
 

 

 



 

 



 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení akcionáři, společnost OKULA Nýrsko a.s. oslavila v uplynulém roce 120leté 
výročí zahájení svého podnikání v Nýrsku. Aktuálně v širokém okolí neexistuje podnik 
s tak dlouholetou tradicí.  

Za dobu své existence prošla mnohými změnami jak majitelskými, podnikatelskými, 
tak v neposlední řadě i změnami politických zřízení (od Rakousko-Uherské 
monarchie, přes období První republiky, Protektorátu, socialistické republiky až po 
nynější členství naší země v Evropské unii).  

Firma vždy obchodovala s širokým portfoliem svých zákazníků a již od raných dob 
byla schopna dodávat za hranice regionu běžného pro firmy tohoto rozsahu. V tom 
pokračuje i současná OKULA. Zaměření na moderní obory plastikářského průmyslu, 
ve spojení s výhodnou polohou v centru Evropské unie, dává velice dobrý předpoklad 
spolupráce s nadnárodními výrobními společnostmi na území ČR i zbytku EU. Na tuto 
kartu naše firma vsadila a z pohledu rozvoje firmy za uplynulých dvacet let lze říci, že 
tato taktika byla úspěšná. Výše uvedená spolupráce umožnila od roku 1999 rozsáhlé 
investice do technologií, strojů a zařízení ve výši přes 900 mil. CZK. Tyto investice 
byly v drtivé míře provedeny až po vstupu naší republiky do EU. Ze zastaralé továrny 
se tak během několika let stala plně vybavená továrna schopná dodávat i těm 
nejnáročnějším nadnárodním společnostem. Je nutné připomenout, že tohoto 
výsledku jsme dosáhli bez pomoci jakýchkoliv dotací. Ke splacení investic vedla těsná 
a partnerská spolupráce s  nadnárodními společnostmi. Bez EU a těchto partnerů by 
rozvoj možný nebyl. 

Představenstvo společnosti v loňském roce rozhodlo, na základě velice úspěšného 
roku 2016, o rekonstrukci výrobních budov v areálu OKULY Nýrsko. Tyto budovy 
v minulosti sloužily jako výrobní prostory zejména pro produkci brýlových obrub. 
Byly postaveny na sklonku čtyřicátých let minulého století a z hlediska moderního 
skladování byly naprosto nevhodné. Současně si firma již od roku 2002 pronajímala 
skladovací prostory v areálu bývalých kasáren v Janovicích. Rekonstrukcí budov 
přímo v areálu nýrského závodu dojde nejen k úspoře nákladů na tyto externí 
prostory, ale i ke zlepšení celkového stavu a vzhledu areálu. 

Další významnou investici zažila oblast IT. Původní informační systém MOVEX, 
pořízený v roce 2001, již nepostačoval potřebám moderní výroby a byl nahrazen 
výkonnějším systémem M3. Od jeho aplikace si slibujeme automatizaci a zvýšení 
produktivity určitých činností. Měl by se stát i významným pomocníkem při úspoře 
pracovních sil, kterých je v našem mikroregionu trvalý nedostatek. 

Představenstvo díky dlouhodobějšímu výhledu zakázek bylo schopno schválit 
střednědobý plán investic. Tento plán počítá v následujících letech s postupnou 
obměnou strojového parku tak, aby technologie firmy byly i v budoucnu 
konkurenceschopné. Prvním výsledkem je objednávka strojů o uzavírací síle 700 a 
1100 tun od firmy ENGEL. Dodávka bude realizována v roce 2018. 

V poslední řadě je nutné zmínit i finální přípravu na certifikaci dle automotivní normy 
IATF. Na tuto změnu se firma připravovala téměř rok a její úsilí bylo završeno na jaře 
2018 jejím ziskem.  

Představenstvo se tedy snaží stabilizovat zakázky na úrovni, která zaručuje možnosti 
dalšího dlouhodobého rozvoje. Předpokládáme, že pokud Česká republika zůstane i 
v budoucnu pevnou součástí Evropské unie, bude tento úkol velice dobře 
realizovatelný.  

 

Představenstvo a.s. 

 

 



 

