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Introductory word

Ladies and gentlemen, dear partners of OTK GROUP,

Let me present you again, after a year´s time, the sum-
mary of the data concerning business activities of OTK 
GROUP, a.s. company, namely in 2015.

It is a pleasure for me to say that last year was more 
successful than the preceding one. EBITDA increased 
by more than 10 % for the second year in a row. In par-
ticular, we did well in the area of graphic labels in for-
eign markets. Our company continued with its adopted 
investment strategy focused on increasing competitive-
ness, optimization of manufacturing processes and 
quality. Therefore, it is necessary to innovate the exist-
ing manufacturing machinery every year. Among other 
things, a new GALLUS UV flexo printing machine, meet-
ing the aforesaid objectives of the investment strategy, 
was put into operation last year. The machine allows us 
to grow further in the areas of strongly developing kinds 
of packaging. 

The year 2015 was important in the history of the Com-
pany also for the reason that we organized the OTK 
SMART PACK 2015 conference for our current and pro-
spective customers. The main topic was introduction 
of capabilities and utilization of printed flexible electron-
ics for smart packaging which OTK GROUP offers as the 
only industrial partner of the association of companies 
formed within the Flexprint project. On the basis of the 
achieved results in this area I can say that, from a Euro-
pean wide point of view, our Company is at the head 
of the development.

I would like to thank you for cooperation in the past year 
and I am looking forward to further development of our 
relationship in the following year. 

Ing. Petr Jašek 
Vice Chairman and CEO

Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, vážení partneři OTK GROUP,

dovolte mi, abych Vám opět po roce předložil souhrn-
né informace o podnikání společnosti OTK GROUP, a.s. 
v roce 2015.
 
S potěšením mohu konstatovat, že minulý rok byl úspěš-
nější než ten předchozí. Již druhým rokem vzrostla EBI-
TDA o více než 10 %. Dařilo se nám zejména v oblasti 
etiket na zahraničních trzích. Naše společnost pokračova-
la ve vytyčené investiční strategii pro zvyšování konkuren-
ceschopnosti, optimalizace výrobních procesů a kvality. 
Proto je nutné inovovat každý rok stávající výrobní zaříze-
ní.  V uplynulém roce byl mimo jiné uveden do provozu 
nový UV flexotiskový stroj GALLUS, který splňuje uvedené 
cíle investiční strategie. Umožňuje nám dále růst v oblas-
tech výrazně se rozvíjejících druhů obalů.

Rok 2015 byl v historii společnosti významný i proto, že 
jsme pro naše stávající i potenciální zákazníky uspořádali 
konferenci OTK SMART PACK 2015. Hlavním tématem 
bylo představení možností a využití tištěné flexibilní elek-
troniky pro chytré obaly, které OTK GROUP nabízí jako je-
diný průmyslový partner konsorcia společností vzniklého 
v rámci projektu Flexprint. Na základě dosažených výsled-
ků v této oblasti mohu konstatovat, že z celoevropského 
pohledu je naše společnost na špici vývoje.
 
Děkuji Vám za spolupráci v uplynulém roce a těším se 
na další rozvoj našich vztahů v roce následujícím. 

Ing. Petr Jašek 
místopředseda představenstva a generální ředitel
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Základní charakteristika 

OTK GROUP
Obchodní tiskárny (OTK) v Kolíně se vyznačují dlouho-
letou tradicí. Závod byl založen pražským typografem 
J. L. Bayerem v roce 1879 jako kamenotiskárna, kde 
byly pomocí chromolitografie tištěny nástěnné kalendá-
ře. Krátce po svém založení se staly největší tuzemskou 
tiskárnou. Po roce 1989 došlo k privatizaci a díky roz-
sáhlému investičnímu programu a nákupu nových stro-
jů se z Obchodních tiskáren stala moderní polygrafická 
společnost. V současné době jsou vlastněny českým fi-
nančním holdingem SPGroup. V roce 2013 došlo ke slou-
čení společnosti Obchodní tiskárny, a.s. se společností 
OTK GROUP, a.s. Nástupnickou společností se stala spo-
lečnost OTK GROUP, a.s.

V roce 2015 dosáhly tržby OTK přibližně 1,2 miliardy 
korun. Mezi klíčovými produkty společnosti zaujímají stě-
žejní místo nápojové etikety, flexibilní obaly a samolepi-
cí etikety. Tiskárny patří mezi významné zaměstnavatele 
v regionu; aktuální počet zaměstnanců činí 467.

Basic characteristics

OTK GROUP
Company “Obchodní tiskárny” (OTK) in Kolín has a long- 
standing tradition. The Company was founded in 1879 
by the Prague typographer J. L. Bayer as a lithographic 
printing plant where wall calendars were printed us-
ing chromolithography. Shortly after its foundation, 
the Company became the largest domestic printing plant. 
Privatisation took place after 1989 and thanks to an ex-
tensive investment programme and purchase of new 
machinery OTK Company has become a modern print-
ing company. It is currently owned by a Czech finan-
cial holding company, the SPGroup. The “Obchodní 
tiskárny, a.s.,” company merged with the OTK GROUP, 
a.s., company in 2013. OTK GROUP, a.s., has become the 
successor company.

In 2015, revenues of the OTK Company reached ap-
proximately 1.2 billion Czech crowns. Beverage labels, 
flexible packaging and self-adhesive labels represent 
the key products of the Company. The printing company 
is among the major employers in the region; currently 
it has 467 employees. 



(tis. Kč / thousands of CZK) 2013 2014 2015

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  
Revenues from own products and services

1 138 885 1 188 036 1 192 405

EBITDA  92 172  101 899  112 415

HV před zdaněním / Profit / loss before tax  6 231  17 575  26 639

Vlastní kapitál / Equity  591 731  579 706  600 690

Základní kapitál / Subscribed capital  510 000  510 000  510 000
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Name:
OTK GROUP, a.s.

Seat:
Kolín IV, Plynárenská 233, Kolín district, Postcode 280 02

Company Identification number:
276 28 116

Registered capital:
CZK 510,000,000

Publically traded shares:
none

Range of Business Activities:
• lease of real property, apartments and non-residential 

space without provision of other than basic services 
assuring due operation of the real property, apartment 
and non-residential space

• locksmithery, tool engineering
• manufacturing, trade and other services not listed 

in Appendices 1 to 3 of the Trade Licensing Act

Selected economic  
indicators

Název:
OTK GROUP, a.s.

Sídlo:
Kolín IV, Plynárenská 233, okres Kolín, PSČ 280 02

Identifikační číslo:
276 28 116

Základní kapitál:
510 000 000,- Kč

Veřejná obchodovatelnost akcií:
ne

Předmět podnikání:
• pronájem nemovitostí, bytů, a nebytových prostor bez 

poskytování jiných než základních služeb zajišťujících 
řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

• zámečnictví, nástrojařství
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 

3 živnostenského zákona

Vybrané ekonomické 
ukazatele
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Subsidiaries

Name: OTK PRINT RO SRL
Seat: Valcele Str. 48A, Dej, Cluj distr., Romania
Tax Identification Number: RO19002525
Registered capital: 12,988,290.00 lei
Share owned by OTK GROUP: 100 % 

Name: OTK PRINT RU LLC
Seat: Leninskiy Prospekt 161/2A, pom. 5-C,
196066 Sankt Peterburg,
Russian Federation
Identification Number: 1074720001641
Registered capital: 10,000 Roubles
Share of OTK GROUP: 100 %

Name: OTK - Ukraine
Seat: Putyatynskyy Maydan, building 2, 3rd floor, 
office 322-2, Žytomyr, Ukrajine
Identification Number: 36617727
Registered capital: UAH 720,572.92
Share of OTK GROUP: 100 %

(as of 31st December 2015)

Dceřiné společnosti

Název: OTK PRINT RO SRL
Sídlo: Valcele Str. 48A, Dej, okr. Cluj, Rumunsko
DIČ: RO19002525
Základní kapitál: 12 988 290,00 lei
Podíl OTK GROUP: 100 %

Název: OTK PRINT RU LLC
Sídlo: Leninskiy Prospekt 161/2A, pom. 5-C,  
196066 Sankt Peterburg,  
Ruská federace 
Identifikační číslo: 1074720001641
Základní kapitál: 10 000 rublů
Podíl OTK GROUP: 100 %

Název: OTK - Ukrajina
Sídlo: Putyatynskyy Maydan, budova 2, 3. patro, 
kancelář 322-2, Žytomyr, Ukrajina 
Identifikační číslo: 36617727
Základní kapitál: 720 572,92 UAH
Podíl OTK GROUP: 100 %

(podle stavu ke dni 31. 12. 2015)
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Company authorities

BOARD OF DIRECTORS 
Chairman: Ing. Pavel Sehnal
Vice-Chairman: Ing. Petr Jašek
Board Member: Ing. Vlastimil Navrátil
Board Member: Ing. Jiří Hájek
Board Member: Ing. Petr Kachlík

SUPERVISORY BOARD 
Supervisory Board Member: Ing. Petr Pořízek 

COMPANY MANAGEMENT 
CEO: Ing. Petr Jašek
Financial Manager: Ing. Jiří Hájek
Business Unit Director Graphical labels: Milan Dašek
Business Unit Director Flexible packaging:
Ing. Miroslav Procio, CSc.
Business Unit Director Self-adhesive labels:
Mgr. Tomáš Latinák, MBA

(as of 31st December 2015)

Environment

Total costs of environmental protection and disposal of 
wastes amounted to 3.21 mil. CZK in 2015.

In the area of waste management the company generat-
ed a profit in the amount of 2.13 mil. CZK by implement-
ing progressive measures, in particular consistent waste 
sorting and sale.

Air protection is monitored on a regular basis and it 
meets all emission limits stipulated in the integrated per-
mit (IPPC). The inspections carried out by the Czech Envi-
ronmental Inspectorate did not reveal any faults. 

As for water management, the checks of discharged waste-
water from production processes were conducted as re-
quired. The results of the conducted checks comply with 
the stipulated requirements under the legislation in force.

Orgány společnosti

PŘEDSTAVENSTVO
Předseda představenstva: Ing. Pavel Sehnal
Místopředseda představenstva: Ing. Petr Jašek
Člen představenstva: Ing. Vlastimil Navrátil
Člen představenstva: Ing. Jiří Hájek
Člen představenstva: Ing. Petr Kachlík

DOZORČÍ RADA
Člen dozorčí rady: Ing. Petr Pořízek

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Generální ředitel: Ing. Petr Jašek
Finanční ředitel: Ing. Jiří Hájek 
Ředitel divize grafických etiket: Milan Dašek
Ředitel divize flexibilních obalů: Ing. Miroslav Procio, CSc.
Ředitel divize SLE: Mgr. Tomáš Latinák, MBA

(podle stavu ke dni 31. 12. 2015)

Životní prostředí

Celkové náklady na ochranu životního prostředí v roce 
2015 činily cca. 3,21 mil. Kč. 

V oblasti odpadového hospodářství bylo zavedením pro-
gresivních opatření, především důsledného třídění odpa-
dů a prodejem, dosaženo 2,13 mil. Kč zisku.

Ochrana ovzduší je kontrolována v pravidelných interva-
lech a splňuje veškeré emisní limity stanovené v integro-
vaném povolení (IPPC). Kontroly prováděné Českou in-
spekcí životního prostředí neshledaly žádné závady.

V oblasti vodního hospodářství byly dodržovány přede-
psané kontroly vypouštěných odpadních vod z procesů 
výroby. Výsledek prováděných kontrol odpovídá stanove-
ným požadavkům dle platné legislativy.



