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Obchodní jméno: 

HART PRESS, spol. s r.o.

Sídlo: 

Tř. Tomáše Bati 1574, 765 02  Otrokovice

Právní forma: 

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Statutární orgán: 

Oldřich Hotař, jednatel

2



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Vybrané hospodářské ukazatele:

2015 2014 2013 2012

Výkony a prodej zboží* 119.135 96.583 97.207 67.552

Provozní hospodářský výsledek* 10.818 2.944 -3.807 -1.573

Oběžná aktiva* 26.187 21.482 19.887 16.427

Vlastní kapitál* 18.662 9.816 7.537 9.464

Počet zaměstnanců 70 78 90 63

Celkové výkony* 120.687 97.167 99.565 72.320

* hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč

Společnost nevyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost nevyvíjí aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích.
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Výkaz zisků a ztrát:

2015 2014 2013 2012

Tržby za prodej zboží 10.823 9.575 8.416 7.908

Náklady vynaložené na prodej zboží 9.800 8.906 8.057 5.740

Obchodní marže 1.023 669 359 2.168

Výkony 108.312 87.008 88.791 59.644

Výkonová spotřeba 68.274 57.749 64.823 44.240

Přidaná hodnota 41.061 29.928 24.327 17.572

Osobní náklady 27.707 23.964 25.929 21.682

Daně a poplatky 92 88 95 115

Odpisy nehmotného a hmotného majetku 2.921 2.451 1.689 1.390

Tržby z prodeje invest. majetku a materiálu 560 254 1.297 4.566

Zůstatková cena prodaného IM a materiálu 539 236 838 -

Zúčt. oprav. položek do prov. výnosů - - - -

Zúčt. oprav. položek do prov. nákladů -945 -23 763 -84

Ostatní provozní výnosy 673 265 883 144

Ostatní provozní náklady 1.162 787 1.000 691

Provozní hospodářský výsledek 10.818 2.944 -3.807 -1.573

Zúčtování oprav. položek do fi n. nákladů - - - -

Výnosové úroky - - - -

Nákladové úroky 564 523 509 472

Ostatní fi nanční výnosy 319 65 177 57

Ostatní fi nanční náklady 574 168 266 237

Hospodářský výsledek z fi nančních operací -819 -626 -598 -652

Daň z příjmů za běžnou činnost 1.153 - - -208

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 8.846 2.318 -4.405 -2.017

Mimořádné výnosy - - - -

Mimořádné náklady - - - -

Mimořádný hospodářský výsledek - - - -

Hospodářský výsledek za účetní období 8.846 2.318 -4.405 -2.017

Hospodářský výsledek před zdaněním 9.999 2.318 -4.405 -2.225

Všechny číselné hodnoty jsou v tis. Kč.
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Rozvaha:

2015 2014 2013 2012
AKTIVA celkem 52.390 45.476 46.124 42.627
Pohledávky za upsané vlastní jmění - - - -
Stála aktiva 25.554 23.237 23.378 20.854
Nehmotný dlouhodobý majetek 3.083 3.569 2.772 409
Hmotný dlouhodobý majetek 22.471 19.668 20.606 20.445
Oběžná aktiva 26.187 21.482 19.887 16.427
Krátkodobé pohledávky 20.530 16.827 14.061 11.122
Finanční majetek 476 317 739 700
Ostatní aktiva – přech. účty aktiv 649 757 2.859 5.346

PASIVA celkem 52.390 45.476 46.124 42.627
Vlastní kapitál 18.662 9.816 7.537 9.464
Základní kapitál 6.120 6.120 6.120 6.120
Ostatní kapitálové fondy 2.478 2.478 2.478 -
Fondy ze zisku 116 - 2.379 2.379
Hospodářský výsledek minulých let 1.102 -1.100 965 2.982
Hospodářský výsledek běžného účet. období 8.846 2.318 -4.405 -2017
Cizí zdroje 32.705 35.047 37.433 32.704
Krátkodobé závazky 21.371 21.259 21.867 18.608
Bankovní úvěry a výpomoci 10.498 12.109 13.243 14.096
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 1.023 613 1.154 459

Všechny číselné hodnoty jsou v tis. Kč.
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Zpráva vedení společnosti za rok 2015
V první polovině roku se naše společnost zaměřila na odborné vzdělávání zaměstnanců. Tato aktivita byla 
fi nancována ve spolupráci s Evropským sociálním fondem.
Jedním z cílů bylo pokračování v plnění dotačního programu ICT v podnicích. Z důvodu nám udělené sankce jsme 
tuto dotaci nečerpali.

