Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.,
IČ 45273448 se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16,
PSČ 170 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddíle B, vložce 1496 svolává tímto
řádnou valnou hromadu
která se bude konat dne 24. května 2011 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti (číslo dveří 108) v budově SCZ České pošty, s. p.
na adrese Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16.
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení a kontrola schopnosti usnášení řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
jejího majetku k 31. 12. 2010, řádná účetní závěrka za rok 2010,
zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2010.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2010,
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení
zisku. Stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy
představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o změně stanov
8. Volba člena dozorčí rady PTC Praha a. s.
9. Schválení auditora pro rok 2011
10. Závěr
Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a místě konání valné hromady
od 9.00 hod. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní
ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií Poštovní tiskárny cenin Praha
a. s. k rozhodnému dni, t. j. k 17. května 2011. Prokazování totožnosti
akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci takto: Akcionář –
fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování
předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou
úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah
zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se
prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne
starším 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen
statutární orgán akcionáře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou
úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře,
z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plné moci, výpisy z obchodního
rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáři a zástupci akcionářů
při prezenci odevzdají.
Ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku představenstvo
společnosti oznamuje, že všechny smluvní vztahy Poštovní tiskárna cenin
Praha a. s., s propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního
zákoníku, byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná
a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkách obvyklého obchodního
styku a společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., z těchto smluvních
vztahů nevznikla žádná újma. Společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.,
také neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala
a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.
Představenstvo navrhuje změnu stanov vyplývající ze zákona č. 93/2009 Sb.,
zákon o auditorech, který rozšiřuje působnost valné hromady, další navrhované
změny vyplývají z novely obchodního zákoníku zákonem č. 420/2009 Sb.,
který se dotýká stanov v ustanovení o valné hromadě a upravuje působnost
valné hromady do souladu se zněním obchodního zákoníku.
Dále představenstvo navrhuje změny v čl. 30 Zastupování a podepisování
za společnost.
Do stanov se mění způsob zveřejňování oznámení. Článek Předmět podnikání
společnosti se uvádí do souladu se zápisem v živnostenském rejstříku.
Ke změnám v názvech živností došlo novelou živnostenského zákona
č. 130/2008 Sb. účinou od 1. 7. 2008, změnu v živnostenském rejstříku
provedl živnostenský úřad a změnu zápisu v obchodním rejstříku, na základě
novely, rejstříkový soud. Zápis do stanov, dle zápisu rejstříkového soudu,
provedlo představenstvo společnosti. Zápis provedený rejstříkovým soudem
se doplňuje o obory činnosti, které má společnost zapsané v živnostenském
rejstříku a rejstříkovým soudem uvedeny nebyly.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům,
jejichž obsah je uveden v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění
svého návrhu nebo protinávrhu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
Návrh změn stanov je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě
pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu
stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
Aktiva celkem
98 214
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
0
B. Dlouhodobý majetek
34 143
C. Oběžná aktiva
64 042
D. Časové rozlišení
29

Pasiva celkem
A. Vlastní kapitál
B. Cizí zdroje
C. Časové rozlišení

98 214
89 553
8 608
53

Provozní výnosy
Tvorba opravných položek
Zisk/ztráta z finančních operací
Výsledek hospodaření před zdaněním

Provozní náklady

65 813

68 207
0
48
2 442

Řádná účetní závěrka za rok 2010 a Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami podle § 66 obchodního zákoníku, Výroční zpráva společnosti za rok
2010 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 jsou pro akcionáře k dispozici
k nahlédnutí v sídle společnosti od 22. dubna 2011 v pracovní dny v době
od 8.00 do 12.00 hod.
Představenstvo společnosti

Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.
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1. Textová část výroční zprávy
1.1.