I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. celkem / total

2013 0 2 2 2 0 5 1 0 2 1 2 0 17

2014 1 1 2 0 2 1 0 3 0 2 1 0 13

2015 0 0 0 0 2 2 0 2 3 0 1 1 11
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Work safety

Compared to 2014, there was a 27% increase in the 
occurrence of occupational injuries in 2015. The most 
of the occupational injuries occurred during summer 
months. The most frequent injury cause was an unpre-
dictable work risk.

The most frequently occurring sources of the injuries are 
operation of machinery, cleaning doctor blades and work 
with cutting tools. The second place belongs to the in-
juries associated with weights handling, transportation, 
stroking an obstacles, incorrect putting down employee´s 
foot which resulted in a fall, limbs injuries.
6 occupational injuries out of the total number of 14 oc-
cupational injuries were suffered by new hires.

Adopted measures:
Within the training and professional preparation of the 
new hires, the authorized plant managers /supervisors 
should pay attention to consistent checks in the area 
of professional preparation and training focused on risk 
assessment at work, and should outline measures for 
reducing occupational injuries in the following year to 
minimum.

Comparison of occupational accidents for 2013/2014/2015

Quality management

In March 1998 we received the first certificate from Lloyd´s 
Register Quality Assurance (according to CSN EN ISO 
9002:1995 standard) which confirmed that our produc-
tion of all product types takes place in a controlled manner 
and according to the international standard. The produc-
tion process is re-certified every three years. In 2015 our 
company passed successfully its latest re-certification audit 
(according to ISO 9001:2008 standard) and we again re-
ceived the certificate covering all manufacturing activities: 
manufacture of graphic and self-adhesive labels and flex-
ible packaging. 

Bezpečnost práce

V roce 2015 došlo ke zvýšení pracovních úrazů opro-
ti roku 2014 o 27 %. Nejvíce pracovních úrazů se stalo 
v letních měsících. Nečastější příčina úrazů bylo nepředví-
datelné riziko práce.
Nejčetnější zdroje úrazů jsou obsluha strojního zařízení, 
čištění raklí a práce s řeznými nástroji. Druhé v pořadí byly 
úrazy spojené s manipulací s břemeny, převážení, naraže-
ní na překážku, špatné našlápnutí pracovníka s násled-
kem pádu, poranění končetin.
Z celkového počtu 14 pracovních úrazů se 6 pracovních 
úrazů stalo u nově přijatých pracovníků.

Přijatá opatření:
V rámci přípravy a zácviku u nově přijatých pracovníků 
dbát ze strany pověřených vedoucích pracovníků provozu 
na důslednou kontrolu, v oblasti odborné přípravy a ško-
lení, zaměřenou na vyhodnocení rizika při práci a vytvářet 
opatření pro minimalizaci pracovních úrazů v dalším roce.

Porovnání pracovních úrazů rok 2013/ 2014/2015

Řízení jakosti

V březnu 1998 jsme získali první certifikát od firmy Lloy-
d´s Register Quality Assurance (podle normy ČSN EN ISO 
9002:1995), který potvrdil, že výroba všech druhů výrob-
ků probíhá řízeně a podle mezinárodní normy. Výrobní 
proces je opakovaně po třech letech recertifikován. V 
roce 2015 naše společnost absolvovala zatím poslední 
recertifikační audit (podle normy ISO 9001:2008), který 
proběhl úspěšně, a opět jsme obdrželi certifikát, jenž za-
hrnuje všechny výrobní činnosti: výrobu grafických etiket, 
samolepicích etiket a flexibilních obalů.
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Our company is every year repeatedly checked by an in-
spection audit for meeting the requirements defined in the 
standard. A long tradition, experience of our employees 
and continuous improvement are key factors guaranteeing 
validity of the awarded certificate. 

Since 2006 our company has been carrying out the print-
ing of labels bearing a DPG logo for the German market. 
The authorization to manufacture these labels was award-
ed to our company after a successful audit conducted by 
DQS, the German certification company, in accordance 
with Deutsche Pfandsystem company requirements. Every 
year there is a follow-up inspection audit which examines 
compliance with special requirements imposed on our 
company not only in terms of print quality, but primar-
ily in terms of assurance of production before and during 
printing.

With respect to the fact that our manufacturing activities 
are also focused on the products which come into direct 
contact with food and meals we go through audits con-
ducted by Lloyd´s Register Quality Assurance company. 
Since 2014 we have been the holders of BRC/IoP certificate 
awarded to the Division of Flexible Packaging for manufac-
ture of packaging materials for direct contact with food 
using plastic sheet and paper for the area of rotogravure 
and flexographic printing, lamination and cutting.
Thus we guarantee to our customers meeting not only 
their quality and technical requirements, but also meeting 
the demanding requirements of the Czech legislation and 
the legislation of the European Union. We hereby guaran-
tee safety of the supplied products to the end consumers.
Currently we are preparing our company for a new certi-
fication under the new requirements of Global Standard 
– Packaging and Packaging Materials. 

Our company also guarantees adherence to safety at work, 
meeting ethical requirements relating to the approach to 
the employees as well as to business and to the responsi-
ble approach to the environment.

Besides mandatory audits, we go through a number of 
customer audits, visits of significant companies and also 
the inspection conducted by the Regional Hygiene Office 
from Prague which checks compliance with Good Manu-
facturing Practice applied in production of food packaging 
not only in terms of hygiene in the production process but 
also in terms of compliance with the Czech legislation and 
the legislation of the European Union.

Každý rok je u naší společnosti opakovaně prověřováno 
dodržování nastavených požadavků této normy kontrol-
ním auditem. Dlouhá tradice, zkušenosti našich zaměst-
nanců a neustálé zlepšování jsou klíčovými faktory, které 
garantují platnost získaného certifikátu. 

Od roku 2006 probíhá v naší společnosti tisk etiket s DPG 
logem na německý trh. Oprávnění k výrobě těchto eti-
ket bylo uděleno po úspěšném auditu německou certi-
fikační firmou DQS podle požadavků společnosti Deut-
sche Pfandsystem. Následně každý rok probíhá kontrolní 
audit, který prověřuje dodržování speciálních požadavků 
kladených na naši společnost nejen z hlediska kvality tis-
ku, ale především z hlediska zabezpečení výroby před tis-
kem a při tisku.

Vzhledem k tomu, že naše výrobní aktivity jsou zaměřeny 
i na výrobky, které přicházejí do přímého styku s potravi-
nami a pokrmy, absolvujeme audity od společnosti Lloyd´s 
Register Quality Assurance. Od roku 2014 jsme držiteli 
certifikátu BRC/IoP pro divizi flexibilních obalů na výrobu 
obalového materiálu pro přímý styk s potravinami z plas-
tových folií a papíru pro oblast hlubotisku a flexotisku, 
laminaci a řezání.
Našim zákazníkům tak garantujeme dodržení nejen jejich 
kvalitativních a technických požadavků na výrobky, ale i 
dodržení náročných požadavků české legislativy a legisla-
tivy Evropské unie. Tím ručíme konečným spotřebitelům 
za bezpečnost dodávaných produktů.
Zároveň se v současné době připravujeme na novou cer-
tifikaci podle nových požadavků normy Global Standard 
– Packaging and Packaging Materials. 

Naše společnost také garantuje dodržování bezpečnosti 
práce, etických požadavků v přístupu k zaměstnancům 
i v obchodování a v odpovědnosti k životnímu prostředí.

Kromě povinných auditů absolvujeme řadu zákaznických 
auditů, návštěv významných firem a také kontrolu Kraj-
ské hygieny v Praze, která prověřuje dodržování správ-
né výrobní praxe při výrobě potravinářských obalů nejen 
z hlediska hygieny při výrobě, ale i dodržování české le-
gislativy a legislativy Evropské unie.
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Trade

GRAPHIC LABELS
Graphic labels are primarily designed for the customers 
doing business in beverage and food industries. The la-
bels are made as extruded, cut or in rolls. Graphic labels 
can be printed using various technologies and on various 
materials as well. The prints can be additionally refined by 
varnishing, can be embossed and they can have any de-
sired shape. In production it is possible to choose between 
rotogravure printing, offset, flexographic printing or their 
combination if printed in the sheets. As a standard our 
company manufactures labels for major beverage produc-
ers using offset printing combined with flexo printing for 
application of metallic paints and varnishes of high gloss. 

Technological specifications
• Rotogravure printing
• Offset printing
• Offset + Flexo printing
• Flexo printing
• Digital printing
• Automatic die-cutting machines with counter-pressure
• Hot embossing
• Peel off varnish
• Thermo colours
• Unique coding
• DPG certification

SELF-ADHESIVE LABELS
Self-adhesive, sleeve and IML labels constitute a large and 
rapidly developing area of packaging technology which 
can be used in all branches of industry. The labels are 
made from a vast range of materials. High quality of the 
print using UV flexo printing and digital printing is stand-
ard. The labels are finally processed as rolls or sheets.

Technological specifications
• UV flexo printing 
• Flexo printing 
• Digital printing 
• Serigraphy
• Interlayer printing in the adhesive
• Adhesive neutralisation
• Hot and cold embossing

Obchod

GRAFICKÉ ETIKETY
Grafické etiky jsou určeny především pro odběratele 
z nápojového a potravinářského průmyslu. Vyrábějí 
se jako protlačované, řezané nebo v kotoučích. Gra-
fické etikety mohou být tištěny různou technologií 
a také na různé materiály. Tisky je možné dále upra-
vit lakováním, opatřit ražbou a dát jim libovolný tvar. 
K výrobě je možné zvolit hlubotisk, ofset, flexotisk 
nebo v archovém tisku jejich kombinaci. Naše výro-
ba standardně produkuje etikety pro významné ná-
pojové společnosti s ofsetovým tiskem v kombinaci 
s flexo sekcí pro aplikaci vysoce lesklých metalických 
barev a laků.

Technologické specifikace
• Hlubotisk 
• Ofset
• Ofset + flexo 
• Flexotisk 
• Digitální tisk 
• Vysekávací automaty s protitlakem
• Horká ražba
• Peel off lak
• Thermo barvy
• Unikátní kódování
• DPG certifikace

SAMOLEPICÍ ETIKETY
Samolepicí, rukávové a IML etikety tvoří širokou a dyna-
micky se rozvíjející oblast obalové techniky, využitelnou 
ve všech průmyslových odvětvích. Etikety se vyrábějí 
ze široké škály materiálů. Standardem je vysoká kvalita 
tisku za použití UV flexo a digitálního tisku. Konečné 
zpracování etiket je do kotoučů nebo archů.

Technologické specifikace
• UV Flexotisk 
• Flexotisk  
• Digitální tisk 
• Sítotisk
• Tisk do lepidla
• Neutralizace lepidla
• Studená, horká ražba
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FLEXIBLE PACKAGING
Flexible packaging is manufactured as monolayer of 
multilayer packaging made of materials based on paper, 
plastics (BOPP, PE, PET, PA) or aluminium. This packaging 
is used in food industry (BRC and DPG certificates), for 
packing animal food, drugstore goods, soil, etc. Flexible 
packaging can provide a wide range of packaging prop-
erties, e.g. transparency, opacity to UV radiation, mois-
ture resistance, maintenance of aroma and freshness of 
foods and maintenance of quality of the packed product. 

Flexible packaging is printed using rotogravure technol-
ogy of a very high quality, or flexo printing of standard HD 
and full HD quality and is supplied cut to the final roll 
shape.

