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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
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Vybrané hospodářské ukazatele:

2016 2015 2014 2013

Výkony a prodej zboží* 131.660 119.135 96.583 97.207

Provozní hospodářský výsledek* 6.555 10.818 2.944 -3.807

Oběžná aktiva* 32.589 26.187 21.482 19.887

Vlastní kapitál* 22.738 18.662 9.816 7.537

Počet zaměstnanců 74 70 78 90

Celkové výkony* 132.734 120.687 97.167 99.565

* 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:

2016 2015 2014 2013

Tržby za prodej zboží 10.843 10.823 9.575 8.416

Náklady vynaložené na prodej zboží 9.596 9.800 8.906 8.057

Obchodní marže 1.247 1.023 669 359

Výkony 121.036 108.312 87.008 88.791

Výkonová spotřeba 79.789 68.274 57.749 64.823

Přidaná hodnota 41.247 41.061 29.928 24.327

Osobní náklady 32.364 27.707 23.964 25.929

Daně a poplatky 100 92 88 95

Odpisy nehmotného a hmotného majetku 3.488 2.921 2.451 1.689

Tržby z prodeje invest. majetku a materiálu 890 560 254 1.297

Zůstatková cena prodaného IM a materiálu 524 539 236 838

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

Zúčt. oprav. položek do prov. nákladů -615 -945 -23 763

Ostatní provozní výnosy 108 673 265 883

Ostatní provozní náklady 1.076 1.162 787 1.000

Provozní hospodářský výsledek 6.555 10.818 2.944 -3.807

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

Výnosové úroky - - - -

Nákladové úroky 316 564 523 509

Ostatní fi nanční výnosy 76 319 65 177

Ostatní fi nanční náklady 231 574 168 266

Hospodářský výsledek z fi nančních operací -471 -819 -626 -598

Daň z příjmů za běžnou činnost 918 1.153 - -

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 5.166 8.846 2.318 -4.405

Mimořádné výnosy - - - -

Mimořádné náklady - - - -

Mimořádný hospodářský výsledek - - - -

Hospodářský výsledek za účetní období 5.166 8.846 2.318 -4.405

Hospodářský výsledek před zdaněním 6.084 9.999 2.318 -4.405

Všechny číselné hodnoty jsou v tis. Kč.
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Rozvaha:

2016 2015 2014 2013
AKTIVA celkem 55.741 52.390 45.476 46.124
Pohledávky za upsané vlastní jmění - - - -
Stála aktiva 23.152 25.554 23.237 23.378
Nehmotný dlouhodobý majetek 2.699 3.083 3.569 2.772
Hmotný dlouhodobý majetek 20.453 22.471 19.668 20.606
Oběžná aktiva 32.589 26.187 21.482 19.887
Krátkodobé pohledávky 27.126 20.530 16.827 14.061
Finanční majetek 225 476 317 739
Ostatní aktiva – přech. účty aktiv 0 649 757 2.859

PASIVA celkem 55.741 52.390 45.476 46.124
Vlastní kapitál 22.738 18.662 9.816 7.537
Základní kapitál 6.120 6.120 6.120 6.120
Ostatní kapitálové fondy 1.388 2.478 2.478 2.478
Fondy ze zisku 558 116 - 2.379
Hospodářský výsledek minulých let 9.506 1.102 -1.100 965
Hospodářský výsledek běžného účet. období 5.166 8.846 2.318 -4.405
Cizí zdroje 31.150 32.705 35.047 37.433
Krátkodobé závazky (* od r. 2016 jsou součástí 
krátkodobých závazků i závazky k úvěrovým institucím) 31.088 21.371 21.259 21.867

Bankovní úvěry a výpomoci 11.071 10.498 12.109 13.243
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 1.853 1.023 613 1.154
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Zpráva vedení společnosti za rok 2016
Na začátku roku 2016 bylo rozhodnuto o zvýšení výrobních kapacit, zejména tiskových a knihařských. 
Byly objektivně vyhodnoceny možnosti fi remního profi nancování těchto investic, neboť jako ji v minulosti 
několikrát, nebylo možné využít fi nancování ve spolupráci s Evropskými fondy.