Údaje o emitentovi

Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
Ortenovo náměstí 542/16
Praha 7 - Holešovice
PSČ 170 04
452 73 448
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1496

Místem, na kterém je možno nahlédnout do veškeré dokumentace a materiálů uváděných ve
výroční zprávě za rok 2010 je sídlo emitenta cenného papíru. Kompletní Výroční zpráva
rok 2010, je kromě toho k dispozici i na veřejných webových stránkách společnosti
www.ptcpraha.cz.
Předmět podnikání: podle ustanovení článku 5 platných stanov společnosti je:
- výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického
průmyslu,
- tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových
nebo ochraňovaných tiskovin,
- tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a
ostatních cenných papírů podle znění Zákona o
cenných papírech,
- výroba ostatních polygrafických výrobků
- polygrafická výroba.
Vydané cenné papíry:
Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Celkový objem emise:
ISIN:

akcie kmenová
na majitele
zaknihovaná
33 124 ks
1 000 Kč
33 124 000 Kč
CZ0008439254

Nenastaly žádné změny ve struktuře akcií a v právech vztahujících se k nim.
Internetová adresa společnosti je: www.ptcpraha.cz.
PTC Praha a.s. obdržela od RM-systém a.s. rozhodnutí RM-S č. j. 10/07/2008, které nabylo
právní moci dne 8. 8. 2008, na základě toho byly cenné papíry ISIN CZ0008439254 ke dni
25. 8. 2008 vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu s cennými papíry. S platností od
27. 8. 2008 byly uvedené cenné papíry přeřazeny na volný trh. Vedení evidence emise
zajišťuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
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Dividendy jsou vypláceny prostřednictvím firmy M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6,
190 00 Praha 9, IČ 25614011 na základě Smlouvy o správě dividend. Firma M3V Praha, a.s.
provádí výpočty daně z příjmů vybíraných srážkou právnickým a fyzickým osobám podle
§ 36 písmeno d a § 38 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Daň je odváděna
prostřednictvím účtu Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. na účet příslušného Finančního úřadu.

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. není společníkem v žádné obchodní společnosti a není
povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Většinovým vlastníkem společnosti je
Česká pošta, s. p., která k datu 31. 12. 2010 vlastnila přímo 51,03 % podílu na základním
kapitálu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.. Mezi Poštovní tiskárnou Praha a. s. a
Českou poštou, s. p. není uzavřena ovládací smlouva. Zpráva o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou je součástí této výroční zprávy.

Soupis akcionářů společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. k 31. 12. 2010 s více než 3%
podílem na základním kapitálu:
Česká pošta, s. p.
Het Tsjechie en Slowakije Fonds N. V.
Chmelík Karel
AFIN BROKERS a. s.

1.2.

51,03%
12,63%
9,79%
4,66%

podíl na základním kapitálu
podíl na základním kapitálu
podíl na základním kapitálu
podíl na základním kapitálu

Údaje o činnosti

Společnost vyráběla v roce 2010 poštovní ceniny a jiné tiskoviny pro Českou poštu, s. p., (cca
za 42 mil. Kč) dále pro Slovenskou poštu (cca za 16 mil. Kč) a pro Slovinskou poštu cca 0,7
mil. Kč). Společnost vyráběla a vyrábí různé druhy cenných papírů, jako jsou kolky, akcie,
dárkové poukázky, členské známky organizací s různým stupněm ceninové ochrany.
Emitent je držitelem povolení Komise pro cenné papíry České republiky pro tisk kótovaných
cenných papírů. Odpovědní pracovníci společnosti jsou prověřeni Národním bezpečnostním
úřadem na stupeň utajení / V = vyhrazeno/.
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí ani nemá odloučené pracoviště mimo
vlastní sídlo společnosti.
Společnost neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků.
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Sortimentní skladba výroby:
(tis. Kč )
2008

Známky
obálky 1.dne vydání
dopisnice
kolky a ostatní ceniny
běžný tisk
tržby za vl. výrobky celkem
z toho EU