Technological specifications
• Rotogravure printing 
• Flexo printing
• Digital printing
• Solvent lamination
• Solvent-free lamination
• Unique coding
• Cold-seal
• Cutting

Production

Also in 2015 OTK GROUP pursued its strategy of increasing 
production capacity, improving quality, optimizing manu-
facturing processes and maintaining competitiveness of 
the individual product groups. Therefore, the investment 
programme for 2015 was based on the long–term invest-
ment programme which is focused specifically on produc-
tion increase, quality improvement and reduction of pro-
duction costs.

In order to increase production capacity in the area of bev-
erage labels the company purchased a new CTP machine 
for production of printing plates and developing automat-
ic machine and also a new cutting machine. The washing 
machine of digital flexo printing plates, allowing produc-
tion in Full HD Flexo standard, was purchased for the Divi-
sion of Flexible Packaging. The engraving head of the au-
tomatic engraving machine for production of rotogravure 
forms was upgraded and one rotogravure machine was 
equipped with a new system of print electrostatic check. 

FLEXIBILNÍ OBALY
Flexibilní obaly jsou vyráběny jako jedno nebo vícevrstvé 
obaly z materiálů na bázi papíru, plastu (BOPP, PE, PET, 
PA) nebo hliníku. Tyto obaly jsou využívány v potravinář-
ství (certifikáty BRC a DPG), pro balení krmiv pro zvířata, 
drogistického zboží, zemin apod. Flexibilní obaly dokážou 
zajistit široké spektrum vlastností obalů – např. průhled-
nost, nepropustnost pro UV záření, odolnost proti vlh-
kosti, udržení aroma a čerstvosti potravin, udržení kvality 
zabaleného produktu. 

Flexibilní obaly se potiskují velmi kvalitní hlubotiskovou 
technologií nebo flexotiskem ve standardní kvalitě HD 
a full HD a dodávají se nařezány do požadované finální 
podoby role/kotouče.

Technologické specifikace
• Hlubotisk 
• Flexotisk 
• Digitální tisk 
• Kašírování rozpouštědlové
• Kašírování bezrospouštědlové
• Unikátní kódování
• Aplikace cold-seal
• Řezání

Výroba

OTK GROUP i v roce 2015 udržovala strategii posilo-
vání výrobní kapacity, zvyšování kvality, optimalizace 
výrobních procesů a udržení si konkurenceschopnos-
ti v jednotlivých produktových skupinách. Investice 
na rok 2015 proto vycházely z dlouhodobého investič-
ního plánu, který je zaměřen právě na nárůst výroby, 
zvyšování kvality a snižování výrobních nákladů.

Pro zvýšení kapacity výroby v oblasti nápojových etiket 
bylo pořízeno nové CTP zařízení pro výrobu tiskových 
desek a vyvolávací automat a byla pořízena další řezač-
ka. Do divize flexibilních obalů byla pořízena myčka digi-
tálních flexotiskových desek umožňující výrobu ve stan-
dardu Full HD Flexo. Dále byla upgradována hlava rycího 
automatu pro výrobu hlubotiskových forem a jeden hlu-
botiskový stroj byl vybaven novým systémem elektrosta-
tické kontroly tisku. Pozadu nezůstala ani budova sa-
motná, u které došlo k vybavení některých výrobních hal 
a skladů rychlovraty zajišťujícími bezpečnější manipulaci 



Rok / Year 2012 2013 2014 2015

Počet zaměstnanců / Number of employees 485 463 462 467
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An attention was paid also to the building itself where 
some production halls and warehouses were equipped 
with high speed doors ensuring safer material handling 
and also an increase in efficiency of the currently used air-
conditioning units. 

Also in 2015, OTK GROUP supported the area of research 
and development. First of all, the output of the tried meth-
ods of SmartLabel manufacture was applied to the area of 
printed electronics and the associated project of Flexprint, 
and a patent application relating to the printed sensor of 
body fluids saturation to be used in the area of health care 
was filed. Furthermore, an IML label prototype with revers-
ible varnish was put into use as the output of systematic 
research.

Employment policy

The human resources policy of the company is applied in 
accordance with modern principles of human resources 
management, emphasizing development of human re-
sources, their motivation and stabilization. 

Extramural trainings of the machine printers, trainings 
oriented to economy and other professional trainings 
were implemented in 2015 in accordance with the train-
ing plan. The employees were improving their knowledge 
of foreign languages in cooperation with the language 
school.

As well as in the previous years, employees´ motivation 
was supported by means of evaluation of the best em-
ployees of the month, the best managers of the quarter, 
the employee of the year,   the salesperson of the year 
and the innovator of the year. The praised employees re-
ceived valuable awards.

The average number of company employees amounted 
to 467 employees in 2015 which is a slight increase com-
pared to the previous year.  

Table of employee numbers

s materiálem a zároveň zvýšení efektivity stávající kli-
matizace.

OTK GROUP i v roce 2015 podporovala oblast výzkumu 
a vývoje. Především v oblasti tištěné elektroniky a s ní spo-
jeným projektem Flexprint byl uplatněn výstup ověřené 
technologie výroby SmartLabelů a byla podána patento-
vá přihláška na tištěný senzor saturace tělními tekutinami 
pro oblast zdravotnictví. Dále byl jako výstup soustavné-
ho výzkumu a vývoje uplatněn prototyp IML etikety s re-
verzním lakem.

Zaměstnanecká politika

Personální politika společnosti je uplatňována v souladu 
s moderními principy řízení lidských zdrojů s důrazem 
na rozvoj lidských zdrojů, jejich motivaci a stabilizaci. 

V roce 2015 probíhala dle plánu externí školení tiskařů, 
ekonomická a ostatní odborná školení. Ve spolupráci 
s jazykovou školou si zaměstnanci zvyšovali své znalosti 
v oblasti cizích jazyků.

Po vzoru předchozích let byla podporována motivace 
zaměstnanců prostřednictvím vyhodnocení nejlepších 
pracovníků měsíce, manažerů čtvrtletí, zaměstnance 
roku, obchodníka roku a inovátora roku. Vyhodnocení 
zaměstnanci obdrželi hodnotné ceny.

Průměrný počet zaměstnanců společnosti v roce 2015 
činil 467, což je mírný nárůst oproti předchozímu roku.

Tabulka průměrného počtu zaměstnanců
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AKTIVA / ASSETS

Brutto/Gross Netto/Net Netto/Net

AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS (r. 02 + 03 + 31 + 62) 001

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál / Receivables for subscriptions 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek / Fixed assets (r. 04 + 13 + 23) 003

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible fixed assets (r.05 to 12) 004

B. I. 1 Zřizovací výdaje / Incorporation expenses 005 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje / Research and development 006 0 0 0 0

3 Software / Software 007

4 Ocenitelná práva / Valuable rights 008 0 0 0 0

5 Goodwill / Goodwill ( +/- ) 009 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek/  Other intangible fixed assets 010 0 0 0 0

7 Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek / Intangible fixed assets in progress 011 0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek / Advance payments for intangible fixed assets 012 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets  (r.14 to 22) 013

B. II. 1 Pozemky / Lands 014 0

2 Stavby / Buildings 015

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Equipment 016

4 Pěstitelské celky trvalých porostů / Perennial corps 017 0 0 0 0

5 Základní stádo a tažná zvířata / Breeding and draught animals 018 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other tangible fixed assets 019 0 0 0 0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets in progress 020 0 602

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek / Advance payments for tangible fixed assets 021 66 0 66

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Adjustment to acquired assets 022 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek / Long-term financial assets  (r. 24 to 30) 023 0 0 0 0

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách / Investments in subsidiaries 024 0 0 0 0

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem / Investments in associates 025 0 0 0 0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly / Other securities and shares 026 0 0 0 0

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv / Loans to subsidiaries, associates 027 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek / Other financial investments 028 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek / Financial investments acquired 029 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek / Advance payments for long-term financial assets 030 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva / Current assets  (r. 32 + 39 + 47 + 57) 031

C. I. Zásoby / Inventories (r.33 to 38) 032

C. I. 1 Materiál / Materials 033

2 Nedokončená výroba a polotovary / Work in progress and semi-products 034 -66

3 Výrobky / Finished products 035

4 Zvířata / Animals 036 0 0 0 0

5 Zboží / Goods 037 9 0 9 30

6 Poskytnuté zálohy na zásoby / Advance payments for inventory 038 0 0 0 0

C. II. Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables  (r. 40 to 47) 039 0 0 0 0

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables 040 0 0 0 0

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba / Receivables from subsidiaries 041 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv / Receivables from associates 042 0 0 0 0

4 043 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term advance payments 044 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní / Estimated receivable 045 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky / Other receivables 046 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka / Deffered tax receivable 047 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables  (r. 49 to 57) 048

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables 049

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba / Receivables from subsidiaries 050 0 0 0 277

3 Pohledávky - podstatný vliv / Receivables from associates 051 0 0 0 0

4 052 0 0 0 0

5 Sociální zabezp. a zdravotní pojištění / Receivables from social security and health insurance 053 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky / Due from state - tax receivable 054 0 0 0 0

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term advance payments 055 311 0 311 460

8 Dohadné účty aktivní / Estimated receivable 056 0

9 Jiné pohledávky / Other receivables 057 345 0 345 85

C. IV. Krátkodobý finační majetek / Short-term financial assets  (r. 59 to 62) 058 0

C. IV. 1 Peníze / Cash 059 367 0 367 574

2 Účty v bankách / Bank accounts 060 0

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly / Short-term securities and ownership interests 061 0 0 0 0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets acquired 062 0 0 0 0

D. I. Časové rozlišení / Accruals  (r. 64 to 66) 063 0

D. I. 1 Náklady příštích období / Deferred expenses 064 0

2 Komplexní náklady příštích období / Complex deferred expenses 065 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období / Accrued revenues 066 0

Běžné účetní období/Current 
accounting period

Údaje k rozhodnému 
dni fúze, tj. zahajovací 

rozvaha k 1.1.2015

Korekce/ 
Adjustment

2 191 627 -819 388 1 372 239 1 430 560

1 581 241 -792 686 788 555 809 748

45 303 -38 120 7 183 7 208

42 526 -38 120 4 406 5 919

2 777 2 777 1 289

1 535 938 -754 566 781 372 802 540

61 761 61 761 61 761

569 240 -155 408 413 832 424 561

903 068 -599 158 303 910 310 383

1 803 1 803

5 233

601 241 -26 702 574 539 611 589

268 770 -3 255 265 515 246 686

113 415 -2 184 111 231 101 743

51 336 51 270 47 895

104 010 -1 005 103 005 97 018

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení / Receivables from partners, cooperative 
members and association members

319 342 -23 447 295 895 356 294

307 385 -23 447 283 938 349 532

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení / Receivables from partners, cooperative 
members and association members

11 301 11 301 5 940

13 129 13 129 8 609

12 762 12 762 8 035

9 145 9 145 9 223

2 579 2 579 5 629

6 566 6 566 3 594
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PASIVA CELKEM / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

PASIVA CELKEM / TOTAL EQUITY AND LIABILITIES   (r. 68 + 85 + 118) 067

A. Vlastní kapitál / Equity (r. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068

A. I. Základní kapitál / Registered capital (r. 70 to 72) 069

1 Základní kapitál / Registered capital 070

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) / Company´s own shares and ownership interests (-) 071 0 0

3 Změny základního kapitálu / Changes of registered capital ( +/- ) 072 0 0

A. II. Kapitálové fondy / Capital funds (r. 74 to 77) 073

A. II. 1 Emisní ažio / Share premium 074 0 0

2 Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds 075

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Diferences from revaluation of assets and liabilities ( +/- ) 076

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách / Diferences from revaluation in tranformation ( +/- ) 077 0 0

