v částce 1.500.000 Kč 
podle uzavřené Smlouvy o úvěru se splatností ve lhůtě do 31.7.2016. Dne 19.2.2016 byla mezi společností 
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. a ovládající osobou uzavřena smlouva o postoupení pohledávky včetně 
příslušenství z titulu této Smlouvy o úvěru. Uvedená pohledávka včetně příslušenství byla uhrazena dne 
1.6.2016. V účetním období byly vyúčtovány úroky ve výši 6.000 Kč, a to za období od 1.1. do 18.2.2016. 
 
Jiné plnění nebylo vzájemně poskytnuto. 
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Část D  Další právní úkony v zájmu ovládající osoby, osob ve skupině 
 
Nebyly provedeny žádné další právní úkony v zájmu nebo na popud ovládající osoby.  
 
Část E   Další (nerealizovaná) opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, osob ve skupině 
 
Neexistují žádná další opatření, která byla přijata (ale nebyla realizována) v zájmu nebo na popud 
ovládající osoby.  
 
Část F   Posouzení přiměřenosti plnění a protiplnění z uskutečněných právních úkonů a škod  
z (nerealizovaných) opatření, v zájmu nebo na popud ovládající osoby, osob ve skupině 
 
Z právních úkonů uskutečněných mezi ovládající a ovládanou osobou nebo v zájmu či na popud ovládající 
osoby nevznikla Společnosti žádná újma.  
 
Část G   Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích za vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou, 
osobami ve skupině 
 
Vzájemná plnění a protiplnění z uzavřených smluv mezi osobou ovládající a ovládanou byla realizována 
z hlediska ovládané osoby vždy v rámci běžného obchodního styku.  
 
Z uzavřených smluv mezi ovládající a ovládanou osobou nevznikají pro ovládanou osobu žádná rizika.  
 
Tato zpráva byla zpracována představenstvem Společnosti a schválena na společném jednání 
představenstva a dozorčí rady dne 18. 1. 2017. 
 
Zpráva byla zpracována na základě údajů a informací zjištěných od ovládající osoby, z dalších dostupných 
podkladů a z výsledků prověření vztahů ovládané osoby k ovládající osobě a dalším propojeným osobám.  
Představenstvo  Společnosti  prohlašuje,  že  při  shromažďování  těchto údajů a informaci postupovalo 
s péčí řádného hospodáře. 
 
Vzhledem k tomu, že Společnost je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu podle zákona číslo 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, bude tato Zpráva připojena k Výroční zprávě za účetní období 
od 1. 1. 2016 do 31.12 2016.  
 
V Havlíčkově Brodě dne 18. ledna 2017 
 
 
 
 
          -------------------------------------------                           --------------------------------------------       
                      Ing. Mária Musilová        Ing. Ludmila Dočkalová 
                předseda představenstva           člen představenstva 
 
 
 
 
          -------------------------------------------                           --------------------------------------------       
                      Ing. Petr Kletečka                Lukáš Musil 
                 předseda dozorčí rady          člen dozorčí rady 
 



  Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA
  číslo 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (BILANCE) Obchodní firma:

ke dni  31.12.2016 Tiskárny Havlí čkův Brod a. s.

(v celých tisících Kč)

IČ Sídlo účetní jednotky:

 46504796 Husova 1881
580 01 Havlíčkův Brod

Označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní

Brutto Korekce Netto období

a b c 1 2 3 4

 AKTIVA CELKEM ( ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 418 041 237 741 180 300 227 036
 A  Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

 B  Dlouhodobý majetek ( ř. 04 + 14 + 27) 003 342 541 237 220 105 321 146 401
 B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 05 + 06 + 09 + 10 + 11) 004 3 172 3 141 31 79
     I.   1.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005

          2.  Ocenitelná práva 006 3 172 3 141 31 79
 B.I.2.1. Software 007 3 172 3 141 31 79
 B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008

          3.  Goodwill 009

          4.  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010

          5.
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a  
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

 B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

 B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013

 B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek ( ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24) 014 339 369 234 079 105 290 125 260
 B. II.  1.  Pozemky a stavby 015 64 552 33 417 31 135 33 100

 B.II.1.1. Pozemky 016 1 419 1 419 1 419
 B.II.1.2. Stavby 017 63 133 33 417 29 716 31 681

          2.  Hmotné movité věci a soubor movitých věcí 018 274 475 200 662 73 813 92 113
          3.  Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019

          4.  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 47 47 47
 B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021

 B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022

 B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 023 47 47 47

          5.
 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024 295 295

 B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025

 B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 295 295
 B. III.  Dlouhodobý finan ční majetek ( ř. 28 až 34) 027 21 062
 B. III. 1.  Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 21 062
          2.  Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby 029