62 647
1 525
3 077
3 267
9 642
80 158
27 698

2009

47 738
1 098
3 188
3 487
10 155
65 666
21 855

2010

50 717
1 506
2 630
3 392
6 721
64 966
17 728

Významným dlužníkem byla společnost Diana, spol. s r. o., na kterou byla dne 16. 6. 2005
nařízena soudní exekuce. Byla zpeněžena pouze ochranná známka „Prague Card“ za cenu
19 tis. Kč a její část byla zaslána na náš účet v roce 2009. Exekutor se snažil zajistit další
postižitelný majetek, avšak bezvýsledně. Písemný souhlas oprávněného se zastavením
exekuce byl soudnímu exekutorovi doručen dne 18. 1. 2010. Soudní exekutor rozhodl o
zastavení exekuce usnesením ze dne 20. 1. 2010. Na základě tohoto usnesení byla pohledávka
vypořádána v účetnictví.
Podrobný rozklad pohledávek je uveden v Příloze k účetní závěrce v části III.3.2.
Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností k 31. 12. 2010 v zůstatkových cenách:
stavby
pozemky

17 421 tis. Kč
7 341 tis. Kč

Žádný nemovitý majetek společnosti není zatížený zástavním právem. V roce 2010 nebyl
proveden žádný nákup ani prodej nemovitého majetku.
Údaje o investicích:
V roce 2010 byla pořízena investice ve výši 897 tis. Kč - referentský vůz. Investice byla
financována z vlastních zdrojů.
Přehled o struktuře investičního majetku je uveden v příloze účetní závěrky v části III.3.1.
Nebyly a nejsou prováděny žádné finanční investice.
1.3.

Údaje o finanční situaci

Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy za poslední účetní období je
uvedena v příloze výroční zprávy.
Společnost má stabilní cash flow především díky seriozní platební morálce hlavních
odběratelů (Česká pošta, s. p., Slovenská pošta a.s., Pošta Slovenia).
Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou v hodnotě 77 tis. Kč - Moning Elitex. Opravná položka je
vytvořena do výše 100%. V roce 2010 nebyla vytvořena žádná nová opravná položka.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období:
(v tis. Kč)

základní kapitál
kapitálové fondy
zákonný rezervní fond
statutární fondy
nerozd. zisk min.období
výsledek hospodaření
Vlastní kapitál celkem

2008

2009

2010

33 124
32 140
6 625
0
8 285
6 168
86 342

33 124
32 140
6 625
0
14 247
1 735
87 871

33 124
32 140
6 625
27
15 786
1 851
89 553

Zákonný rezervní fond byl již doplněn do zákonné výše 20 % základního kapitálu společnosti
a nemusí být z tohoto důvodu již dále při stejných legislativních podmínkách doplňován. Naše
akciová společnost v roce 2010 nenabyla, nevlastnila a ani neprodala vlastní akcie.
( v Kč)

hospodářský výsledek /1 akcii

2009
2010

výše dividendy /1 akcii

52,40 Kč
55,88 Kč

0

Společnost v roce 2010 nečerpala, nesjednávala ani nepřijala žádný úvěr.
Od data ukončení běžného účetního období do doby zpracování Výroční zprávy nedošlo
ve společnosti k žádným změnám, které by měly vliv na výsledky roku 2010.

Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci:
Pro rok 2011 je zpracován konkrétní finanční a výrobní plán na základě předpokladů dodávek
pro Českou poštu, Slovenskou poštu, Poštu Slovenia a ostatní zákazníky. Společnost má
zpracovanou Strategii společnosti do roku 2014.
Z hlediska finanční likvidity má společnost stabilní odběratele, jako je Česká pošta s. p., Pošta
Slovenije, d.o.o. a Slovenskou poštu a. s. Po negativních zkušenostech se špatnou platební
morálkou některých nových odběratelů se vedení společnosti větší měrou věnuje řešení
pohledávek a předcházení vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti tím, že prověřuje veškeré
nové zákazníky, zejména ty, kteří mají zájem o speciální ceninové výrobky.