Jednalo se zejména o nákup druhého tiskového stroje řady B1 typ CD 102-5+LX od dodavatele Heidelberg 
Praha, a knihařské zařízení na kroužkovou vazbu Twin zn. Renz a nový snášecí automat zn. Duplo V1.

Dále byl v roce 2016 pořízen nový dodávkový automobil na posílení dopravy. 

Doplněnými investicemi jsme opět posílili naši společnost před možnými ekonomickými výkyvy a v polygrafi cké 
činnosti jsme téměř soběstační.

Přehled pořízených strojů a zařízení:

Financování společnosti
Ke konci roku 2016 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.
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NÁZEV FINANCOVÁNÍ

Pasový dopravník 40CD lomený     vlastní

Kabelový přívod el. energie vlastní

Odsávání HEIDELBERG B1 vlastní

SW Color Assistant pro B1 vlastní

Páskovací stroj Busch vlastní

Tiskový stroj HEIDELBERG CD 102-5+LX leasing   

Poloautomat na kroužkovou vazbu RENZ Autobind 700 leasing   

Automobil Volkswagen Passat leasing   

Zařízení pro vazbu V1 Duplo Booklet leasing   

Automobil Peugeot Boxer Furgon leasing  

Typ úvěru Výše Účel Splatnost

Investiční 282.249,- Refi nancování vynaložených investic 20. 12. 2017

Investiční 707.204,- Refi nancování vynaložených investic 20. 12. 2017

Kontokorent 7.951.389,- Oběžné prostředky Výpovědní lhůta

úvěr Deutsche Leasing ČR 788.431,- Dotace - software, hardware 05. 01. 2018

Krátkodobý revolvingový úvěr 2.130.000,- Financování pohledávek 10. 02. 2017
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Strategické cíle managementu společnosti 
pro rok 2017
V roce 2017 budou veškeré výrobní a obchodní aktivity zaměřeny na maximální využití technologií 
pořízených jak v roku minulém tak v roku 2015. Je neustále aktuální zvyšování odborností všech 
zaměstnanců společnosti (jak nevýrobních, tak výrobních) a jejich neustálé doplňování stavu, dle 
potřeb. Nutno podotknout, že situace na trhu práce je stále horší!

Nadále vyvíjet aktivní tlak na získávání nových klientů ať už v zahraničí či v tuzemsku. Neustále se 
zúčastňovat výběrových řízení klíčových zákazníků.

Technologie
V loňském roce se nám nepodařilo realizovat pořízení plánovaného pozemku s výhledem na pořízení 
nové výrobní haly. Tato záležitost se přesouvá, jako prioritní úkol, na rok 2017.

V roce 2017 plánujeme tento pozemek o rozloze cca 3.000 m2 pořídit, vybudovat inženýrské sítě 
a rozjednat projektovou dokumentaci tak, aby zahrnovala všechny potřeby rozšířené výroby. Součástí 
nové výrobní haly bude jak výrobní prostor na uvažovaný 8 barvový tiskový stroj, tak zázemí skladu, 
logistiky a sociálního zázemí.

Životní prostředí
V roce 2017 plánujeme pokračovat v systému FSC, aktualizujeme tento novou certifi kací. Nová 
certifi kace nám umožní snadnější přístup hlavně k zahraničním zakázkám.
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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. 2016 do 31. 12. 2016

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 2016 zcela splaceným peněžitým vkladem ve výši 6.100.000,-Kč (slovy: šest milionů jedno 
sto tisíc korun českých) a měl v roce 2016 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. 2016 do 31. 12. 2016. 

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 2016 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 2016 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 2016 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné 
jednání. V průběhu roku 2016 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 2016 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 19. 6. 2017



10



11



12