          3.  Podíly - podstatný vliv 030

          4.  Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv 031

          5.  Ostatní dlouhodobé cenné papír a podíly 032

          6.  Zápůjčky a úvěry - ostatní 033

          7.  Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034

 B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035

 B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036



Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Minulé účetní

Brutto Korekce Netto období

a b c 1 2 3 4

 C.  Oběžná aktiva ( ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 72 850 521 72 329 78 255

 C. I.  Zásoby ( ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 14 902 98 14 804 14 440

 C. I.   1.  Materiál 039 11 129 98 11 031 11 774

          2.  Nedokončená výroba a polotovary 040 3 675 3 675 2 573

          3.  Výrobky a zboží 041 98 98 93

 C.I.3.1. Výrobky 042 98 98 93

 C.I.3.2. Zboží 043

          4.  Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044

          5.  Poskytnuté zálohy na zásoby 045

 C. II.  Pohledávky ( ř. 47 + 57) 046 40 051 423 39 628 40 873

 C. II.  1.  Dlouhodobé pohledávky 047

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048

 C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049

 C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050

 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051

 C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052

 C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053

 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054

 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055

 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056

          2.  Krátkodobé pohledávky 057 40 051 423 39 628 40 873

 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 39 410 423 38 987 38 157

 C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059

 C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 1 529

 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 641 641 1 187

 C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062

 C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063

 C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 274 274 770

 C.II.2.4.4. Krátkodobě poskytnuté zálohy 065 110 110 117

 C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 16

 C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 257 257 284

 C. III.  Krátkodobý finan ční majetek ( ř. 69 až 70) 068

 C. III. 1.  Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069

          2.  Ostatní krátkodobý finanční majetek 070

 C. IV.  Peněžní prost ředky ( ř. 72 až 73) 071 17 897 17 897 22 942

 C. IV. 1.  Peněžní prostředky v pokladně 072 51 51 73

          2.  Peněžní prostředky na účtech 073 17 846 17 846 22 869

 D. I.   Časové rozlišení ( ř. 75 až 77) 074 2 650 2 650 2 380

 D. I.  1.  Náklady příštích období 075 129 129 164

          2.  Komplexní náklady příštích období 076

          3.  Příjmy příštích období 077 2 521 2 521 2 216



Označ. P A S I V A řád. Stav v běžném účetním Stav v minulém účetním
období období

a b c 5 6

  PASIVA CELKEM ( ř. 79 + 101 + 141) 078 180 300 227 036

 A.  Vlastní kapitál ( ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100) 079 162 286 191 361

 A. I.   Základní kapitál ( ř. 81 až 73) 080 39 368 39 368

 A. I.   1.  Základní kapitál  081 39 368 39 368

          2.  Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082

          3.  Změny základního kapitálu 083

 A. II.  Ážio ( ř. 85 až 86) 084 36 36

 A. II.  1.  Ážio 085

          2.  Kapitálové fondy 086 36 36

 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 36 36

 A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088

 A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089

 A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090

 A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091

 A. III.  Fondy ze zisku ( ř. 93 + 94) 092 7 874 7 874

 A. III. 1.  Ostatní rezervní fondy 093 7 874 7 874

          2.  Statutární a ostatní fondy 094

 A. IV.  Výsledek hospoda ření minulých let ( ř. 96 až 98) 095 114 658 139 008

 A. IV. 1.  Nerozdělený zisk minulých let 096 114 143 139 008

          2.  Neuhrazená ztráta minulých let 097

          3.  Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 515

 A. V.
 Výsledek hospoda ření běžného ú četního období (+/-) ( ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 
+ 100 + 101 + 141))

099 350 5 075

 A. VI.  Rozhodnuto o zálohové výplat ě podílu na zisku 100

 B. + C.  Cizí zdroje ( ř. 102 + 107) 101 17 590 35 235

 B. I.  Rezervy ( ř. 103 až 106) 102 5 684

 B. I.   1.  Rezerva na důchody a podobné závazky 103

          2.  Rezerva na daň z příjmů 104

          3.  Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 5 684

          4.  Ostatní rezervy 106

 C.  Závazky ( ř. 108 + 123) 107 17 590 29 551

 C. I.  Dlouhodobé závazky ( ř. 109 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119) 108 7 615 7 658

 C. I.  1.  Vydané dluhopisy 109

 C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110

 C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111

          2.  Závazky k úvěrovým institucím 112

          3.  Dlouhodobě přijaté zálohy 113

          4.  Závazky z obchodních vztahů 114

          5.  Dlouhodobé směnky k úhradě 115

          6.  Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116

          7.  Závazky - podstatní vliv 117

          8.  Odložený daňový závazek 118 7 615 7 658

          9.  Závazky - ostatní 119

 C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120

 C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121

 C.I.9.3. Jiné vázvazky 122



Označ. PASIVA řád. Stav v běžném účetním Stav v minulém účetním
období období

a b c 5 6

 C. II.  Krátkodobé závazky ( ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133) 123 9 975 21 893

 C. II.  1.  Vydané dluhopisy 124

 C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125

 C.II.1.2. Ostatní dluhopisy 126

          2.  Závazky k úvěrovým institucím 127 10 000

          3.  Krátkodobé přijaté zálohy 128 931 2 648

          4.  Závazky z obchodních vztahů 129 2 538 429

          5.  Krátkodobé směnky k úhradě 130

          6.  Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131

          7.  Závazky - podstatný vliv 132

          8.  Závazky ostatní 133 6 506 8 816

 C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 379 607

 C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135

 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 3 329 4 625

 C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 1 961 2 284

 C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 672 1 073

 C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 139 35 37

 C.II.8.7. Jiné závazky 140 130 190

 D. I.     Časové rozlišení ( ř. 142 + 143) 141 424 440

 D. I.    1.  Výdaje příštích období 142 424 440

            2.  Výnosy příštích období 143

 Okamžik   Podpisový záznam statutárního orgánu   Právní forma účetní jednotky:   Předmět podnikání:
 sestavení   účetní jednotky:          akciová spole čnost polygrafická výroba
 účetní
 závěrky:

  Ing. Mária Musilová   Osoba odpovědná za účetnictví:   Osoba odpovědná
  předseda představenstva   za účetní závěrku:

25
.4

.2
01

7

  Ing. Ludmila Do čkalová   Ing. Markéta Musilová   Ing. Petr Klete čka   Andrea B řízová
  člen představenstva              člen představenstva   tel. +420 569 664 119   tel. +420 569 664 120



  Zpracováno v souladu s vyhláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
  číslo 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. v plném rozsahu Obchodní firma:

ke dni  31.12.2016 Tiskárny Havlí čkův Brod a. s.