Údaje o počtu zaměstnanců:
fyzický stav k 31. 12.
2008
2009
2010

67
67
67

výrobní dělníci

ostatní

51
51
51

16
16
16
5

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících společnosti:
V průběhu roku 2010 došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti, složení orgánů
je k 31. 12. 2010 následující:
Představenstvo:
Ing. Jaroslav Štefek
Ing. Pavel Mejstřík

předseda představenstva
předseda představenstva

od 19. 11. 2010
do 23. 9. 2010

Hana Zemanová
Ing. Jaroslav Štefek
Ing. Dana Kiedroňová

člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva

do 18. 11. 2010
od 11. 11. 2010

Dozorčí rada:
Ing. Ivan Feninec MBA

předseda dozorčí rady

Mgr. Marcela Uherková
Mgr. Ondřej Chmela
Ing. Josef Bajza MBA
Pavel Vavřina
Vladimír Ajgrman

člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

od 28. 4. 2010

Poskytnuté plnění členům představenstva, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům od
emitenta za uplynulé účetní období roku 2010 jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce
v části I.2.a.,b.
Ve vlastnictví členů představenstva, členů dozorčí rady, členů vedení společnosti ani osob jim
blízkých nejsou akcie vydané emitentem. Členové představenstva, členové dozorčí rady, ani
členové vedení společnosti nemají uzavřené žádné opční a obdobné smlouvy s emitentem na
účastnické cenné papíry vydané emitentem, ani uzavřené takovéto smlouvy v jejich prospěch.
Členové představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti nerealizovali obchody, kde
předmětem nebo podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem.
Členové představenstva a dozorčí rady prohlašují, že v této souvislosti nedošlo k žádnému
střetu zájmů.
Členové představenstva a dozorčí rady jsou honorováni pravidelnou měsíční odměnou. Dále
jim přísluší na základě stanov společnosti tantiémy z rozhodnutí příslušné VH o rozdělení
zisku. Způsob odměňování členů představenstva a dozorčí rady schválila VH konaná dne
18. června 2008.
Odměny jsou rozčleněny takto:
Předseda představenstva
Člen představenstva
Představenstvo je tříčlenné a celková odměna měsíčně činí

12 000 Kč
10 000 Kč
32 000 Kč

Předseda dozorčí rady
Člen dozorčí rady
Dozorčí rada je šestičlenná a celková odměna měsíčně činí

6 000 Kč
5 000 Kč
31 000 Kč

Celkové měsíční odměny představenstva a dozorčí rady činí 63 000 Kč
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Za kalendářní rok představuje odměna představenstva 384 000 Kč a dozorčí rady 372 000 Kč,
celkem tedy 756 000 Kč. V roce 2010 bylo skutečně čerpáno pouze 717 167 Kč z důvodu
krátkodobého neobsazení statutárních orgánů.
Funkce ředitele společnosti skončila dne 31. 10. 2010.
Členové představenstva i dozorčí rady vykonávají funkce na základě podepsaných smluv, ve
kterých je uvedeno, že jejich činnost není ve střetu se zájmem společnosti. Ve vlastnictví
členů představenstva a členů dozorčí rady a ani osob jím blízkých nejsou akcie vydané
emitentem. Všichni členové statutárních orgánů doložili svoji bezúhonnost a podepsali čestné
prohlášení o bezúhonnosti a o trestní odpovědnosti za zatajování důležitých údajů.
V průběhu roku 2010 byla auditorovi vyplacena částka 70 tis. Kč bez DPH za provedení
auditu roku 2009 a za ověření správnosti Výroční zprávy společnosti za rok 2009.

1.4.

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Ing. Jaroslav Štefek, předseda představenstva Poštovní tiskárny cenin Praha a. s.
Hana Zemanová, členka představenstva Poštovní tiskárny cenin Praha a.s.,
Ing. Jana Škorpilová, auditorka společnosti Poštovní tiskárny cenin Praha a. s.
číslo osvědčení KA ČR 0814, (za ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích)
prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů,
nebyly vynechány.