5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací /Differences from transformation in business corporation ( +/- ) 078 0 0

6 Rozdíly z ocenění při přeměnáchobchodních korporací / Differences from valuation in transformation ( +/- ) 079 0 0

A. III. 080

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal reserve fund / indivisible fund 081

2 Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds 082 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let / Profit / loss - previous year  (r. 82 + 83) 083

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let / Retained earnings from previous years 084

2 Neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated losses from previous years 085 0 0

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let / Another result from previous years 086

A. V. 1 087

2 088 0 0

B. Cizí zdroje /Liabilities (r. 86 + 91 + 102 + 114) 089

B. I. Rezervy / Provisions (r. 87 to 90) 090 400

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů / Provisions under special statutory regulations 091 0 0

2 Rezerva na důchody a podobné závazky / Provisions for pension and similar payables 092 0 0

3 Rezerva na daň z příjmů / Income tax provisions 093 0

4 Ostatní rezervy / Other provisions 094 400

B. II. Dlouhodobé závazky / Long-term liabilities  (r. 92 to 101) 095

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů / Trade payables 096 0 0

2 Závazky - ovládající a řídící osoba / Payables to subsidiaries 097 0 0

3 Závazky - podstatný vliv / Payables to associates 098 0 0

4 099 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy / Long-term advances received 100 0 0

6 Vydané dluhopisy / Issued bonds 101 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě / Long-term notes payables 102 0 0

8 Dohadné účty pasivní / Estimated payables 103 0 0

9 Jiné závazky / Other payables 104

10 Odložený daňový závazek / Deffered tax liability 105

B. III. Krátkodobé závazky / Short-term liabilities  (r. 103 to 113) 106

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů / Trade payables 107

2 Závazky - ovládající a řídící osoba / Payables to subsidiaries 108 0

3 Závazky - podstatný vliv / Payables to associates 109 0 0

4 110 0 0

5 Závazky k zaměstnancům / Payroll 111

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Payables to social securities and health insurance 112

7 Stát - daňové závazky a dotace / Due from state - tax liabilities and subsidies 113

8 Krátkodobé přijaté zálohy / Short-term advances received 114 2 288

9 Vydané dluhopisy / Issued bonds 115 0 0

10 Dohadné účty pasivní / Estimated payables 116

11 Jiné závazky / Other payables 117

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci / Bank loans and financial accomodations  (r. 115 to 117) 118

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé / Long-term bank loans 119

2 Krátkodobé bankovní úvěry / Short-term bank loans 120

3 Krátkodobé finanční výpomoci / Short-term accomodations 121 0 0

C. I. Časové rozlišení / Accruals  (r. 119 + 120) 122

C. I. 1 Výdaje příštích období / Accrued expenses 123

2 Výnosy příštích období / Deffered revenues 124 0 0

č. / 
row

Běžné účetní období/ 
Current period

Údaje k rozhodnému 
dni fúze, tj. zahajovací 

rozvaha k 1.1.2015

1 372 239 1 430 560

600 690 579 706

510 000 510 000

510 000 510 000

16 429 16 429

17 642 17 642

-1 213 -1 213

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku / Reserve funds, statutory reserve account for 
cooperatives, and other retained earnings (r. 79 + 80)

1 449 1 449

1 449 1 449

51 828 45 099

60 582 53 853

-8 754 -8 754

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) / Profit / loss - current year  (+/-) /r.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 
+ 85 + 118)

20 984 6 729

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) / Decisions on advances for the payment of profit sharing 
(-)

766 576 844 435

4 360

3 360

1 000

123 695 116 170

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení / Payables to partners, cooperative members and 
association members

34 732 29 502

88 963 86 668

232 127 295 244

193 618 253 639

4 000

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení / Payables to partners, cooperative members and 
association members

8 337 8 293

4 550 4 655

3 305 1 783

1 430 2 266

20 885 20 320

406 394 432 621

9 812 21 461

396 582 411 160

4 973 6 419

4 973 6 419
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2015 2014

I. Tržby za prodej zboží / Revenues from sold goods 01

A. Náklady vynaložené na prodané zboží / Expenses on sold goods 02

+ Obchodní marže / Sale margin  (r. 01-02) 03 270 194
II. Výkony / Production  (r. 05+06+07) 04

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues from own products and services 05

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti / Changes in inventories of own production 06

3 Aktivace / Activation 07 0 0

B. Výkonová spotřeba / Production consumption   (r. 09+10) 08

B. 1 Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy 09

B. 2 Služby / Services 10

+ Přidaná hodnota / Added value  (r. 03+04-08) 11
C. Osobní náklady / Personnel expenses (r. 12 to 16) 12

C. 1 Mzdové náklady / Wages and salaries 13

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva / Renumeration of board members 14

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security expenses and health insurance 15

C. 4 Sociální náklady / Other social expenses 16

D. Daně a poplatky / Taxes and fees 17 842

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / Depreciations of intangible and tangible assets 18

III. 19

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku / Revenues from disposals of fixed assets 20 300

2 Tržby z prodeje materiálu / Revenues from disposals of materials 21

F. 22

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku/Net book value of sold fixed assets  23 11 0

F. 2 Prodaný materiál / Net book value of sold material 24

G. 25

IV. Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues 26

H. Ostatní provozní náklady / Other operating expenses 27

V. Převod provozních výnosů / Transfer of operating revenues 28 0 0

I. Převod provozních nákladů / Transfer of operating expenses 29 0 0

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / Operating profit / loss /(r.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29) 30

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů / Revenues from sales of securities and ownership interests 31 0 0

J. Prodané cen. papíry a podíly / Sold securities and ownership interests 32 0 0

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku / Revenues from long-term financial assets ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0

VII. 1 34 0 0

VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů / Revenues from others securities and ownership interests 35 0 0

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku / Revenues from other long-term financial asset 36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku / Revenues from short-term financial assets 37 0 0

K. Náklady z finančního majetku / Expenses associated with financial assets 38 100 0

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů / Gains from revaluation of securities and derivatives 39 383 286

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů / Losses from revaluation of securities and derivatives 40 0 0

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti / Change in financial provisions and adjustments ( + / - ) 41 -100 0

X. Výnosové úroky / Interest revenues 42 228 244

N. Nákladové úroky / Interest expenses 43

XI. Ostatní finanční výnosy /Other financial revenues 44

O. Ostatní finanční náklady / Other financial expenses 45

XII. Převod finančních výnosů / Transfer of  financial revenues 46 0 0

P. Převod finančních nákladů / Transfer of  financial expenses 47 0 0

* 48

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost / Income tax on ordinary income  (ř. 50 + 51) 49

Q. 1  - splatná / Due tax 50 124

Q. 2  - odložená / Deferred tax 51

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST / Operating profit / loss ordinary activity  (ř. 30 + 48 – 49) 52
XIII. Mimořádné výnosy / Extraordinery revenues 53 0 0

R. Mimořádné náklady / Extraordinery expenses 54 0 0

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti / Income tax on extraordinery income (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1  - splatná / Due tax 56 0 0

S. 2  - odložená / Deferred tax 57 0 0

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / Operating profit / loss extraordinary activity (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům / Trasfer profit ( loss ) to partners  (+/-) 59 0 0

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ / Profit / loss of current accounting period  (+/-) (ř. 52 + 58 – 59) 60
**** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM / Profit / loss before tax (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 – 54) 61

č. / 
ro
w

Skutečnost v účetním období roku / 
Fact in annual accounting period

2 530 2 959

2 260 2 765

1 203 617 1 204 622

1 192 405 1 188 036

11 212 16 586

913 550 925 750

820 341 832 674

93 209 93 076

290 337 279 066
179 463 176 799

130 998 129 282

1 680 1 228

44 957 44 455

1 828 1 834

1 275

76 287 72 860

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu / Revenues from disposals of fixed assets and materials (r. 
20+21 )

5 214 4 376

1 395

3 819 4 076

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu/Net book value of diposed fixed assets and materials 
(r.23+24)

1 665 2 014

1 654 2 014

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období / Changes in operating 
provisions and adjustment and complex deferred expenses -5 940 -11 690

55 099 48 569

61 686 60 988

36 214 30 198

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem / Revenues from 
subsidiaries, associates

9 489 11 464

10 665 5 214

11 362 6 903

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ / Profit / loss from financial operations (transactions) /(ř.31-32+33+37-38+39-
40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/

-9 575 -12 623

5 655 10 846

3 360

2 295 10 722

20 984 6 729

20 984 6 729

26 639 17 575
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Výkaz zisku a ztráty 
v druhovém členění

Profit and loss statement 
by activitytypes



Zvýšení / Increase Snížení / Decrease

A.

B. Ážio / Share premium 0

C. Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds

D.

E. Rozdíly při přeměnách / Differences in transformation 0

F. Rezervní fondy / Reserves

G. Ostatní fondy ze zisku / Other reserve funds 0

H. Nerozdělený zisk minulých let / Undivided profit of previous reporting periods

I. Neuhrazená ztráta minulých let / Unsettled loss of previous reporting periods 0

J.

K.

* CELKEM / TOTAL

Počáteční zůstatek / 
Opening balance

Konečný zůstatek / 
Closing balance

Základní kapitál zapsaný v OR / Authorized capital registered in the Commercial 
Register 510 000 510 000

17 642 17 642

Rozdíly z přecenění majetku a závazků / Differences from revaluation of assets and 
liabilities

-1 213 -1 213

1 449 1 449

53 853 6 729 60 582

Jiný výsledek hospodaření minulých let / Other outcome economic activities from 
previous periods

-8 754 -8 754

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění / Profit/loss for the reporting period after 
taxation

6 729 20 984 6 729 20 984

579 706 27 713 6 729 600 690

17

Přehled o změnách  
vlastního kapitálu

Statement of changes  
in shareholders equity



P.

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) / Cash flows from operating activities

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním / Accounting profit/loss from operating activities before taxation

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace / Adjustments by non-cash operations

A. 1 1

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv / Changes in balance of adjustments, provisions

A. 1 3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv / Profit from sales of fixed assets

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku / Revenue from dividends and shares in profit 0

A. 1 5

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace / Possible adjustments by other non-cash operations

A. *

A. 2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu / Changes in non-cash items of working capital

A. 2 1

A. 2 2

A. 2 3 Změna stavu zásob / Change in balance of inventories

A. 2 4 0

A. **

A. 3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných / Interests paid exclusive of interest capitalization

A. 4 Přijaté úroky / Interests received 228

A. 5 0

A. 6 0

A. 7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) / Interest dividends and profit shares 0

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti / Net cash flow from operating activities
Peněžní toky z investiční činnosti / Cash flows from investing activities

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv / Expense on fixed assets acquisition

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv / Income from fixed assets sales

B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám / Loans to related parties 277

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti / Net cash flow from investing activities
Peněžní toky z finančních činností / Cash flows from financing activities

C. 1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků / Change in balance of long-term or short-term payables

C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty / Impact of changes in equity on cash on hand and financial equivalents

C. 2 1 0

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům / Payment of share in equity to partners 0

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů / Other contributions of cash by partners and shareholders 0

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky / Loss coverage by partners 0

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů / Direct debit fund payments 0

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně / Dividends paid or shares in profit, including taxes paid

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti / Net cash flow from financing activities
F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků / Net increase/decrease in cash on hand

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období / Balance of cash on hand and financial equivalents as at 
the beginning of reporting period 

8 609

26 639

86 469

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku / Depreciation of fixed assets and amortization of adjustments to acquired 
assets

76 287

3 960

-1 384

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky / Accounted for interest expense, exclusive of interest 
capitalization and accounted for credit interest 

9 261

-1 655

Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami / Net cash flow from operating activities before 
taxation, changes in working capital and unusual/extraordinary items 113 108

-49 419

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv / Changes in balance of receivables from operating activities, temporary assets 
accounts 60 200

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv / Changes in balance of short-term payables from operating 
activities, temporary liability accounts -90 790

-18 829

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů / Change in balance of current liquid assets not 
included in cash or equivalents
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami / Net cash flow from operating activities before taxation 
and unusual/extraordinary items

63 689

-9 489

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období / Income tax for operating activities and additional tax assessments for 
previous periods
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů / Income and expense on unusual and/or extraordinary 
items, including income tax

54 428

-55 094

1 384

-53 433

7 525

-4 000

Zvýšení peněžních prostředků z důvodu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. / Increase in cash on hand as a result of increased 
registered capital, share premium etc.