(v celých tisících Kč)

IČ Sídlo účetní jednotky:

 46504796 Husova 1881
580 01 Havlíčkův Brod

Označ. TEXT Řád.                            Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

   I.  Tržby z prodeje výrobk ů a služeb 01 211 609 209 674

   II.  Tržby za prodej zboží 02

 A.  Výkonová spot řeba (ř. 04 + 05 + 06) 03 119 099 122 602

 A.    1.  Náklady vynaložené na prodané zboží 04

 A.    2.  Spotřeba materiálu a energie 05 104 076 108 464

 A.    3.  Služby 06 15 023 14 138

 B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 07 -591 -749

 C.  Aktivace 08 -110

 D.  Osobní náklady ( ř. 10 + 11) 09 61 119 62 323

 D.    1.  Mzdové náklady 10 44 718 45 838

 D.    2.  Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 16 401 16 485

 D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 14 636 14 689

 D.2.2. Ostatní náklady 13 1 765 1 796

 E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti ( ř. 15 + 18 + 19) 14 22 559 22 189

 E.     1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 23 070 22 123

 E.      E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 23 070 22 123

 E.      E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17

 E.     2.  Úpravy hodnot zásob 18 98

 E.     3.  Úpravy hodnot pohledávek 19 -609 66

   III.  Ostatní provozní výnosy ( ř. 21 + 22 + 23) 20 5 959 15 497

   III.   1.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21 111 10 162

   III.   2.  Tržby z prodeje materiálu 22 3 891 4 086

   III.   3.  Jiné provozní výnosy 23 1 957 1 249

 F.  Ostatní provozní náklady ( ř. 25 až 29) 24 -3 006 -4 709

 F.     1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25

 F.     2.  Zůstatková cena prodaného materiálu 26 191 45

 F.     3.  Daně a poplatky 27 291 268

 F.     4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -5 683 -5 658

 F.     5.  Jiné provozní náklady 29 2 195 636

 *  Provozní výsledek hospoda ření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 -14 + 20 - 24) 30 18 388 23 625



Označ. TEXT Řád.                            Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

    IV.  Výnosy z dlouhodobého finan čního majetku - podíly ( ř. 32 + 33) 31

    IV.  1.  Výnosy z podílů - ovládané nebo ovládající osoba 32

    IV.  2.  Ostatní výnosy z podílů 33

 G.  Náklady vynaložené na prodané podíly 34 41 155
    V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finan čního majetku ( ř. 36 + 37) 35

    V.  1.  Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

    V.  2.  Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37

 H.  Náklady související s ostatním dlouhodobým finan čním majetkem 38

    VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy ( ř. 41 + 42) 39 93 174
    VI. 1.  Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40

    VI. 2.  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 93 174
 I.  Úpravy hodnot a rezervy ve finan ční oblasti 42 -20 093 20 093
 J.  Nákladové úroky a podobné náklady ( ř. 45 + 46) 43 5 21
 J.     1.  Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44

 J.     2.  Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 5 21
   VII.  Ostatní finan ční výnosy 46 3 071 2 997
 K.  Ostatní finan ční náklady 47 178 1 185
 *  Finanční výsledek hospoda ření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47) 48 -18 081 -18 128
 **  Výsledek hospoda ření před zdaněním ( ř. 30 + 48) 49 307 5 497
 L.  Daň z příjmů za běžnou činnost ( ř. 51 + 52) 50 -43 422
 L.     1.  Daň z příjmů splatná 51

 L.     2.  Daň z příjmů odložená 52 -43 422
 **  Výsledek hospoda ření po zdan ění (ř. 49 - 50) 53 350 5 075
 M.  Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 54

 ***  Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54) 55 350 5 075
 *  Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 220 732 228 342

 Okamžik   Podpisový záznam statutárního orgánu   Právní forma účetní jednotky:   Předmět podnikání:
 sestavení   účetní jednotky:          akciová spole čnost polygrafická výroba
 účetní
 závěrky:

   Ing. Mária Musilová   Osoba odpovědná za účetnictví:   Osoba odpovědná
   předseda představenstva   za účetní závěrku:

25
.4

.2
01

7

  Ing. Ludmila Do čkalová                 Ing. Markéta Musilová   Ing. Petr Klete čka   Andrea B řízová
  člen představenstva                        člen představenstva   tel. +420 569 664 119   tel. +420 569 664 120
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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ÚÚČČEETTNNÍÍ  ZZÁÁVVĚĚRRKKYY  
zzaa  rrookk  22001166  

 
I. 

Obecné údaje 
 

1. Popis účetní jednotky 
 

Název účetní jednotky:  Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. 
 

Sídlo (místo podnikání):  Havlíčkův Brod, Husova 1881, PSČ 580 01 
 

Identifikační číslo:   465 04 796 
 

Právní forma:    akciová společnost 
 

Obchodní rejstřík: firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 641 

 

Datum zápisu:   1. května 1992 
 

Základní kapitál:   39 368 000,- Kč 
 

Akcie: 35 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě  
ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč 
4 368 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě  
ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 

 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
     živnostenského zákona 

Obory činnosti:  
a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
b) Zprostředkování obchodu a služeb 
c) Velkoobchod a maloobchod 
d) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 
e) Pronájem a půjčování věcí movitých 
f) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,  
      včetně lektorské činnosti 

     Silniční motorová doprava – nákladní  
     Obráběčství 
 

Rozvahový den:    31. prosinec 2016 
 

Okamžik sestavení závěrky:      26. dubna 2017 
 

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na účetní 
jednotce: 
 

Ing. Mária Musilová – 89,33 % 
 
Změny provedené v obchodním rejstříku: 

Žádné změny v obchodním rejstříku v účetním období roku 2016 nebyly provedeny. 
 