Ing. Jaroslav Štefek
předseda představenstva

Hana Zemanová
členka představenstva

Ing. Jana Škorpilová
auditorka
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2. Účetní závěrka
2.1.

Účetní závěrka v nezkrácené podobě

8

9

10

11

12

13

14
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2.2.

Příloha k účetní závěrce za rok 2010

I. Obecné údaje
1. Název společnosti: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
Sídlo společnosti : Ortenovo náměstí 542/16, 170 04 Praha 7
IČ :
DIČ :
Právní forma :

452 73 448
CZ45273448
akciová společnost

Předmět podnikání podle ustanovení článku 5 platných stanov společnosti:
- výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu
- tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin
- tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění
Zákona o cenných papírech
- výroba ostatních polygrafických výrobků
- polygrafická výroba.
Datum vzniku společnosti : 1.5.1992
Rozvahový den: 31. 12. 2010
Osoby, které se podílejí 20% a více na základním kapitálu : Česká pošta,s.p.

51,03 %

Organizační struktura podniku :
Pro zajištění hlavní funkce společnosti je vytvořena výkonná složka, jejíž organizační
struktura je členěna na : představenstvo společnosti
ředitel

do 31. 10. 2010

úsek OBO (odd. bezpečnosti objektu)
úsek výrobní
úsek obchodní
úsek ekonomický
Vnitřní organizaci upravuje organizační řád ve smyslu čl.29 Stanov společnosti.
Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů :
V průběhu roku 2010 došlo ke změnám v obsazení orgánů společnosti. Aktuální složení
orgánů společnosti k 31. 12. 2010 je:
Představenstvo : předseda

Ing. Jaroslav Štefek
Ing. Pavel Mejstřík

od 19. 11. 2010
do 23. 9. 2010
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Dozorčí rada :

člen
člen
člen

Ing. Jaroslav Štefek
do 18. 11. 2010
Hana Zemanová
Ing. Dana Kiedroňová od 11. 11. 2010

předseda

Ing. Ivan Feninec, MBA

člen
člen
člen
člen
člen

Mgr. Marcela Uherková
Mgr. Ondřej Chmela
Ing. Josef Bajza
od 28. 4. 2010
Pavel Vavřina
Vladimír Ajgrman

2. Průměrný počet zaměstnanců (přepočtený) v roce

2009

2010

67
2

67
2

2009

2010

Celkem

28 430

31 154

z toho: mzdové náklady
náklady na soc.zabezpečení
sociální náklady
odměny členů orgánů společnosti

20 361
6 637
831
601

21 917
7 522
998
717

Osobní náklady řídících pracovníků ( tis. Kč )

2009

2010

Celkem

3 598

4 537

z toho : mzdové náklady
náklady na soc.zabezpečení
sociální náklady

3 038
555
5

3 436
1 087
14

Odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů

2009

2010

601
0
0

717
0
0

- celkem
- z toho management
Osobní náklady celkem za rok ( tis. Kč )

a. představenstvo a dozorčí rada: ( tis. Kč )
za zasedání představenstva a dozorčí rady za rok
tantiémy členů představenstva za minulý rok
tantiémy členů dozorčí rady za minulý rok

b. řídící orgány: ( tis. Kč )
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doplatky ročních odměn vedení spol. za minulý rok
na odměny z očekávaného výsledku za běžný rok
dohadná položka - nevyplaceno

563
330
100

1 011
170
434

Všechny smluvní vztahy PTC Praha a.s. s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých
smluvních podmínek a z těchto smluvních vztahů nevznikla společnosti žádná újma.
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování
1. Způsoby ocenění :
a. zásob - nakupované:
ve skutečných cenách pořízení
- vlastní výroby: ve vlastních nákladech
b. majetku - nakupovaný: ve skutečných cenách pořízení nebo reprodukční
pořizovací cenou
- vlastní výroby:ve vlastních nákladech
V průběhu účetního období nebylo pro ocenění majetku nikde použito ocenění formou
reprodukční pořizovací ceny.

2. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných
zásob:
Do pořizovacích cen zásob jsme zahrnuli náklady na dopravu, manipulační poplatky,
poštovné, balné a podobně.
Při oceňování zásob vlastní výroby jsme stanovili ceny na úrovni vlastních nákladů, přičemž
použitý materiál byl oceněn v pořizovacích cenách zásob.

3. Společnost byla emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných
papírů (RMS) do 26. 8. 2008. S platností od 27. 8. 2008 byly cenné papíry PTC Praha a. s.
přeřazeny na volný trh, který RM-SYSTÉM, a.s. rovněž organizuje. Povinnost dle § 19 odst.
9 zákona o účetnictví účtovat a sestavit účetní závěrku dle Mezinárodních účetních standardů
od roku 2005 v roce 2008 skončila.
K významným změnám v účetnictví oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo.

4. V roce 2010 trvají zákonné opravné položky ve výší 77 tis. Kč. Žádná nová opravná
položka k pohledávkám zaúčtována nebyla.

5. Odpisový plán a použité odpisové metody:
Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek se odepisuje nepřímým způsobem formou
oprávek na podkladě zákona č.586/92 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, formou
rovnoměrného odepisování podle odpisového plánu.
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6. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl prováděn platným denním kurzem
České národní banky. Neuhrazené pohledávky v cizí měně k 31. 12. 2010 byly přepočteny
kurzem ČNB do výsledku hospodaření.
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

1. Společnost nevlastní žádné investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti
v tuzemsku nebo v zahraničí.
2. Mezi rozvahovým dnem a dobou sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné
události podle ustanovení §19 odst.5 zákona č.563/1991 Sb.
3.1. Nehmotný a hmotný majetek.
a. Rozpis nehmotného investičního majetku
pořizovací cena
Účet 013 (tis.Kč)
Software
zůstatek k 1.1.2010
přírůstky
úbytky
zůstatek k 31.12.2010

oprávky

zůstatková cena

155
0
0
155

155
0
0
155

0

pořizovací cena

oprávky

zůstatková cena

28 138
0
0
28 138

10 335
382
0
10 717

0

b. Rozpis hmotného investičního majetku

Účet 021 (tis.Kč)
Stavby
zůstatek k 1.1.2010
přírůstky
úbytky
zůstatek k 31.12.2010

17 803
17 421

19

pořizovací cena oprávky
Účet 022 (tis.Kč)
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
zůstatek k 1.1.2010
107 882
95 833
přírůstky
897
3 565
úbytky
642
642
zůstatek k 31.12.2010
108 137
98 756

zůstatková cena
12 049
9 381

pořizovací cena
Účet 031 (tis.Kč)
Pozemky
zůstatek k 1.1.2010
přírůstky
úbytky
zůstatek k 31.12.2010

7 341
0
0
7 341

c. Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
nemá

d. Majetek, s tržní hodnotou vyšší než je ocenění v účetnictví Poštovní tiskárna cenin Praha
a.s. nemá.

e. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
nemá.

f. Finanční leasing PTC Praha a. s. nemá.
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3.2. Pohledávky
Pohledávky krátkodobé (netto) ve výši

6 387 tis.Kč

Pohledávky z obchodních vztahů (netto):

5 317 tis.Kč

z toho:

- pohledávky z roku 2010
- pohledávky za rok 1997 - po splatnosti
- opravná položka k pohledávkám za rok 1997

-

95 tis.Kč
77 tis.Kč
77 tis.Kč

Významným dlužníkem po splatnosti byla
- Diana, spol s r.o. 1 800 tis.Kč
V lednu 2010 bylo PTC doručeno usnesení , kterým soudní exekutor zastavil
exekuční řízení. Pohledávka byla zařazena do podrozvahové evidence.
Pohledávky z roku 2010 po splatnosti neuhrazené ke dni sestavení účetní závěrky:
-

do 30 dnů po lhůtě splatnosti
do 60 dnů po lhůtě splatnosti
do 90 dnů po lhůtě splatnosti
do 120 dnů po lhůtě splatnosti
větší

Stát - daňové pohledávky
Jiné pohledávky

80 tis.Kč
15 tis.Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

997 tis.Kč
73 tis.Kč

Účtovaná odložená daň - závazek vyplývá z rozdílu daňové a účetní zůstatkové ceny
dlouhodobého majetku.