-4 000

3 525
4 520

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období / Balance of cash on hand and financial equivalents as at the end 
of reporting period

13 129
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

OTK GROUP, a.s. (dále jen „společnost“) vznikla dne 19.12.2006. V obchodním 
rejstříku je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11316. Rozhodujícím 
předmětem podnikání společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, 
bytů a nebytových prostor, zámečnictví, nástrojářství a výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 
Sídlo společnosti je v Kolíně IV, Plynárenská 233, PSČ 280 02. 
  
Společnost má základní kapitál ve výši 510 000 tis. Kč. 
 
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2015. 
 
Účetním obdobím je kalendářní rok. 
 
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 10 % na základním kapitálu 
společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Akcionář/ Společník % podíl na základním kapitálu 
SPGroup a. s. 100% 
Celkem 100 % 

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v roce 2015 byly provedeny v souvislosti s 
jmenováním nových členů představenstva. Složení představenstva a dozorčí rady ke dni 
31.12.2015 je dále uvedeno v bodě 1.5. 

22
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1.3. Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

1.4. Identifikace skupiny  

Společnost je součástí skupiny podniků ovládané společností SPGroup a.s. Hlavní 
činnost SPGroup a.s. tvoří správa dceřiných společností. Společnost  OTK GROUP, a.s.  
ovládá dceřinné společnosti OTK Print RO srl. v Rumunsku, OTK Ukrajina a OTK 
Print RU v Rusku. V těchto společnostech je OTK GROUP, a.s. 100% vlastníkem.  
Mezi hlavní činnosti patří zejména polygrafická výroba a nákup a prodej polygrafických 
výrobků. 
 
Konsolidovanou účetní závěrku sestavuje mateřská společnost SPGroup a.s., společnost 
konsolidovanou účetní závěrku nesestavuje.  

1.5. Představenstvo a dozorčí rada 

 Funkce Jméno 
Představenstvo předseda Ing. Pavel Sehnal 
 místopředseda Ing. Petr Jašek 
 člen Ing. Petr Kachlík 
 člen Ing. Vlastimil Navrátil 
 člen Ing. Jiří Hájek 
Dozorčí rada člen Ing. Petr Pořízek 

 
V průběhu účetního období došlo ke změně v představenstvu. Dozorčí rada zůstala beze 
změny.  
Členem představenstva přestal být Ing. Ladislav Zmuda.  

      Útvar GŘ   
  

p rávník, jakost,  
technický rozvoj ,nákup  

  
  

  
  

Divize   
g ra f ické  
etikety   

  
Ředitel divize   

  
Divize   
SLE   

  
Ředitel divize   

Divize   
flexibilní  
obaly   
  
Ředitel divize   

Divize   
centrální služby   
  
Finanční ředitel   

  
   

,  

   

Dceřinné  
společnosti   

  
ředitel   

společnosti   

     Generální ředitel 
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2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění 
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 
 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 
 
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).  
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3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ  

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek  

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. 
 
Dlouhodobým drobným hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba 
použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 10 tis. Kč a nižší než 
40 tis. Kč včetně. 
 
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou 
o oprávky.  

 
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé 
náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní 
činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud 
vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. 
 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 
období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. 
 
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků 
a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku 
lineární metodou následujícím způsobem:  
 
 Počet let  
Budovy 45 
Inženýrské sítě 30 
Energetické zařízení a výtahy 15 
Výrobní stroje 5 - 12 
Dopravní prostředky  4 
Počítačové prostředky 4 
Ostatní  4 

 
U dlouhodobého hmotného majetku, který je využíván pod 30% své plánované 
kapacity, společnost může účtovat odpisy ve snížené výši, resp. prodlouží plánovanou 
životnost majetku. Tyto případy jsou určovány v odpisovém plánu individuálně. V roce 
2015 nebyla tato zásada uplatněna.  
 
Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele. Technické 
zhodnocení pronajatého majetku se odepisuje se souhlasem pronajímatele. 
 
Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy 
z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do 
výkazu zisků a ztrát.  
Ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok 
nevykázané v položce dlouhodobého majetku představují drobný hmotný majetek. 
O tomto majetku se účtuje jako o zásobách přímo jednorázově do nákladů. Pokud bude 
takový majetek pořízen ve větším rozsahu, časově se rozliší po dobu očekávané 
životnosti. 
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3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 
delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. 
 
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou 
o oprávky. 
 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 
období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané 
doby životnosti následujícím způsobem: 
 
 Počet let  
Software 3 
Ocenitelná práva 4 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3 

3.3. Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatnosti delší 
než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné 
cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti.  
 
Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí 
pořizovací ceny cenného papíru a majetkové účasti jsou přímé náklady související 
s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.  
 
K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční 
majetek společností klasifikován dle povahy, jako Podíly - ovládaná osoba,  nebo jako 
Ostatní dlouhodobé  cenné papíry a podíly. 
 
Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost řídit 
s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou klasifikovány jako Podíly – ovládaná osoba. 
V účetní závěrce roku 2015 se jedná o případy, kdy je podíl na základním kapitálu 
společnosti roven 100%. 
 
V oceňování podílových cenných papírů a účastí byla v účetní závěrce od roku 2008 
provedena metodická změna, jejímž cílem bylo objektivizovat jejich bilanční ocenění.  
V oceňování u majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem se provádí 
korekce pořizovacích cen oceněním ekvivalencí. U minoritních účastí je provedeno 
ocenění pořizovacími cenami s korekcí formou opravných položek. Tento postup byl 
zachován i pro rok 2015. 

3.4. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje 
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné 
a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.  
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Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé 
náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a část nepřímých nákladů, které se 
vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti.  
Přímé i nepřímé náklady jsou stanoveny kalkulací výroby dle kalkulačního vzorce  
(vyhl. 349/2007 Sb., § 49, odst. 5) kalkulací přímých položek a odpovídající výrobní 
režie. Podíl výrobní režie vzniká kalkulací plánované hodinové sazby režie a plánované 
odpracované doby výroby. Správní režie je z oceňování zásob vytvořených vlastní režií 
vylučována. 
 
Sazby propočtené na základě této metodiky a finančního plánu roku jsou uplatňovány v 
oceňování zásob vlastní výroby od 1.4.2009. 
 
Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým 
průměrem. 
 
Způsob tvorby opravných položek 
 
Opravné položky k materiálu, výrobkům, polotovarům, nedokončené výrobě a zboží se 
tvoří podle délky doby, po kterou jsou na skladě bez pohybu 

3.5. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou a následně jsou snižovány 
o příslušné opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti.  
 
Způsob tvorby opravných položek 
 

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě věkové struktury pohledávek 
k termínu jejich splatnosti. 
V případě, že lze vytvářet daňově uznatelnou opravnou položku podle zákona o 
rezervách, potom se vytváří podle tohoto zákona daňová opravná položka. Pokud výše 
opravné položky vypočtená podle věkové struktury pohledávky převýší daňovou 
opravnou položku, dotvoří se na vzniklý rozdíl účetní opravná položka podle dále 
uvedené tabulky.   
 
 
Počet dní po splatnosti Sazba opravné položky v % 
31 – 60 5 
61 – 90 10 
91 - 120 30 
121 – 365 50 
> 365 100 

 
 
100% opravné položky jsou vytvářeny k pohledávkám za dlužníky v konkurzu. 

3.6. Závazky z obchodních vztahů 

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

3.7. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  
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Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho 
roku od data účetní závěrky. 
 
Úroky jsou časově rozlišovány a účtovány do výsledku hospodaření za účetní období, se 
kterým věcně a časově souvisí. 

3.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kursem. 
Účetní jednotka používá pevný měsíční kurs vyhlašovaný ČNB vždy k 1. dni měsíce.  
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platným 
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. Přecenění podílových cenných papírů je 
účtováno na „Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků“, ostatní rozdíly 
z přecenění jsou účtovány výsledkově.  

3.9. Finanční leasing 

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, 
při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku 
uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu 
vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.  
 
Navýšená první splátka finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu 
pronájmu do nákladů.  
 
Technické zhodnocení se odpisuje v průběhu nájmu. Po převzetí najatého majetku do 
vlastnictví nájemce se pořizovací cena technického zhodnocení zvýší o ocenění 
převzatého majetku a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.  

3.10. Rezervy 

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je 
pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny.  
V roce 2015 byla zvýšena rezerva na soudní spory na 1 000 000,- Kč. 

3.11. Daně 

3.11.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita metoda lineárních odpisů. 

3.11.2. Splatná daň 

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje 
od účetního zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo 
nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje 
položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti 
z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu účetní závěrky.  
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3.11.3. Odložená daň 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového 
přístupu. Cílem je objektivizovat pohled na rozvahu a vyjádřit očekávanou daňovou  
pohledávku nebo závazek. 
Odložená daň se zjišťuje ze všech aktuálních přechodných rozdílů, které vznikají z 
rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví. Jedná se o 
rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odepisovaného dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku, opravné položky k zásobám, opravné položky 
k pohledávkám tvořené nad rámec zákona o rezervách, rezervy tvořené nad rámec 
příslušných zákonů. Významné jsou doposud nerealizované daňové ztráty předchozích 
let dle zákona o dani z příjmů korigované o očekávaný daňový hospodářský výsledek 
běžného roku. 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku je 
vypočten v roce 2015 ze všech daňových odpisových skupin. Odložené daňové 
pohledávky a závazky jednotlivých dílčích prvků jsou vzájemně započítány a v rozvaze 
vykázány v celkové netto hodnotě.  

3.12. Výnosy 

Výnosy jsou zaúčtovány v  hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, 
a představují pohledávky za zboží, služby poskytnuté a ostatní plnění v průběhu běžné 
činnosti, po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.  
 
Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a přechodu 
vlastnického práva na zákazníka. 
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Pořizovací cena 
 (údaje v tis. Kč)  

 

 
 

Oprávky 
(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 
31.12.2013 

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2014 

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2015 

Software 34 591 2 392 1 747 35 236 2 884  38 120 
Ocenitelná práva 0   0   0 
Jiný DNM 0   0   0 
Celkem 34 591 2 392 1 747 35 236 2 884  38 120 

 
Zůstatková hodnota 

    (údaje v tis. Kč) 
 Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015 

Software 5 919 4 406 
Ocenitelná práva 0   0 
Jiný DNM 0 0 
Nedokončený DNM 1 289 2 776 
Celkem 7 208 7 182 

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 
31.12.2013 

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2014 

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2015 

Pozemky 61 761   61 761   61 761 
Stavby 559 506 7 423  566 929 2 311  569 240 
Samostatné movité věci 839 956 23 838 12 940 850 854 53 903 1 688 903 069 
Nedokončený DHM 2 294 31 323 33 015 602 58 114 56 913 1 803 
Zálohy na DHM 4 642 17 332 16 741 5 233 53 833 59 000 66 
Celkem 1 468 159 79 916 62 696 1 485 379 168 161 117 601 1 535 939 

 
Oprávky  

(údaje v tis. Kč) 
 Stav k 

31.12.2013 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2014 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2015 
Stavby 129 437 12 931  142 368 13 040  155 408 
Samostatné movité věci 495 875 57 537 12 941 540 471 60 375 1 688 599 158 
Celkem 625 312 70 468 12 941 682 839 73 415 1 688 754 566 

 
 
 

 Stav k 
31.12.2013 

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2014 

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2015 

Software 40 635 3 931 3 411 41 155 1 371  42 526 
Ocenitelná práva 0   0   0 
Jiný DNM 0   0   0 
Nedokončený DNM 603 1 289 603 1 289 2 816 1 329 2 776 
Celkem 41 238 5 220 4 014 42 444 4 187 1 329 45 302 
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Zůstatková hodnota 
 (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015 
Pozemky 61 761 61 761 
Stavby 424 561 413 832 
Samostatné movité věci 310 383 303 911 
Nedokončený DHM 602 1 803 
Zálohy na DHM 5 233 66 
Celkem 802 540 781 373 
 
Nejvýznamnějším přírůstkem dlouhodobého hmotného majetku bylo pořízení tiskového 
stroje Gallus za 27 524 tis. Kč pro divizi 13, řezací linky Polar za 3 708 tis. Kč pro 
divizi 12, CTO osvit. jednotky za 3 288 tis. Kč pro divizi 12, vymývacího zařízení za               
1 758 tis. Kč pro divizi 14 a technické zhodnocení výrobní haly za 1 876 tis. Kč. 
Společnost pořídila v roce 2015 drobný hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů 
v částce 1 187 tis. Kč.  
 

4.2.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 

K 31.12.2015 je účetní hodnota zastaveného hmotného movitého majetku 310 114 tis.    
Kč při  hodnotě zajištěného závazku v pojistných smlouvách ve výši  264 310 tis. Kč.  

 

4.2.2. Majetek najatý formou finančního leasingu 

Finanční leasing s následnou koupí najaté věci 
 
K 31.12.2015 společnost nemá uzavřenu žádnou leasingovou smlouvu. 

 

4.3. Dlouhodobý finanční majetek  

Pořizovací cena  
      (údaje v tis. Kč) 

 Stav k 
31.12.2013 

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2014 

Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2015 

Podíly -  ovládaná  
osoba  65 423   65 423   65 423 
Ostatní dlouhodobé 
cenné papíry 100   100  100 0 
Celkem 65 523   65 523  100 65 423 

 
 
Oceňovací rozdíly (zvýšení +, snížení -)   
 
 Stav k 

31.12.2013 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2014 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2014 
Podíly - ovládaná  
osoba  - 65 423   -65 423   -65 423 
Ostatní dlouhodobé 
cenné papíry 0    0   0 
Celkem - 65 423   -65 423   -65 423 
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Opravné položky (snížení hodnoty) 
 
 Stav k 

31.12.2013 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2014 
Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2015 
Podíly - ovládaná osoba  

0  0 0   0 
Ostatní dlouhodobé 
cenné papíry 100   100  100 0 
Celkem 100 0 0 100 0 100 0 

 

4.3.1. Podíly - ovládaná osoba  

Bilanční ocenění obchodního podílu ve společnosti OTK Print Rumunsko zůstává 
vzhledem k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti k 31.12.2015 nulové. 
Bilanční ocenění obchodního podílu ve společnosti OTK Print Ukrajina zůstává 
vzhledem k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti k 31.12.2015 nulové. 
Bilanční ocenění obchodního podílu ve společnosti OTK Print Rusko zůstává vzhledem 
k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti k 31.12.2015 nulové. 
 
 
31.12.2015 

(údaje v tis. Kč) 
Název 
společnosti 

Sídlo  Pořizovací 
cena  

Tržní 
hodnota  

Nominální 
hodnota 

Vlastnický 
podíl v % 

Hlasovací 
práva v 
% 

Vlastní 
kapitál 

spol. 

Výsledek 
hospodaření  

Příjem z 
dividend 

za rok 

Ocenění k 
31.12.2015  

OTK PRINT RU Rusko 6 0 3 100 100 -5 342 123  0 
OTK PRINT RO Rumunsko 64 033 0 66 872 100 100 0 0  0 
OTK - Ukrajina Ukrajina 1 383 0 1 505 100 100 - 6 936 -1 414  0 
Celkem  65 422 0 68 380      0 

 
31.12.2014 
 

Název 
společnosti 

Sídlo  Pořizovací 
cena  

Tržní 
hodnota  

Nominální 
hodnota 

Vlastnický 
podíl v % 

Hlasovací 
práva v 
% 

Vlastní 
kapitál 

spol. 

Výsledek 
hospodaření  

Příjem z 
dividend za 

rok 

Ocenění k 
31.12.2014  

OTK PRINT RU Rusko 6 0 4 100 100 -6 235 -5 623  0 
OTK PRINT RO Rumunsko 64 033 0 68 609 100 100 0 0  0 
OTK - Ukrajina Ukrajina 1 383 0 1 544 100 100 - 7554 -4 403  0 
Celkem  65 422 0 70 157      0 

 
 

4.3.2. Dlouhodobý finanční majetek zatížený zástavním právem 

K datu 31.12.2015 nepodléhá žádný finanční majetek zástavnímu právu. 
 

4.4. Zásoby 

Společnost vykázala k 31.12.2015 opravnou položku na zásoby hotových výrobků ve 
výši  1 005 tis. Kč z důvodu jejich vyššího ocenění použitého v účetnictví než je jejich 
čistá realizovatelná hodnota. Opravná položka vztahující se k materiálu byla 
k 31.12.2015 ve výši 2 184 tis. Kč. Opravná položka k polotovarům činila k 31.12.2015 
66 tis. Kč. 
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K 31.12.2014 byla proúčtovaná opravná položka na zásoby hotových výrobků ve výši       
1 898 tis. Kč, na materiál ve výši 2 886 tis. Kč, k polotovarům ve výši 41 tis. Kč a ke 
zboží 75 tis. Kč. 
 
Hodnota zásob k 31.12.2015 nesloužila jako ručení pro přijaté úvěry.  

 

4.5. Pohledávky 

4.5.1. Dlouhodobé pohledávky 

Položka dlouhodobé pohledávky obsahuje pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je 
účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok.  
Společnost k 31.12.2015 nemá dlouhodobé pohledávky. 
 

4.5.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů 

(údaje v tis. Kč) 
Rok Kategorie Do 

splatnosti 
Po splatnosti Celkem po 

splatnosti 
Celkem  

0 - 90 dní 91 - 180 
dní 

181 – 360 
dní 

1 - 2 roky 2 a více 
let 

2015 Brutto 243 884 36 459 433 512 101 22 702 60 207 304 091 
 Opravné 

položky 0 208 180 256 101 22 702 23 447 23 447 
 Netto 243 884 36 251 153 256 0 0 36 760 280 644 

 
Hodnota pohledávek za odběrateli, jež slouží jako ručení k běžným bankovním úvěrům, 
k 31.12.2015 činila 287 582 tis. Kč.   

4.5.3. Krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině 

 Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 
(údaje v tis. Kč) 

Název společnosti Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2014 
        SPGroup a.s. 8                                  5 

OTK PRINT RO S.R.L. 0 0 
OTK PRINT Rusko 36 816 33 035 
OTK Ukrajina 11 909 9 144 
Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině 48 733 42 184 

 
 
Poskytnuté půjčky společnostem ve skupině 
 
Poskytnuté půjčky dceřiné společnosti OTK Print Rumunsko v celkové výši 2.453 965 
EUR jsou od roku 2013 oceněny na nulovou hodnotu. 
V červenci 2014 poskytnutá půjčka dceřiné společnosti OTK Ukrajina ve výši 10 000,- 
EUR se splatností do 1 roku byla v roce 2015 plně splacena. 
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4.6. Dohadné účty aktivní 

Dohadné účty aktivní tvoří z celkové částky 11 301 tis. Kč očekávané bonusy od 
dodavatelů ve výši 4 426 tis. Kč. Další položkou je uplatněný nárok na pojišťovnu ve 
výši 375 tis. Kč a výnos z postoupení pohledávky 6 500 tis. Kč. 

4.7. Náklady a příjmy příštích období a opce 

Tato rozvahová položka zahrnuje především odběratelský bonus ve výši 743 tis. Kč, 
dále časové rozlišení nákladů vynaložených na rytí hlubotiskových válců ve výši 1 184 
tis. Kč a časové rozlišení nákladů zejména na IT služby a pojištění ve výši 651 tis. Kč. 
Celková výše nákladů příštích období činí 2 578 tis. Kč oproti částce 5 629 tis. Kč 
v předcházejícím období.  
Příjmy příštích období ve výši 6 566 tis. Kč tvoří zejména dodavatelské bonusy ve výši 
6 510 tis. Kč. 
 
Společnost nevykazuje k 31.12.2015 nakoupené opce. 

4.8. Vlastní kapitál 

4.8.1. Změny vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál k 31.12.2015 se vzhledem k 31.21.2014 zvýšil o 20 984 tis. Kč. 
Hospodářský výsledek účetního období 2014 ve výši 6 729 tis. Kč byl na základě 
rozhodnutí valné hromady převeden do nerozděleného zisku minulých let. K navýšení 
vlastního kapitálu došlo vytvořením zisku za rok 2015 ve výši 20 984 tis. Kč.  

4.9. Rezervy 

K 31.12.2015 je vytvořena na účtu 459 rezerva na možné dopady soudních sporů ve 
výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o žalobu p. Králové na neplatnost výpovědi. 
 

4.10. Krátkodobé závazky 

4.10.1. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

(údaje v tis. Kč) 
Rok Kategorie Do 

splatnosti 
Po splatnosti Celkem po 

splatnosti 
Celkem 

0 – 90 
dní 

91 - 180 
dní 

181 – 360 
dní 

1 - 2 
roky 

2  a více 
let 

2015 Krátkodobé 162 339 31 373 -94 -1 1 0 31 279 193 618 

4.10.2. Závazky k podnikům ve skupině  

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 
(údaje v tis. Kč) 

Název společnosti Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2014 
SPGroup a. s. 20 0 
Redvale a.s. 27 0 
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině 47 0 
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4.11. Dohadné položky pasivní 

Celková výše dohadných položek pasivních činí 1 430 tis. Kč. 
Tuto dohadnou položku tvoří nevyfakturované provize a bonusy odběratelů (870 tis. 
Kč) a nevyfakturovaný materiál (560 tis. Kč). 

4.12. Výdaje a výnosy příštích období 

Výdaje příštích období ve výši 4 974 tis. Kč tvoří spotřeba tepla a energií (3 068 tis.    
Kč), odběratelské provize (532 tis. Kč), pojistná událost (425 tis. Kč) a nákup služeb a 
zboží (949 tis. Kč). 