Popis organizační struktury společnosti:  

Statutárním orgánem akciové společnosti je tříčlenné představenstvo.  
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Představenstvo akciové společnosti: 
 Ing. Mária Musilová – předseda představenstva 

Ing. Ludmila Dočkalová – člen představenstva 
Ing. Markéta Musilová – člen představenstva 

 

Dozorčí rada společnosti: 
 Ing. Petr Kletečka – předseda dozorčí rady 
 Lukáš Musil – člen dozorčí rady 
 

2. Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podstatný vliv nebo 
rozhodující vliv 

 

Společnost nemá podstatný nebo rozhodující vliv v žádné účetní jednotce. 
 
3. Průměrný počet zaměstnanců 
 

(1) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců akciové společnosti v roce 2016 činil 137, z toho 
řídících pracovníků 13. 

 

Struktura osobních nákladů: 
 

2016 2015 údaje v tis. Kč 
celkem z toho řídící 

pracovníci 
celkem z toho řídící 

pracovníci 
Osobní náklady 61 119 11 779 62 323 16 640 
Mzdové náklady 40 764   8 376 44 659 12 608 
Odměny členům orgánů 
společnosti   3 955   -   1 179        - 

Náklady na sociální 
zabezpečení 14 636   3 136 14 689   3 558 

Sociální náklady   1 764      267   1 796      474 
 

(2) V roce 2016 byly vyplaceny: 
� odměny členům představenstva v celkové výši 3 954 684 Kč, 
Akciová společnost nemá žádné penzijní závazky vůči bývalým členům představenstva  
a dozorčí rady akciové společnosti. 

 
4. Plnění členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů 
 

Členovi představenstva Ing. Ludmile Dočkalové se v souladu se smlouvou vedle mzdy poskytuje 
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na 

sociální zabezpečení, 
• bezplatně osobní automobil k používání pro soukromé účely. Bezplatné používání tohoto 

osobního automobilu je v souladu s ustanovením § 6, odst. (6) zákona č. 586/92 Sb., o daních 
z příjmů v platném znění považováno za příjem člena představenstva a zahrnuto do jejího 
daňového základu spolu s ostatními příjmy od společnosti a v souladu s předpisy o pojistném na 
sociální zabezpečení a o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuto do vyměřovacího 
základu pro výpočet pojistného. Člen představenstva hradí náklady na spotřebované pohonné 
hmoty pro soukromé účely. 

 
Předsedovi dozorčí rady akciové společnosti Ing. Petrovi Kletečkovi se v souladu s pracovní smlouvou 
vedle mzdy poskytuje  
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na 

sociální zabezpečení. 
 

Vyjma shora uvedených plnění nebyla v bilancovaném roce poskytnuta žádná jiná peněžitá či 
nepeněžitá plnění ve prospěch členů orgánů společnosti, řídících pracovníků a členů dozorčí rady. 
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II. 
Informace o použitých účetních metodách, 

obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
 
1. Uplatněné základní zásady 
 

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví, řádně vedeného podle zákona číslo 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném znění a dalších obecně platných předpisů se záměrem poskytnout co nejvěrnější 
obraz majetkové a finanční situace a výsledku hospodaření společnosti za dané účetní období. 

 

Při vykazování jednotlivých položek účetní závěrky byla dodržena zásada úplnosti s předpokladem 
dalšího pokračování podnikatelské činnosti podniku. 

 

Podle zásady opatrnosti byla v roční závěrce vykázána rizika, očekávané náklady i hrozící ztráty, které 
byly známy k datu jejího sestavení. 

 

Účetní postupy, účetní osnova i oceňovací metody byly i pro tento rok zachovány a z tohoto důvodu 
výsledek hospodaření zobrazený v účetní závěrce je srovnatelný s výsledkem hospodaření předchozího 
roku, s výhradou uvedenou v bodě 5. 

 

Účetní závěrka k 31. prosinci 2016 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit 
jako podnik s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, 
které by mohly z této nejistoty vyplývat 

 
2. Způsoby oceňování majetku 
  

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, hmotný majetek 
vytvořený vlastní činností vlastními náklady. 

b) Zásoby s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob 
nakoupených je účtována ve výši skutečně fakturované ceny zásob a nákladů souvisejících s jejich 
pořízením. Zásoby vytvořené ve vlastní režii jsou oceňovány vlastními náklady. 

c) Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny cenou pořízení. 
d) Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oceňují 

pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub 
nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých 
dlužníků a věkové struktury pohledávek. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných 
odhadů a propočtů. 

e) Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky 
se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. 
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se 
považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 
Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů 

f) Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jmenovitými hodnotami.  
g) Příchovky a přírůstky zvířat se nevyskytují. 

 
3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
 

 V průběhu účetního období nebyl pořízen majetek oceňovaný reprodukční pořizovací cenou. 
 

4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnutých do cen zásob 
 

Do nákladů pořízení nakupovaných zásob je zahrnuta doprava a nevratné obaly. Do ceny stanovené 
na úrovni vlastních nákladů se zahrnuje přímý materiál, přímé osobní náklady a externí kooperace. 
 