O FIRMĚ 

 
Okula Nýrsko a.s. patří mezi tradiční zaměstnavatele okresu Klatovy. Vždyť počátky výroby 
optických přístrojů a brýlí sahají do roku 1895 (byť byla vlastní výroba dle dobových pramenů 
zahájena v roce 1897). V dobách největší slávy socialistického hospodářství zaměstnávala 
v Nýrsku a několika pobočkách více než 1400 zaměstnanců. Tomu odpovídala i kapacita výroby 
s roční produkcí téměř tří milionů kusů dioptrických a slunečních brýlových obrub, jež byly 
exportovány téměř do celého RVHP. Plastikářská výroba zaměřená na drobné lahvičky a 
uzávěry byla jakýmsi doplňkem této výroby, který však postupem času nabýval na významu. 
Společnost v této době spadala pod koncern SPOFA řízený ministerstvem zdravotnictví.  
Období transformace od plánovitě řízeného hospodářství k tržnímu nebylo pro OKULU 
nikterak lehké. Pád trhu RVHP znamenal pro firmu nutnost změnit své výrobní zaměření i 
sortiment. Prakticky během jednoho roku přestala firma vyrábět sluneční brýle, protože v této 
době neexistovala žádná ochrana proti přílivu levných obrub z dálného východu. Zaměřila se 
tedy na zvýšení konkurenceschopnosti v dioptrických obrubách a napjala své síly v rozvoji 
plastikářského průmyslu.  
Běžné populaci jsou dodnes známy naše výrobky, mezi něž patří uzávěry ALPA, oční a nosní 
kapátka, uzávěry a tuby pro výrobce vitamínových a minerálních přípravků (vitamín C 
ZENTIVA, apod.). K této výrobě postačovaly stroje o nízké tonáži do uzavírací síly 250 tun. 
S takovými tonážemi firma fungovala prakticky od roku 1955. 
Zlomovým rokem z pohledu strojového vybavení se stal rok 1999, kdy firma začleňuje do 
svého výrobního portfolia kromě farmaceutického i automobilový a elektrotechnický průmysl 
a stává se významným dodavatelem nadnárodních společností. V roce 2002 firma rozšiřuje své 
výrobní možnosti o lakování plastů. V letech 2005-2007 prudce navyšuje své výrobní kapacity 
o nové výrobní a montážní haly, včetně plně automatizovaných lakovacích linek. Rozšiřuje 
zároveň svůj strojový park. Je tak schopna pokrýt výrobky na strojích o tonáži 100-2300 tun. 
V předkrizových letech (do roku 2008) zaměstnává více než 500 kmenových zaměstnanců a 
cca 200 agenturních. Firmě se daří ustát krizová léta 2011-2013 a v roce 2015 splácí většinu 
svých investičních úvěrů. Díky hlavnímu akcionáři, společnosti OPTIPLAST EYEWEAR a.s., se 
veškerý zisk od založení akciové společnosti OKULA používal výhradně na investice do 
technologií a výrobních hal. Vzhledem k tomu, že investiční úvěry byly z velké většiny 
uhrazeny, mohla akciová společnost v roce 2016 poprvé vyplatit svým akcionářům podíl na 
zisku, aniž by došlo k omezení dalších investic do technologií. 
Zaměřením se na elektrotechnický průmysl spojila firma své podnikání na dlouhá léta 
s tuzemskými nadnárodními společnostmi a zejména japonským kapitálem. V první dekádě 
nového milénia hrála v rozvoji společnosti zásadní roli spolupráce se společností PANASONIC. 
Tento dlouhodobý obchodní vztah umožnil OKULE nebývalý technologický rozvoj. Postupné 
nabývání zkušeností s tímto typem výroby otevřelo cestu do průmyslu automobilového. 
Původní výroba drobných lisovaných dílů byla postupně vytlačena díly většími s povrchovými 
úpravami lakováním a tím i vyšší přidanou hodnotou.  
Dnes se spotřebitelé s našimi díly mohou setkat v různých osobních vozech značek VW, 
ŠKODA, AUDI, VOLVO, PORSCHE, BMW, NISSAN, FORD, OPEL, nákladních automobilech 
SCANIA, MAN i ryze sportovních vozech LAMBORGHINY a BENTLEY.  
Co se týče spotřební elektroniky, naše výrobky byly nebo jsou součástí televizorů (PANASONIC, 
TOSHIBA, HITACHI, AIWA), ledniček (CANDY, DOMETIC) nebo klimatizačních jednotek (DAIKIN, 
ROSENBERG) a domácích spotřebičů BOSCH. 
Za posledních dvacet let firma investovala do svého technologického rozvoje téměř 900 
milionů korun. Technologie pořizuje téměř výhradně ze západní Evropy (Německo, Rakousko). 
Jedná se o stroje ENGEL, KRAUSS-MAFFEI a WITTMANN-BATTENFELD, čtyři plně automatické 
lakovací linky německého výrobce AFOTEK.  
OKULA svým zákazníkům nabízí kompletní služby od konstrukce a výroby vstřikovacích 
nástrojů, přes výrobu plastových dílců s povrchovou úpravou lakováním a potiskem, až po 
jednoduché montáže. Tento postupný rozvoj se zrcadlí i ve vývoji certifikace. Původní 
certifikace dle EN ISO 9001:2008 byla od roku 2005 rozšířena o environmentální normu EN ISO 
14001:2004 a od roku 2015 o ISO/TS 16949:2009, která opravňuje k přímým dodávkám do 
automobilek. Tato certifikace byla dále rozšířena o normu IATF.  
Firma si je vědoma i své společenské odpovědnosti. Nedílnou součástí firemní kultury je proto 
i ochrana životního prostředí. Jelikož sídlí téměř v centru města, je na tuto oblast kladen velký 
důraz. Lakovací linky tak byly od samého počátku vybaveny výkonnou spalovací jednotkou na 
bázi RTO technologie, která splňuje přísná legislativní nařízení z oblasti environmentu a do 
ovzduší nevypouští žádné škodlivé látky. V neposlední řadě došlo v roce 2015 k rekonstrukci 
firemní kotelny na pevná paliva. Díky nové technologii kotelna splňuje přísná emisní opatření, 
která v ČR vstoupí v platnost až v roce 2018. Zároveň se snaží, v rámci svých možností 
podporovat finančními i nefinančními prostředky místní sportovní a společenské organizace.  