V druhé polovině roku fi rma posílila kapacity v dokončujícím zpracování tiskovin. Sestava nových post-pressových 
strojů zajišťuje služby, které jsme museli dosud kooperovat, což se odráželo jak v ceně, tak v termínech dokončení. 
Investice se týkaly nejdůležitějších technologických operací a pracovišť. Na výrobu brožur s vazbou V1, která je 
pro fi rmu jednou z klíčových oblastí, jsme pořídili novou drátošičku Müller Martini Presto II, která vyrábí produkty 
ze složek. Pro efektivní falcování knihařských složek pro vazbu V1, V2 a pro ostatní typy skladů vč. oltářového 
lomu byl pořízen skládací stroj MBO K800.

Dalším důležitým zařízením je lepička pro výrobu vazby V2 značky Horizon a lepící stroj BQ470 EVA/PUR. Firma 
nyní může nabídnout vazbu lepenou hotmeltem i purem. S výrobou vazeb souvisí i trojřez Esprit od fi rmy Müller 
Martini. Investiční etapa zahrnovala také řezací centrum Perfecta 115 – TS včetně periferií, tzn. nakladače, střásacího 
zařízení a automatického vykladače. Komplet dokončujících strojů doplňuje protláčecí zařízení Busch BL.

Přehled pořízených strojů:

Financování společnosti
Ke konci roku 2015 měla společnost své aktivity fi nancovány těmito úvěry:

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost tyto aktivity nevyvíjí.

Informace o organizační složce v zahraničí
Společnost v současné době nemá organizační složku v zahraničí.

Využívání investičních instrumentů
Společnost nevyužívá žádné investiční instrumenty.

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů.

Typ úvěru Výše Účel Splatnost

Investiční 1.157.804,-
Refi nancování 
vynaložených investic

20. 12. 2017

Investiční 1.410.498,-
Refi nancování 
vynaložených investic

20. 12. 2017

Kontokorent 7.929.443,- Oběžné prostředky Výpovědní lhůta

úvěr Deutsche Leasing ČR 3.727.646,- Dotace - software, hardware 05. 01. 2018
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NÁZEV FINANCOVÁNÍ
Kopírka Develop      vlastní
Protlačovací automat BUSCH vlastní
Trojřez Müller ESPRIT vlastní
Balicí stroj ESPERT 5040 vlastní
Balící stroj EXP-108  vlastní
Skládací stroj MBO K 800 leasing   
Drátošička Presto II leasing   
Řezací centrum Perfecta leasing   
Lepička Horizon BQ-470 leasing   
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Strategické cíle managementu společnosti 
pro rok 2016
V průběhu roku 2016 budou všechny činnosti směřovat k plnému využívání nových technologií 
pořízených v roce 2015. Je plánováno další rozšiřování obchodního oddělení tak, aby bylo dosaženo 
požadovaného množství zakázek pro rozšíření výroby z 3-směnného provozu na nepřetržitý provoz. 
Hlavní cíl obchodního oddělení v roce 2016 je výběrové řízení klíčových zákazníků. Další z cílů je 
obnovení aktivního zahraničního obchodu společnosti a jeho rozšíření na další trhy včetně hledání 
dalších strategických partnerů.

Technologie
Abychom docílili dostatek kapacity pro plnění termínů zakázek výroby etiket i merkantilního tisku, 
investujeme v roce 2016 do dalšího tiskového stroje formátu B1 CD 102-5+LX.
Výhledově plánujeme nákup osmibarevného tiskového stroje formátu B1 a s tím související rozšíření 
logistického centra a sociálního zázemí, které bude umístěno v nové výrobní hale. Pro tento účel 
v roce 2016 pořídíme stavební pozemek o rozloze cca 3.000 m2.