5. Podstatné změny způsobu oceňování, účtování… 
 

V souladu s ustanovením § 22 vyhlášky číslo 250/2015 Sb. je počínaje obdobím roku 2016 o změně 
stavu zásob vlastní činnosti účtováno prostřednictvím účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob 
vlastní činnosti a aktivace.  
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V souladu s ustanovením § 45, odst. (5) vyhlášky číslo 250/2015 Sb. jsou počínaje obdobím roku 2016 
vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností oceňovány na základě kalkulace: přímé materiálové a  
mzdové náklady a přímé náklady na kooperace u zakázky, zvýšené o 20 % z těchto uvedených přímých 
nákladů jako poměrná část variabilních a fixních nepřímých nákladů. Rozdíl v ocenění zásob vlastní 
činnosti změnou kalkulačního vzorce k 1.1.2016 činil 514.546,84 Kč a je zaúčtován na účtu 426 10 – 
Jiný výsledek hospodaření.  

 

Jiné podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek 
účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období 
nebyly provedeny. 

 

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 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 příslušně 
reklasifikovány. Společnost postupovala v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele číslo 
024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“. Při vykazování jednotlivých položek 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty bylo vycházeno z příloh č. 1 a 2 k vyhlášce číslo 500/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.   

 

      V této souvislosti upozorňujeme zejména následující změny ve výkazu zisku a ztráty, které považujeme  
      za podstatnou změnu v rámci pochopení srovnatelných informací: 

• u výkazu zisku a ztráty  Obchodní marže  a  Přidaná hodnota  nemají  srovnatelné  nové  položky, 
a proto se nepřevádějí, 

• mění se vykazování a účtování o změně stavu zásob nedokončené výroby, z tohoto důvodu pro 
srovnatelnost položek je nutno vykázat stávající výnosové položky s opačným znaménkem. Totéž 
platí o aktivaci, 

• položka trvalá úprava DNHM a DHM odpovídá položce Odpisy DNHM a DHM, úprava hodnot 
DNHM, DHM, zásob a pohledávek odpovídá položce Změna stavu zásob a opravných položek.. 

 
6. Způsob stanovení opravných položek majetku. 
 

Opravné položky k dlouhodobému majetku se nevyskytují. 
 

7. Způsob sestavení odpisových plánů pro majetek. 
 

(1) Způsob odpisování drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM). DDHM je  počínaje 
rokem 2002 odepisován ve výši 50% v roce pořízení a 50% v roce následujícím po roce pořízení. 
Účetní a daňový odpis je shodný. 

(2) Způsob odpisování dlouhodobého nehmotného majetku (DNM). DNM pořízený do 31. 12. 
2000 je odepisován podle pravidel platných do 31. 12. 2000, tj. podle zařazení do odpisových 
skupin. DNM pořízený od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 je odpisován rovnoměrně po dobu čtyř let 
s tím, že účetní odpis = daňový odpis. DNM pořízený po 1. 1. 2004 je odepisován dle § 32a, 
odst. (4) zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, rovnoměrně po dobu 48 
měsíců, a to od měsíce následujícího po měsíci zařazení majetku do používání. DNM pořízený po 
1. 1. 2005 je odepisován rovnoměrně po dobu 36 měsíců, a to od měsíce následujícího po měsíci 
zařazení majetku do používání. 

(3) Způsob odpisování dlouhodobého hmotného majetku (DHM). Účetní odpis dlouhodobého 
hmotného majetku k 31. 12. 1992 již odepisovaného je stanoven ve výši shodné s dosavadním 
odpisováním (dle zákona číslo 586/1992 Sb.). 

(4) U DHM zařazeného do používání v roce 1993 je stanovena lhůta odpisování jednotlivého 
majetku shodně s lhůtami pro daňové odpisy stanovené dle § 30 a přílohy zákona číslo 586/1992 
Sb.. DHM zařazení v letech 1993 až 1998 je odepisován počínaje měsícem uvedení – zařazení do 
provozu. DHM zařazený do používání v roce 1999 a následujících letech je odpisován počínaje 
měsícem následujícím po měsíci uvedení – zařazení do provozu. Počínaje účetním obdobím roku 
2009 je majetek odpisován individuálně podle předpokládaného průběhu používání majetku. 
Průběh používání majetku se vyjadřuje ve vazbě na čas. Zbytková hodnota majetku se 
v odpisovém plánu nezohledňuje. 
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(5) Daňové odpisy jsou u DHM odpisovaného k 31. 12. 1992 stanoveny dle § 31 zákona číslo 
586/1992 Sb., stanovené na základě zatřídění DHM do odpisových skupin dle přílohy tohoto 
zákona. Odpisování je rovnoměrné dle sazby „v dalších letech odpisování“. 

(6) DHM zařazený do používání v roce 1993 a od roku 2014 je daňově odepisován dle § 31 zákona 
číslo 586/1992 Sb. (rovnoměrné odpisování). 

(7) DHM zařazený do používání v letech 1994 až 2013 je daňově odepisován podle § 32 zákona číslo 
586/1992 Sb. (zrychlené odpisování). 

 
8. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu. 
 

(1) Pro přepočet majetku a závazků evidovaných v cizí měně na českou měnu používá účetní 
jednotka v průběhu účetního období pevného měsíčního kurzu a to vždy kurzu devizového trhu 
vyhlášeného ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného kalendářního měsíce. 

(2) K rozvahovému dni jsou majetek a závazky přepočteny na českou měnu kurzem devizového trhu 
vyhlášeným ČNB k tomuto datu. O kurzových rozdílech je v souladu s platnou legislativou 
účtováno výsledkově. 

 

9. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují 
reálnou hodnotou 

 

Společnost nevlastní žádný majetek, který se oceňuje reálnou hodnotou. 
 