- zůstatek k 31. 12. 2009
- za období roku 2010
- zůstatek k 31. 12. 2010

1 700 tis.Kč
197 tis.Kč
1 897 tis.Kč
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3.3. Vlastní kapitál:
a. Základní kapitál se v roce 2010 nezměnil, vlastní kapitál akciové společnosti se zvýšil
vlivem zaúčtování výsledku hospodaření běžného období a snížil o zaúčtované
příspěvky na sociální účely zaměstnancům ze sociálního fondu.

b. Rozdělení zisku předcházejícího účetního období:
Za období od 1 .1. 2009 do 31. 12.2009 vytvořila společnost čistý zisk ve výši
1 735 tis.Kč. Tento zisk byl rozdělen po schválení valnou hromadou akcionářů takto :
- nerozdělený zisk
- sociální potřeby zaměstnanců - sociální fond

1 535 tis.Kč
200 tis.Kč

c. Struktura základního kapitálu:
Základní kapitál společnosti je ve výši 33 124 tis.Kč a je tvořen z 33 124 kusů akcií na
majitele v nominální hodnotě po 1 000 Kč.

3.4. Závazky

Společnost má pouze krátkodobé závazky ve výši

z toho:

- neuhrazené faktury do doby jejich splatnosti
- závazky k akcionářům
- závazky k zaměstnancům

4 634 tis.Kč

970 tis.Kč
64 tis.Kč
1 505 tis.Kč

- závazky ze soc. zabezpeč. a zdr. pojištění

833 tis.Kč

- stát - daňové závazky

569 tis.Kč

- dohadné účty pasivní

693 tis.Kč
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Společnost nemá závazky po splatnosti vůči Finančnímu úřadu ani ze sociálního a
zdravotního pojištění.

3.5. Rezervy
V roce 2008 byla započata tvorba rezervy na opravu budovy - výměna oken. Rezerva byla
dotvořena v roce 2009 do výše 2 117,7 tis. Kč.Vytvořená rezerva byla částečně čerpána
v souladu s rozpočtem v roce 2010, dočerpána bude v roce 2011.

3.6. Tržby
Tržby za prodej vlastních výrobků (v tis.Kč) za rok 2010 lze rozdělit podle hlavních skupin
tisku na :

tisk poštovních známek
tisk obálek 1.dne vydání
kolky a ostatní ceniny
ostatní tisk
tisk celkem
z toho na vývoz do EU
Tržby za služby
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem

rok 2009
47 738
1 098
3 487
13 343

rok 2010
50 717
1 506
3 392
9 351

65 666
21 855

64 966
17 728

2 445

2 470

68 111

67 436

3.7. Výdaje na výzkum a vývoj neměla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. v roce 2010
žádné.
3.8. Náklady na odměny auditorovi
Povinný audit účetní závěrky

70 tis.Kč

V Praze dne 18. 2. 2011
Ing. Jaroslav Štefek
předseda představenstva

Hana Zemanová
člen představenstva
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2.3.