Životní prostředí
V roce 2016 plánujeme pokračovat v systému FSC, který se týká ekologicky šetrného, sociálně 
prospěšného a ekonomicky životaschopného obhospodařování lesů a tím napomoci chránit 
ohrožené a devastované světové lesy. Tuto snahu chce potvrdit získáním certifi kátu, který je také 
součástí obchodní politiky společnosti, neboť tyto certifi káty jsou stále častěji požadovány zejména 
od zahraničních a nadnárodních zákazníků.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
zpracovaná jednatelem společnosti HART PRESS, spol. s r.o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 
1574, okres Zlín, PSČ: 765 02, IČ: 607 36 437, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, 
sp. zn. C 17918 dle § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZoK“) za 

účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Článek 1
Vztah ovládání

1.1  Společník obchodní společnosti HART PRESS, spol. s r.o. pan Oldřich Hotař, nar. 20. 9. 1953, bytem 
Otrokovice, Hložkova 1799, PSČ: 765 02 se na základním kapitálu společnosti HART PRESS, 
spol. s r.o. ve výši 6.120.000,-Kč (slovy: šest milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých) podílel 
v roce 2015 zcela splaceným peněžitým vkladem ve výši 6.100.000,-Kč (slovy: šest milionů jedno 
sto tisíc korun českých) a měl v roce 2015 v obchodní společnosti HART PRESS, spol. s r.o. podíl 
ve výši 305/306 a byl tedy dle § 74 a 75 zákona o obchodních korporacích ovládající osobou vůči 
obchodní společnosti HART PRESS, spol. s r.o.

1.2  Údaje obsažené v této zprávě vycházejí z účetních dokladů společnosti HART PRESS, spol. s r.o. 
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má tato 
účetní jednotka k dispozici.

Článek 2
Účetní období

Tato zpráva je zpracovávána za poslední účetní období tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

Článek 3 
Základní údaje o ovládané osobě

Vztah ovládající a ovládané osoby je založen na právním vlivu vyplývajícím z majetkové účasti společ-
níka Oldřicha Hotaře, který ve společnosti HART PRESS, spol. s r. o. vlastnil v roce 2015 podíl ve výši 
305/306 a byl tak většinovým společníkem této společnosti.

Ovládaná společnost je charakterizována těmito údaji:

Obchodní fi rma:  HART PRESS, spol. s r.o.

Sídlo:  Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1574, okres Zlín,             
  PSČ: 765 05

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

IČ:  607 36 437

rejstřík evidence:  obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
 vložka 17918
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Oldřich Hotař
jednatel HART PRESS, spol. s r.o.

Předmět podnikání:

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

Datum vzniku společnosti:  10. ledna 1995

Článek 4
Základní údaje o ovládající osobě

Jméno a příjmení: Oldřich Hotař

Trvale bytem:  Otrokovice, Hložkova 1799, PSČ: 760 05

vlastnící v roce 2015 obchodní podíl na ovládané osoby ve výši 305/306.

Oldřich Hotař nevykonává ani právně ani fakticky přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na jiné obchodní 
korporaci. 

Článek 5
Přehled jednání, uzavřené smlouvy

5.1  V účetním období roku 2015 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné 
jednání. V průběhu roku 2015 nebylo panu Oldřichu Hotařovi jako osobě ovládající poskytnuto 
žádné plnění, které by mu bylo poskytováno z titulu osoby ovládající.

5.2 Mezi společností HART PRESS, spol. s r.o. a panem Oldřichem Hotařem nebyly v roce 2015 uzavřeny 
žádné smlouvy. 

Článek 6
Vyjádření statutárního orgánu ovládané osoby

6.1 Jednatel společnosti HART PRESS, spol. s r.o. v návaznosti na shora uvedené skutečnosti 
prohlašuje, že společnosti nevznikla ze vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou žádná újma.

6.2 Jednatel prohlašuje, že ve vztahu mezi panem Oldřichem Hotařem a společnosti HART PRESS, 
spol. s r.o. převažují výhody spočívající v získávání obchodních příležitostí pro společnost, 
kdy ovládající osoba se věnuje podnikatelské činnosti společnosti a současně společnost má 
defi novanou vlastnickou strukturu s jednotným řízením.

6.3 Jednatel prohlašuje, že v této zprávě nebyly zamlčeny nebo opomenuty žádné skutečnosti, které 
by měly být zahrnuty do této zprávy.

Článek 7
Závěr

Tato zpráva byla zpracována jednatelem společnosti HART PRESS, spol. s r.o., jakožto ovládané 
osoby ve smyslu § 82 ZoK, v platném a účinném znění.

V Otrokovicích dne 17. 6. 2016
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