10. Použití odhadů 
 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají 
vliv na vykazované hodnoty  majetku a závazků  k datu účetní závěrky  a  na vykazovanou výši výnosů 
a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné 
hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat 
 

11. 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 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 

 

III. 
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 

(1) Hmotný a nehmotný majetek 
 

a) Dlouhodobý hmotný majetek – účty 021, 022, 081 a 082 (v tis. Kč): 
 

skupina majetku (třída) pořizovací cena Oprávky 
 Stavby   63 133               33 416 
 Stroje, přístroje, zařízení 261 593             191 091 
 Dopravní prostředky     6 105   2 930   
 Drobný dlouhodobý hmotný…     6 777   6 641 

 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek – účty 013, 073 (v tis. Kč): 
 

skupina majetku (třída) pořizovací cena Oprávky 
 013 10 – Software   2 920                2 892 
 013 20 – Software drobný     238      234 
 013 40 – Ocenitelná práva       15       15 
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c) Společnost dosud nepořizovala majetek formou finančního pronájmu. 
 

d) Přírůstky a úbytky majetku: 
 

Podstatné investice v roce 2016: 
Nákladní automobil IVECO Daily 
Osobní automobil Mercedes Benz  
Osobní automobil Škoda Rapid 

 

Podstatné úbytky hmotného majetku v roce 2016: 
- 

 

Podstatné úbytky finančního majetku v roce 2016: 
 Akcie Vimperské masny, a.s., IČ 46678387, v pořizovací ceně 41.155.050,- Kč 

 
Stav dlouhodobého majetku k počátku a ke konci účetního období: 

 
skupina 
majetku 

 

pořizovací 
cena 

 k 1.1.2016 

přírůstky prodej, 
likvidace 

pořizovací 
cena k 

31.12.2016 

oprávky 
celkem 

zůstatková  
cena k 

31.12.2016 
Budovy…     63 027       106 - 63 133 33 416 29 717 

 
skupina 
majetku 

 

pořizovací 
cena  

k 1.1.2016 

přírůstky prodej, 
likvidace 

pořizovací 
cena k 

31.12.2016 

oprávky 
celkem 

zůstatková  
cena  

k 31.12.2016 
stroje, 
přístroje, 
zařízení 

 
  261 665 

 
      136 

 
        208 

 
 261 593 

 
  191 091 

 
 70 502 

dopravní 
prostředky      4 696    2 299      890        6 105    2 930    3 175 
drobný     6 642       209        74     6 777    6 641      136 
CELKEM 273 003    2 644      1 172  274 475 200 662 73 813 

 

e) Veškerý majetek společnosti je uveden v rozvaze. 
 

f) Majetek oceněný v účetnictví nemá výrazně vyšší tržní hodnotu. 
 

g) Majetek společnosti není k datu sestavení účetní závěrky zatížen žádným zástavním právem.  
 

h) Společnost pronajímá na základě uzavřených nájemních smluv pět služebních bytů a jeden 
nebytový prostor v domě č.p. Husova 2031, Havlíčkův Brod a jeden služební byt v domě č.p. 
Reynkova 3251, Havlíčkův Brod. 

 

i) Společnost nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek. 

 
(2) Pohledávky 

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: 
 

2016 2015 Ukazatel 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem  7 924 100,00 6 176 100,00 
  - z toho nad 180 dnů po lhůtě     473    5,97 1 377   22,30 

 

 

b) K rozvahovému dni má společnost v držení směnky k zajištění pohledávek z obchodního styku 
v nominální hodnotě 1 828 733,40 Kč. Jiné pohledávky podle zástavního práva nebo jištěné jiným 
způsobem se ve společnosti nevyskytují.   

 

c) Společnost nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než pět let. 
 

d) Společnost nemá pohledávky určené k obchodování. 
 

e) Odepsané pohledávky evidované v účetní podrozvahové evidenci jsou ve výši 7 283 tis. Kč. 
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(3) Vlastní kapitál 
a) V průběhu roku 2016 k žádným změnám na účtu 411 – Základní kapitál nedošlo. Valná hromada 

dne 18. 5. 2016 rozhodla, že akciová společnost vyplatí dividendu ve výši 794,12 Kč na jednu akcii. 
Částka 5,074.597,87 Kč byla vyplacena ze zisku vytvořeného v roce 2015 a 24,864.520,25 Kč ze 
zisku vytvořeného v předchozích letech. 

b) Rozdělení zisku vytvořeného v roce 2015 (údaje v Kč): 
Položka 2015 2014 

Zisk        5 074 597,87   7 750 381,40 
Příděl do rezervního fondu - - 
Dividendy    5 074 597,87    6 613 566,19 
Tantiémy - - 
Nerozdělený zisk  -    1 136 815,21 

 

c) Představenstvo společnosti předloží řádné valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku 
vytvořeného v roce 2016 ve výši 350.179,01 Kč, jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši 
514.546,84 Kč a zisku vytvořeného v předchozím období takto: dividenda ve výši 176,47 Kč za 
každých 1.000 Kč nominální hodnoty akcií.  

d) Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku činí 39 368 tis. Kč. Základní kapitál je rozdělen na 
35 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 4 368 ks akcií na jméno ve jmenovité 
hodnotě 1 000 Kč. 

e) Společnost v roce 2016 nenakoupila žádné vlastní akcie.  
f) Hodnota vlastního kapitálu společnosti k rozvahovému dni činí 162 285 546,58 Kč. 
 