4.13. Bankovní úvěry 

4.13.1. Bankovní úvěry dlouhodobé  

(údaje v tis. Kč) 
Banka/ Věřitel Měna Zůstatek k 

31.12.2015 
Zůstatek k 
31.12.2014 

Zůstatek k 
31.12.2013 

Forma zajištění 2015 

Unicredit Bank , a.s.(flexo) Kč 0 0 5 375  
UniCredit Leasing - Kampf Kč 753 2 957 5 077 nakupovaný stroj 
Komerční banka a.s. – admin.budova Kč            1 556           2 888 4 220 nemovitost 
Komerční banka a.s. - Hala Kč 5 224 7 756 20 757 nemovitosti 
Komerční banka a.s. – úvěr OTK Print 
(Refinancování BRD RO) 

Kč 0 0 8 533  

UniCredit Leasing - Atlas Kč 0 0 297  
UniCredit Leasing - Gallus Kč 2 350 8 021 13 246 nakupovaný stroj 
UniCredit Leasing - Výsek Kč 0 2 988 6 047 nakupovaný stroj 
Komerční banka a.s. - hala 2.etapa Kč 11 517 16 137 10 289 nemovitost 
Část dlouhodobých úvěrů a závazků 
splatná v roce následujícím 

 -11 588 -19 286 -33 214  

Celkem  9 812 21 461 40 627  
 
Splátkový kalendář                                         (údaje v tis. Kč) 
Banka/ 
Věřitel 

2016 V dalších obdobích 

UniCredit Leasing - Kampf            753 0 
Komerční banka a.s. – admin.budova 1 332                                224 
Komerční banka a.s. - Hala 4 620                            6 897  
UniCredit Leasing - Gallus 2 350                                   0 
Komerční banka a.s. - hala 2.etapa         2 532                            2 692 
Celkem 11 587                            9 813 

 

4.13.2. Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci 

(údaje v tis. Kč) 
Banka/ 
Věřitel 

Zůstatek k 
31.12.2015 

Zůstatek k 
31.12.2014 

Forma 
zajištění 2015 

Komerční banka, a.s. 185 000 185 000 pohledávky za odběrateli, nemovitosti, 
Komerční banka, a.s. – kontokorentní účet 7 389 4 061 pohledávky za odběrateli, nemovitosti, 
UniCredit a.s. 190 000 160 000 pohledávky za odběrateli,  nemovitosti 
UniCredit a.s. – kontokorentní účet 2 605 42 813 pohledávky za odběrateli,  nemovitosti 
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Část dlouhodobých úvěrů a závazků splatná 
v roce následujícím 

11 588        19 286  

Celkem 396 582 411 160  
 
Krátkodobé provozní bankovní úvěry jsou každoročně obnovovány. 

4.14. Daň z příjmů 

4.14.1. Rezerva na daň z příjmu 

Na daň z příjmu právnických osob byla vytvořena rezerva ve výši 3 360 tis. Kč. 

4.14.2. Odložená daň 

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: 
 
Odložená daň z titulu 

(údaje v tis. Kč) 
 
 

Stav k 
31.12.2015 

Stav k 
31.12.2014  

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku -90 126 -88 633 
Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou finančního majetku 0 0 
Opravná položka k zásobám 618 931 
Opravná položka k pohledávkám 355 242 
Rezervy 190 76 
Uplatnitelná daňová ztráta minulých let 0 716 
Celkem -88 963 -86 668 

4.15. Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové 
nedoplatky 

Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daně z mezd za prosinec 2015 byly 
uhrazeny v lednu 2016 následovně: 

  (údaje v tis. Kč) 
 Zůstatek k 31.12.2015 Datum úhrady 
336 – sociální pojištění 3 154 18.1.2016 
336 – zdravotní pojištění 1 396 18.1.2016 
342 – daně ze mzdy 1 047 18.1.2016 
Celkem 5 597  

 

4.16. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností 

          (údaje v tis. Kč) 
 Období do 31.12.2015 Období do 31.12.2014 
 Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem 
12 – Grafické etikety 254 881 227 579 482 460 225 179 242 136 467 315 
13 – Samolepící etikety  177 552   16 277 193 829 157 259     5 749 163 008 
14 – Flexibilní obaly 325 142 182 835 507 977 322 416 226 042 548 458 
Tržby za prodej vlastních výrobků  
celkem 

 
757 575 

 
426 691 

 
1 184 266 

 
704 854 

 
473 927 

 
1 178 781 

36



Příloha v účetní závěrce za rok 2015 

OTK GROUP, a.s.  37 

4.17. Transakce se spřízněnými subjekty 

4.17.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty 

2015 
  

(údaje v tis. Kč) 
Subjekt  Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Materiál Služby Dlouh. 

majetek 
Fin.  

výnosy 
Celkem 

OTK Print Ukraina Dceřiná společnost  4 561     4 561 
OTK Print RU Dceřiná společnost  55 619     55 619 
OTK PRINT RO S.R.L. Dceřiná společnost       0 
SP Group a.s. Sesterská společnost    11   11 
BIZ DATA a.s. Sesterská společnost    60   60 
Celkem   60 180  71                  60 251 
 
2014 

(údaje v tis. Kč) 
Subjekt  Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Materiál Služby Dlouh. 

majetek 
Fin.  

výnosy 
Celkem 

OTK Print Ukraina Dceřiná společnost  27     27 
OTK Print RU Dceřiná společnost  68 344    14 68 358 
OTK PRINT RO S.R.L. Dceřiná společnost       0 
SP Group a.s. Sesterská společnost    5   5 
BIZ DATA a.s. Sesterská společnost    60   60 
Celkem   68 371  65             14     68 450 
 
Veškeré výnosy se spřízněnými subjekty byly realizovány v cenách obvyklých. 

4.17.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty 

2015 
 (údaje v tis. Kč) 

Subjekt Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Materiál Služby DM Fin. 
náklady 

Celkem 

SPGroup, a.s. Mateřská společnost 17   14 434   14 451 
Slavia pojišťovna a.s. Sesterská společnost      48 48 
M.I.P Group a.s. Sesterská společnost        
Rex Factum s.r.o. Sesterská společnost        
Redvale a.s. Sesterská společnost    71   71 
GMF AQUAPARK Sesterská společnost    24   24 
Celkem  17   14 529  48 14 594 

 
2014   

(údaje v tis. Kč) 
Subjekt Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Materiál Služby DM Fin. 

náklady 
Celkem 

SPGroup, a.s. Mateřská společnost    14 435   14 435 
Slavia pojišťovna a.s. Sesterská společnost      -18 -18 
M.I.P Group a.s. Sesterská společnost    407   407 
Rex Factum s.r.o. Sesterská společnost    135   135 
Celkem     14 977  -18 14 959 
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5. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti je následující: 
 
2015 
 

(údaje v tis. Kč) 
 Počet Mzdové  

náklady 
Soc. a zdrav. 
zabezpečení 

Ostatní  
náklady 

Osobní náklady 
 celkem 

Zaměstnanci 450 118 437 40 102 1 782 160 321 
Vedení společnosti 18 12 561 4 855 1 725 19 141 
Celkem 468 130 998 44 957 3 507 179 462 

 
 
2014 

(údaje v tis. Kč) 
 Počet Mzdové  

náklady 
Soc. a zdrav. 
zabezpečení 

Ostatní  
náklady 

Osobní náklady 
 celkem 

Zaměstnanci 440 115 700 39 437 1 766 156 903 
Vedení společnosti 20 13 582 5 018 1 296 19 896 
Celkem 460 129 282 44 455 3 062 176 799 

 
 
 
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem 
vedení společnosti se rozumí  odborní ředitelé a vedoucí útvarů. 
 
V průběhu roku 2015 byly vyplaceny členům představenstva a dozorčí rady společnosti 
odměny ve výši 1 680 tis. Kč (v roce 2014 1 228 tis. Kč). Ostatní náklady dále zahrnují 
příspěvky na penzijní a životní pojištění a další sociální náklady. 
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6. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ 

Soudní spory 
 
K 31.12.2015 společnost na rizikové soudní spory vytvořila příslušné rezervy dle bodu 
4.9.  
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7. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu: 
 
 
V Kolíně,  16. května 2016 
 
 
funkce  místopředseda představenstva  člen představenstva 
 
 
jméno  Ing. Petr  J a š e k   Ing. Jiří H á j e k 
 
 
 
 
podpis             ..........………………….                     ………………………. 
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Zpráva o vztazích 
 

zpracovaná statutárním orgánem společnosti 
OTK GROUP, a.s. 

(ovládaná osoba) 
 

se sídlem 
Plynárenská 233, 280 02 Kolín IV 

IČ: 27628116 
 

za účetní období 1.1.2015 - 31.12.2015 
 
Tato zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou je zpracována na základě požadavku § 82 zákona 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, společností jako ovládanou osobou, a předkládána jako součást 
výroční zprávy statutárním orgánem společnosti.  

     Ing. Pavel Sehnal (ovládající osoba), bytem Praha 4, Vavřenova 1440, ovládal v roce 2015   
tyto společnosti (ovládané osoby): 
 

Název společnosti Sídlo Ident. číslo 
ČR 

Hlavní činnost 

SPGroup a.s. (SPG) Praha 1, Masarykovo nábř. 28 
 

630 78 571 Činnost organizačních a 
ekonomických poradců 

AAAINDUSTRY.CZ akciová 
společnost (INDUSTRY) 

Praha 1, Masarykovo nábř. 28 
 

630 78 023 Fúze a akvizice 
Realitní činnost 
 

Podnikatelská Komunální a.s. (PoKo) Praha 1, Masarykovo nábř. 28 
č.p. 235 

618 60 204 Správa vlastní nemovitosti  

AAA BYTY. CZ akciová 
společnost  (BYTY)  

Praha 1, Masarykovo nábř. 28,  
PSČ 110 00 

639 99 234 Správa vlastní nemovitosti 
Realitní činnost  
 Capital Management Company, 

a.s. (CMC) 1) 
Praha 1, Masarykovo nábř. 28 
 

630 79 992 Kapitálová společnost 

Šroubárna Žatec, a.s. (ŠZ)  
(konkurz ukončen 24.5.2011)   

Žatec, Purkyněho  1161, 
 PSČ 438 42 

499 03 527 Bude vymazáno z OR 

do 9.11.2015 
Elektroporcelán Louny a.s. (EPL)  
9.11.2015  ( fúze s Brown Hill, a.s.) 
 

 

Louny, Postoloprtská 2951,  
PSČ 440 15 

499 02 521 Výroba izolátorů 
 

Burzovní společnost pro kapitálový 
trh, a.s. (BSKT) 4) 
 

Praha 1, Masarykovo nábř. 28, 
okres Praha 1 

471 16 072 Zprostředkování nákupu, prodeje a 
vydávání cenných papírů a 
poskytování s tím 
souvisejících služeb 
 
 
 

Total Brokers a.s. (TB) 5) Praha 4, Za Skalkou 421/10, 
PSČ 147 00 

273 79 345 Výkon činnosti pojišťovacího 
makléře 
 

TIVERTON a.s. Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

273 77 989 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 
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MARIE GROUP s.r.o. (MG) Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

264 26 561 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 
 AAA Realitní fond, a.s. (RF) Praha 1, Masarykovo nábřeží 

235/28, PSČ 110 00 
274 13 934 Realitní činnost. Pronájem 

nemovitostí, bytů a nebytových 
prostor 

Prague Property  Leader a.s. (PPL) Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

274 24 715 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 

Prague Project Developers a.s. (PPDs) Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

274 41 466 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona  
1)100% maj. účast  CMC 

Slavia pojišťovna a.s. 
(SLAVIA) 

Praha 1, Revoluční 1/655, 
PSČ 110 00 

601 97 501 Pojišťovací činnosti a činnosti 
související 
1) 70,5%  maj. účast CMC 
8)    8,2% maj. účast NPM  
9)   9,1% maj.účast LIMITRANA 
    6,0% maj. účast  SPG 
 

BIZ DATA a.s. (BD) 
 
 

Plynárenská 233, Kolín 
IV, 280 02 Kolín 

618 58 757 Poskytování software a poradenství 
v oblasti hardware a software 

Reprezentativní organizace 
zaměstnavatelů, a.s. (ROZ)6) 

Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, 
PSČ 110 00 

274 48 967 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 

Reprezentativní organizace 
odborových organizací, a.s. 
(ROOO SPG)  
 

Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, 
PSČ 110 00 

274 50 201 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 

ABF, a.s. 7) Praha 9, Prosek, Mimoňská 645, 
PSČ 190 00 

630 80 575 Organizační zajištění výstav, 
veletrhů a kongresů 
1)66,50% maj. účast CMC 

PVA a.s. Praha, Praha 18, Letňany, 
Beranových čp. 667, PSČ 199 00 
 

256 58 484 Organizování výstav a veletrhů 
7)89% maj. účast ABF 

PVA EXPO, a.s.  
 