Výrok auditora
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3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
1. Ovládající osoba v postavení vůči společnosti
Česká pošta, s. p.:
- většinový vlastník, přímá účast
- výše hlasovacích práv - 51,03 %
- ovládající osoba Česká pošta, s. p. není společníkem v žádné další obchodní
společnosti
Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. není společníkem v žádné obchodní společnosti
2. Právní vztahy a transakce mezi propojenými společnostmi
Smlouvy platné pro účetní období roku 2010 mezi propojenými společnostmi:
-

Rámcová smlouva č. 90270-053.06 na zajištění výroby českých poštovních
známek, poštovních dopisnic a tiskovin pro provoz České pošty, s. p. a pro
realizaci schválených emisních plánů v letech 2006 - 2010
Rámcová smlouva na dodávky cenin a filatelistických tisků č. 2010/0970
Smlouva č. 969105 o poskytování služeb v dodávce elektrické energie
Smlouva č. 01561/00007/2010 o nájmu nebytových prostor

K datu 31. 12. 2010 vyplynuly z výše uvedených smluvních vztahů následující krátkodobé
pohledávky z obchodního styku za vyrobené a dodané známky a tiskopisy ve splatnosti
v objemu 3 194 414,40 Kč.
Dále k datu 31. 12. 2010 společnost vykazovala krátkodobé závazky z obchodního styku za
odebrané služby ve splatnosti v objemu 55 757,44 Kč.
Závazky a pohledávky byly uhrazeny ke dni zpracování účetní závěrky.
Všechny uvedené smlouvy byly uzavřeny a plněny na základě běžných obchodních
podmínek. Ovládané společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. nevznikla žádná újma
z jejich plnění. Nebyla uzavřena žádná jiná právní rozhodnutí, která by způsobila majetkovou
újmu, popř. zhoršila postavení ovládané společnosti.
V roce 2010 nebyly uzavřeny žádné další smlouvy a ani nebyla učiněna žádná další opatření,
která by ovlivnila oboustranně vztahy.
V Praze dne 4. 2. 2011
Ing. Jaroslav Štefek
předseda představenstva PTC Praha a. s.

Ing. Ivan Feninec, MBA
předseda dozorčí rady PTC Praha a.s.

Hana Zemanová
člen představenstva PTC Praha a. s.
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4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za
rok 2010
Rok 2010 lze označit z hlediska ekonomických výsledků společnosti za úspěšný. Pozitivně
lze hodnotit stabilní produktivitu práce, která kopírovala meziročně hodnotu tržeb vlastní
výroby a také dosažení vyšší hodnoty zisku, než bylo plánováno. Důslednou kontrolou
spotřeby materiálu, energie a v neposlední řadě i optimalizací využití fondu pracovní doby,
bylo dosaženo úspor v nákladové oblasti. Počet pracovníků byl v roce 2010 stabilní.
Plán zisku před zdaněním byl překročen z původní plánované hodnoty 1 106 tis. na 2 442 tis.
V roce 2010 došlo ke změnám v představenstvu společnosti. Předseda představenstva Ing.
Pavel Mejstřík byl odvolán Dozorčí radou dne 23. 9. 2010 a následně byla Dozorčí radou dne
11. 11. 2010 zvolena Ing. Dana Kiedroňová novou členkou představenstva společnosti.
V oblasti produkce zůstalo i nadále těžiště ve výrobě poštovních známek pro Českou poštu,
Slovenskou poštu a Slovinskou poštu. Protože je naše společnost vybavena speciálními stroji
s částečně nevyužitou kapacitou pro známkovou tvorbu, byla v roce 2010 zahájena jednání s
poštovními správami Polska, Maďarska a Lucemburska.
Výsledky jednání byly pozitivní u Lucemburské pošty, pro kterou naše společnost vytiskla
jednu emisi známek.
Přehled o struktuře investičního majetku je uveden v příloze účetní závěrky v části III.3.1.
Nebyly a nejsou prováděny žádné finanční investice.
Veškeré investice a opravy byly financovány z vlastních prostředků a z důvodu vysoké
likvidity společnosti nebyly uzavírány půjčky, leasingy ani úvěry.
Vysoká likvidita společnosti se opírá o nerozdělený zisk hospodaření z minulých let ve výši
15 786 mil. Kč a také o výrazně zlepšenou práci v oblasti operativní správy pohledávek a
závazků, kdy nevznikla žádná nová problematická položka.

V Praze dne 18. 2. 2011
Ing. Jaroslav Štefek
předseda představenstva

Hana Zemanová
člen představenstva
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