(4) Závazky 
 

a) Ke dni zpracování účetní závěrky společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti z účetního období 
2016 a z předcházejících účetních období.  

b) Společnost nemá závazky vůči podnikům ve skupině. 
c) Společnost nemá závazky s dobou splatnosti delší než pět let. 
d) Společnost nemá závazky kryté podle zástavního práva. 
e) Společnost nemá  

• splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,  

• splatné závazky veřejného zdravotního pojištění, 
• evidované daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu. 

f) Společnost nemá penzijní závazky vůči bývalým nebo současným zaměstnancům akciové 
společnosti. Společnost poskytuje zaměstnancům v trvalém pracovním poměru příspěvky na 
penzijní připojištění v souladu s vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. 

g) Na základě dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byly v roce 2016 
poskytnuty  příspěvku  v rámci  projektu „Nové pracovní příležitosti“ v celkové výši 60.000,- Kč.  
Jiné dotace na úhradu investičních nebo provozních nákladů nebyly v účetním období roku 2016 
společnosti poskytnuty.   

h) Společnost nemá žádné závazky neuvedené v rozvaze.  
i) Ke dni 31.12.2016 vykazuje závazky z obchodního styku v částce 2.538 tis. Kč (427 tis. Kč ke dni 

31.12.2015).    
 

(5) Rezervy a opravné položky 
(1) Tvorba rezerv a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. Zákonné rezervy a opravné položky jsou tvořeny v souladu se 
zákonem číslo 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, v platném znění. 
(a) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení. (§ 

8 zákona o rezervách)).  Opravné položky jsou vytvářeny při splnění podmínky přihlášení 
těchto pohledávek ve stanovené lhůtě ke konkursnímu řízení u soudu. Opravné položky se 
vytváří ve výši 100 % hodnoty pohledávky. Opravné položky se zruší v návaznosti na 
výsledky konkurzního a vyrovnávacího řízení nebo v případě, kdy pohledávka byla účinně 
popřena. 
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(b) Opravné  položky  k nepromlčeným  pohledávkám  splatným  po 31. 12. 1994  (§ 8a a § 
8c zákona o rezervách). Opravné položky na tyto pohledávky jsou vytvářeny ve výši 
stanovené zákonem. Opravná položka se zruší, pokud pomine důvod pro její existenci 
(zaplacení pohledávky, promlčení apod.). 

(c) Rezervy na opravu hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách). V účetním období byla 
na základě posouzení aktualizované nabídky na generální opravu strojů KOLBUS a 
SIGLOCH zrušena rezerva na opravu těchto strojů. 

 
(2) Tvorba ostatních rezerv a opravných položek. Ostatní rezervy a opravné položky (účetní rezervy 

a opravné položky) jsou tvořeny nad rámec zákona číslo 593/1992 Sb.  
(a) Opravné položky na pochybné (nedobytné) pohledávky za odběrateli do výše 100 % 

nominální hodnoty pohledávky. Za pochybné (nedobytné) pohledávky jsou považovány pro 
účely tvorby těchto opravných položek pohledávky, u kterých společnost zahájila soudní 
řízení. Opravná položka se zruší, pokud pomine důvod pro její existenci (úhrada pohledávky, 
tvorba opravné položky podle zákona o rezervách, odpis pohledávky apod.) 

(b) Opravné položky k zásobám se tvoří v návaznosti na zjištění inventurní komise při 
provádění řádné nebo mimořádné fyzické inventury materiálových zásob. Opravné položky 
se tvoří v případech, kdy užitná hodnota (prodejní cena) zásob je přechodně nižší než 
pořizovací cena. Opravná položka se zruší, pokud pomine důvod pro její existenci (prodej 
materiálu, spotřeba, likvidace apod.) 

 
(3) Přehled tvorby a čerpání rezerv a opravných položek – daňově účinné: 

  

 

druh rezervy nebo opravné položky 
ke dni 

31.12.2016 
tvorba   zrušení ke dni 

31.12.2015 
OP na „konkurzní“ pohledávky         0   -   -             0 
OP na pohledávky splatné po 31.12.1994      893   -    505          388 
Rezervy na opravu hmotného majetku   5.684   - 5 684         0 
DAŇOVĚ ÚČINNÉ CELKEM    6.577   - 6.189     388 

 

(4) Přehled tvorby a čerpání rezerv a opravných položek – účetní: 
 

druh opravné položky nebo rezervy ke dni 
31.12.2015 

tvorba zrušení ke dni 
31.12.2016 

Opravné položky k pohledávkám       140 -     104            36 
Opravné položky k zásobám          0 98 -      98 
OP k dlouhodobému finančnímu majetku  20.093 - 20.093 - 
ÚČETNÍ OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM  20.233 98 20.197          134 

 
(6) Odložená daň 

 

Akciová společnost v souladu s Českým účetním standardem pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky číslo 500/2002 Sb., číslo standardu 3, účtovala o odložené daňové pohledávce a 
odloženém daňovém závazku. 
 

Rozpis odloženého daňového závazku a odložené daňové pohledávky z titulu: 
a) rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odpisovaného majetku 

• odložený daňový závazek z roku 2016              7 603 157 Kč 
b) rozdílu mezi výší daňových a účetních opravných položek k pohledávkám 

• odložená daňová pohledávka z roku 2016                    6 760 Kč 
c) opravné položky k zásobám 

• odložený daňový závazek z roku 2016                   18 659 Kč 
 
 

Zůstatek odloženého daňového závazku k 31. 12. 2016:            7 615 056 Kč 
 
(7) Informace o transakcích se spřízněnou osobou 

 

K žádným transakcím se spřízněnou osobou ve sledovaném období nedošlo. 
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(8) Náklady na odměny statutárnímu auditorovi za účetní období 

a) povinný audit účetní závěrky  49 000,- Kč 
b) jiné ověřovací služby           0,- Kč  
c) daňové poradenství            0,- Kč  
d) jiné neauditorské služby           0,- Kč   

 
(9) Výnosy z běžné činnosti 

 

(1) Tržby z běžné činnosti jsou tvořeny z cca 95 % tiskem a knihařským zpracováním 
neperiodických publikací, zbývající část tvoří tisk vícebarevných prospektů, katalogů, 
reklamních tiskovin a obalů, výnosy z pronájmu služebních bytů a nákladní dopravy. 