Praha 9, Prosek, Mimoňská 645, 
PSČ 190 00 

275 62 913 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
1)100% maj .účast CMC 

OTK PRINT RO SRL 
(OTK Rumunsko) 
v konkurzu 

Str. STEFAN CEL MAŘE, Nr.l 
Ap.7 CAM.2, Judetul Timis 
TIMISQARA Rumunsko 

xxx xx xxx Polygrafická výroba 
3)100%  maj. účast OTKG 
  
 OOO OTK PRINT RU 

(OTK Rusko) 
Volchonskoje šose St. 7A 
Gorelovo,Lomonosovský rajon, 
Leningrad region, Russia 

xxx xx xxx Polygrafická výroba 
3)100% maj. účast OTKG 

Stone Hill a.s. (SH) Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

275 98 233 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 

AAA Průmyslový fond, a.s. (PF) Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

275 98 519 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 

Prague Construction  a.s. (PC) Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

276 15 600 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 

42



Zpráva o vztazích za rok 2015 
 

 

OTK GROUP, a.s.  3 
   

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. 
(GMF AQP) 

Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

276 42 127 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

Newvale a.s. (NV) 
 

Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

278 61 457 Pronájem nemovitostí, bytů  
a nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 
1)100% maj.účast CMC 

New Property Management a.s.8) 
(NPM) 

Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

278 62 488 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 

PVA EURO EXPO, a.s. Mimoňská 645/2a, Prosek, 
190 00 Praha 9 
 
 
 
 

278 88 550 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 
7) 100% maj.účast ABF 

Redvale a.s. (RV) 
 

Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

278 99 667 Ubytovací služby a směnárenská 
činnost 

Prague Project Development a.s. 
(PPDevelopment) 

Praha 1, Masarykovo nábřeží 
235/28, PSČ 110 00 

282 01 264 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb  

Black Hill, a.s. Praha 1, Masarykovo nábř. 
235/28, PSČ 110 00 

282 01 281 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 

do 9.11.2015 
Brown Hill, a.s.  
9.11.2015 fúze s Elektroporcelán 
Louny a.s. (EPL) 
 
od 9.11.2015 
Elektroporcelán a.s. 2) 

Praha 1, Masarykovo nábř. 
235/28, PSČ 110 00 
 
 
 
Postoloprtská 2951, Louny,  
PSČ 440 15 

282 03 101 
 
 
 
 
282 03 101 
 

Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 
 
Výroba izolátorů 
4) 89,8%  maj. účast  BSKT 

Limitrana Trading Limited 
(LIMITRANA) 9) 
 

Diagorou 4, KERMIA 
BUILDING, 6th floor, Flat/Office 
601, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus 

xxx xx xxx Holdingová společnost 
 

Lázně Praha, a.s.  (LP) 
 

Praha 1, Masarykovo nábř. 
235/28, PSČ 110 00 

282 25 571 Provozování nestátního zařízení 
dle zákona č. 60/1992 Sb., 
o zdravotní péči v nestátních 
zdravotnických zařízeních  
1)100% maj. účast CMC 
 
zařízeních*100% maj .účast CMC Total Brokers Partners a.s. (TBP) 

(zahájeno insolvenční řízení) 
Praha 1, Masarykovo nábř. 
235/28, PSČ 110 00 

282 25 562 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb 
5) 100% maj .účast TB  
    
 
 

EPL Group EU s.r.o. (EPLG) 
 

Louny, Postoloprtská 2951,  
PSČ 440 15 

287 13 508 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
    83% maj .účast SPG 
2)17% maj .účast EPL 

OTK – Ukrajina 
(OTK Ukrajina) 

Oficerskaja 18, byt 34, Zhitomir, 
10004, Ukrajina 

xxx xx xxx Ostatní prodej  - prodej 
polygrafických výrobků 
3)100% maj. účast OTKG 

Grimenol plus s.r.o. (GP) 
 

Praha 5, Smíchov, Janáčkovo 
nábřeží 1153/13, PSČ 150 00 

247 93 256 Pronájem nemovitostí, bytů 
a nebytových prostor 
1)100% maj. účast CMC 
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REX FACTUM s.r.o. (REX) 
 

Praha 5, Smíchov, Janáčkovo 
nábřeží 1153/13, PSČ 150 00 

274 39 275 Poradenská a konzultační činnost, 
zpracování odborných studií a 
posudků  
6) 91%  maj. účast ROZ 
1)   9% maj. účast  CMC 

AQUAPALACE, a.s. (AQP) 10) 
 
 

Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo 
nábřeží 1153/13, PSČ 150 00 

291 41 729 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

AAA REAL s.r.o. 
 

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

014 93 493 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

Angarmos plus a.s. Janáčkovo nábřeží 1153/13, 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

024 47 649 Pronájem nemovitostí, bytů 
a nebytových prostor 
99,99% maj. účast  SPGroup 
10)0,01% maj. účast  AQUAPALACE 

OTK GROUP, a.s. (OTKG) 3) 
 

Plynárenská 233, Kolín IV, 
280 02 Kolín 

276 28 116 Pronájem nemovitostí, bytů a 
nebytových prostor bez 
poskytování jiných než 
základních služeb  

M.I.P. Group, a.s. Mimoňská 645/2a, 
Prosek, 190 00 Praha 9 

256 66 703 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
1)100% maj.účast CMC 

od 21.3.2015 
AMONEUS s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

284 64 311 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

od 11.6.2015 
Golden Apple Hotels, s.r.o. 

Masarykovo nábřeží 235/28, 
Nové Město, 110 00 Praha 

041 58 792 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

od 16.11.2015 
Super Noty, s.r.o. 

Janáčkovo nábřeží 1153/13, 
Smíchov, 150 00 Praha 5 

045 68 672 Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 

 
Struktura vztahů 
Struktura vztahů ve skupině se sestupně odvíjí od ovládající (fyzické) osoby Ing. Pavla 
Sehnala, který přímo ovládá čtyři obchodní korporace (SPGroup a.s., Prague Project 
Development a.s., Stone Hill a.s., Black Hill, a.s.). Společnost SPGroup a.s. přímo ovládá 
další obchodní korporace, mezi které patří také společnost OTK GROUP, a.s., kde je 
SPGroup a.s. jediným akcionářem. 
 
Způsob a prostředky ovládání 
Ovládané společnosti jsou ovládány v souladu se zákonem o obchodních korporacích a 
stanovami ovládaných společností v rámci řádných jednání orgánů ovládaných společností, 
resp. písemnými rozhodnutími jediného akcionáře. U společností řízených na základě smluv o 
řízení jsou vztahy smluvně upraveny tak, aby odpovídaly podmínkám běžného obchodního 
styku mezi nespojenými osobami. 
 
Úloha společnosti OTK GROUP, a.s. ve struktuře ovládacích vztahů v seskupení a 
v obchodních vztazích s propojenými osobami 
Společnost OTK GROUP, a.s. má postavení ovládané osoby jediným akcionářem SPGroup 
a.s. a ovládá dceřiné společnosti OTK PRINT RO SRL, OOO OTK PRINT RU a OTK – 
Ukrajina. Další vztahy uzavřené dle obvyklých obchodních podmínek mezi nespojenými 
osobami jsou uvedeny v následujících odstavcích. 
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V účetním období od 1.1.2015 do 31.12.2015 byly uzavřeny nebo realizovány tyto 
smlouvy mezi propojenými osobami: 
 
A. Ovládající versus ovládaná osoba 
 
     Mezi ovládající osobou a OTK GROUP, a.s. nebyly uzavřeny žádné smlouvy. 
 
B. Mezi ovládanými osobami navzájem 
 

OTK GROUP, a.s. uzavřela nebo realizovala ve sledovaném období tyto smlouvy: 
 
• Smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností BIZ DATA a.s. ze dne 1.4.2013. 

 
• Smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 25.6.2014 s OTK-Ukrajina ve výši 10 000,- EUR. 

 
 
Vykazovaný zůstatek půjček za OTK-Ukrajina činí k 31.12.2015 částku 0,- EUR, půjčka byla 
v roce 2015 splacena. 
Půjčky poskytnuté společností Obchodní tiskárny, akciová společnost dceřiné společnosti 
OTK PRINT RO S.R.L. ve výši 2 453 965 EUR jsou oceněny na nulovou hodnotu. 
 
Smlouvy byly uzavřeny za obvyklých podmínek a z těchto smluv nevznikla ovládané osobě 
újma. 
 
 
Plnění mezi propojenými osobami 
 
 
A. Mezi ovládanou osobou a ovládající osobou byla poskytnuta tato plnění: 

 
     Nebyla poskytnuta žádná plnění. 
 
 
B. Ostatní plnění mezi propojenými osobami navzájem 
 

• Úplata na základě dodatku ke smlouvě o řízení (Smlouva o řízení svěřuje řízení 
společnosti OTK GROUP, a.s. do rukou společnosti SPGroup a.s., která zajišťuje na 
své náklady řízení společnosti OTK GROUP, a.s.) ve výši 14 400 tis. Kč (tj. měsíčně  
1 200 tis. Kč).   

 
• Úplata SPGoup, a.s. za právní služby a inzerci ve výši 34 tis. Kč a zboží ve výši 17 tis. 

Kč. 
 
• Příjem od SPGroup, a.s. za služby ve výši 11 tis. Kč 
 
• Příjem od OTK Print RU za zboží ve výši 55 619 tis. Kč. 

 
• Příjem od OTK Print Ukrajina za zboží ve výši 4 561 tis. Kč. 
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• Příjem od  BIZ DATA a.s. za služby ve výši 60 tis. Kč. 
 
• Úplata Slavia pojišťovna a.s. ve výši 81 tis. Kč na pojistné. 
 
• Úplata Redvale a.s. za služby ve výši 71 tis. Kč. 
 
• Úplata GMF Aquapark Prague, a.s. za služby ve výši 24 tis. Kč. 

 
 
Smlouvy mezi propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých podmínek a z těchto 
smluv nevznikla ovládaným osobám a propojeným osobám újma. 
 
 
Právní úkony učiněné v zájmu ostatních ovládajících a ovládaných osob: 
 

• Žádné právní úkony nebyly učiněny 
 
 
 Opatření, která byla přijata ovládanou osobou v zájmu nebo na popud ostatních 
ovládaných a ovládajících osob 
 

• Žádné právní úkony nebyly učiněny 
 
 
Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů 
Ze vzájemných vztahů neplynuly v posuzovaném období žádné výhody či nevýhody nad 
rámec běžného obchodního styku žádné ze stran. 
 
 
 
 
 
 
Dne 31. března 2016 
 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu: 
 
 
funkce            místopředseda představenstva            člen představenstva    
 
jméno           Ing. Petr Jašek                            Ing. Jiří Hájek 
 
 
 
podpis          ................……………………                         .................................................. 
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