(2) Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč): 
 

 Ukazatel 2016 2015 
 1.  Výnosy celkem  211 609 209 674 
 1.1.  Aktivace            0           0 
 1.2.  Tržby  211 609 209 674 
 1.2.1.  Tuzemsko  194 862 179 347 
 1.2.2.  Zahraničí    16 747   30 327 

 
(10) Údaje o přeměnách společnosti, vydaných akciích a cenných papírech 

 

V roce 2016 nedošlo k žádné přeměně společnosti, společnost nevydala žádné akcie ani vyměnitelné 
dluhopisy nebo podobné cenné papíry. 

 
(11) Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným 
skutečnostem. 

 
Příloha:  Organizační schéma společnosti platné k 31.12.2016 
 
 
Vypracoval: Kletečka 
V Havlíčkově Brodě, dne 26. dubna 2017 
 
 
 
 
       Ing. Mária Musilová                               Ing. Ludmila Dočkalová 
     předseda představenstva                                       člen představenstva 
 
 
 
 



Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Organizační schéma platné k 31. 12. 2016

Ředitelka společnosti

PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA

Sekretářka ředitelky, 
personální referentka
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)
Obchodní firma:  Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
Identifikační číslo: 46504796
Sídlo účetní jednotky:  Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod

2016 2015
tis. Kč tis. Kč

P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 12 942 31 384

Peněžní toky z provozní činnost
Z. Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním 822 5 496
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -3 690 26 550
A.1.1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravných položek k nabytému majetku 23 070 22 122
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a přechodných účtů aktiv a pasiv -26 561 14 743
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -111 -10 162
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -88 -153
A.* Čistý pen. tok z provozní čin. před zdaněním, změnami prac. kapitálu… -2 868 32 046

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -2 068 -19 721
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 311 15 328
A.2.2. Změna krátkodobých závazků z provozní činnosti -1 917 -31 593
A.2.3. Změna stavu zásob -462 -3 456
A.** Čistý pen. tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami -4 936 12 325

A.3. Výdaje z plateb úroků bez kapitalizovaných -5 -21
A.4. Přijaté úroky 93 174
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžné činnosti a doměrky minulých období 0 0
A.6. Mimořádný hospodářský výsledek vč. daně z příjmů z mimořádné činnosti 0
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -4 848 12 478

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 38 102 -31 422
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 111 10 162
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 1 529 -829
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 39 742 -22 089

Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 0 -2 218
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -29 939 -6 613
C.2.1. Zvýšení peněž. prostředků a ekvivalentů ze zvýšení zákl. kapitálu vč. záloh 0
C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (akcionářům) 0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady akcionářů 0
C.2.4. Úhrada ztráty společníků 0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 0
C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně -29 939 -6 613
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0
C.*** Čistý peněžní tok z finančních činností -29 939 -8 831

F. Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 4 955 -18 442

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci účetního období 17 897 12 942

Vypracoval: Kletečka
V Havlíčkově Brodě, dne 26. dubna 2017

     Ing. Mária Musilová                                                  Ing. Ludmila Dočkalová                  
  předseda představenstva                                                    člen představenstva                       



  Zpracováno v souladu s vyhláškou PŘEHLED O ZMĚNÁCH
  číslo 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. VLASTNÍHO KAPITÁLU          Obchodní firma:

ke dni  31.12.2016          Tiskárny Havlí čkův Brod a. s.
(v celých tisících Kč)

IČ           Sídlo účetní jednotky:

 46504796           Husova 1881
          580 01 Havlíčkův Brod

Počáteční Konečný

zůstatek zůstatek

 A.  Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 39 368 0 0 39 368

 B.  Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 0 0 0

 C.  Součet A +/- B 39 368 xx xx xx

 D.  Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0

 *  Součet A +/- B +/- C xx xx xx 39 368

 E.  Ážio 0 0 0 0

 F.  Rezervní fond 7 874 0 0 7 874

 G.  Ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0

 H.  Kapitálové fondy 36 0 0 36

 I.  Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 0 0 0

 J.  Zisk minulých účetních období 144 083 515 29 940 114 658

 - z toho: jiný výsledek hospodaření 515

 - z toho: výplata dividendy akcionářům 29 940

 K.  Ztráta minulých účetních období 0 0 0 0

 L.  Zisk/ztráta za účetní období po zdanění xx 350 xx 350

 *  Celkem 191 361 865 59 880 162 286

 Okamžik   Podpisový záznam statutárního orgánu   Právní forma účetní jednotky:   Předmět podnikání:
 sestavení   účetní jednotky:          akciová spole čnost          polygrafická výroba
 účetní
 závěrky:

  Ing. Mária Musilová   Osoba odpovědná za účetnictví:   Osoba odpovědná
  předseda představenstva   za účetní závěrku:

26
.4

.2
01

7

  Ing. Ludmila Do čkalová   Ing. Petr Klete čka   Andrea B řízová
  člen představenstva                tel. +420 569 664 119   tel. +420 569 664 120

Zvýšení Snížení