 



 

HISTORIE 

 
Roku 1873 založili bratři Adolf, Wilhelm a Eduard Eksteinové v Praze původní 
optickou dílnu, která zaměstnávala osmnáct pracovníků. Tato dílna byla v roce 1887 
přesunuta do Vídně, kde podnikání bratří Eksteinů dostalo tovární charakter. 
Tehdejší výrobní program zahrnoval obruby z niklu, doublé, zlata, kaučuku, rohoviny 
a želvoviny. Doplňkovým programem pak byla produkce skřipců, lorňonů, optometrů 
a teploměrů. 

Roku 1895 se Wilhelm Ekstein rozhodl přesunout z ekonomických důvodů firmu do 
českého pohraničí. V budově č.p  51 (původem mlýn) byla v tomto roce zřízena první 
tovární dílna s celkem 40 pracovníky. Firma svými výrobky zásobovala nejen Čechy a 
Moravu, ale i ostatní části tehdejší monarchie. Počet zaměstnanců každým rokem 
rostl a v roce 1939 přesáhl stav pracovníků číslo 500.  

Produkce nebyla přerušena ani v průběhu II. světové války. V této pohnuté době, kdy 
bylo Nýrsko násilně odtrženo od zbytku České republiky, byl majetek židovské rodiny 
nacistickými úřady zabaven aprodán firmě Fremuth a Co., optické závody 
v Nýrsku. Hlavním výrobním programem, kromě brýlových obrub, se stala produkce 
optických přístrojů pro válečný průmysl. To byl i důvod, proč byla továrna na konci 
války vybombardována postupujícími americkými vojsky.  

Národní podnik OKULA byl zřízen vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu dne 
7.3. 1946. Pracovníci německé národnosti byli postupně nahrazováni českými. 
Původní výroba nylonových a acetátových brýlí byla od roku 1951 rozšířena o 
nástrojárnu a zámečnickou dílnu. Rozhodnutím vlády byl n. p. OKULA vyčleněn v roce 
1953 z ministerstva těžkého strojírenství a začleněn do sdružení podniků pro 
zdravotnickou výrobu koncernu SPOFA (od 1958) – tj. pod správu ministerstva 
zdravotnictví. Od tohoto roku byla položena tradice plastikářské výroby. Dalším 
významným výrobním segmentem se v té době stala výroba plastových lahviček a 
uzávěrů pro potřeby farmaceutického průmyslu. Ve stejném období byl výrobní 
program rozšířen i o výrobu ochranných pracovních pomůcek (ochranných brýlí, štítů 
a přileb).  

V roce 1991 byl státní podnik OKULA zařazen do první vlny kupónové privatizace a k 
1. 5. 1992 byl transformován do podoby akciové společnosti. Privatizace firmy byla 
ukončena v polovině roku 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ 

 

 

Datum zápisu:  1. května 1992 

Obchodní firma:  OKULA Nýrsko a.s.  

Sídlo:  Nýrsko, Klostermannova 53, PSČ 340 22 

Právní forma:  Akciová společnost  

založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, 
Gorkého náměstí 32, a přijetím zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu 
Státního notářství Praha východ č.j. NZ 360/92, N 478/92 ze dne 27.4.1992. 

Předmět podnikání:  -  silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní  
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do    
3,5 tuny včetně 

-  činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení  
   daňové evidence 
-  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  
   živnostenského zákona 
-  zámečnictví, nástrojářství 
-  malířství, lakýrnictví, natěračství 
-  obráběčství 

Založení společnosti: Akciová společnost OKULA Nýrsko a.s. vznikla 1. 5. 1992  
v rámci první vlny kupónové privatizace. K 1. 7. 1995 byla  
ukončena privatizace této společnosti.  

Základní kapitál společnosti: 134 994 000,- Kč   

Splaceno: 134 994 000,- Kč 

Akcie:  134 994 ks akcií na jméno v listinné podobě.   
Akcie mají charakter neveřejně obchodovatelných cenných papírů.  

Počet členů statutárního orgánu: 3 
Počet členů dozorčí rady:  3 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2017  

Představenstvo Ing. Jan Motlík   - předseda  představenstva  
 Mgr. Lubomír Křivánek  - člen představenstva  
 Ing. Petr Janovský  - člen představenstva  
  

 
Dozorčí rada Miroslav Šmíd  - předseda dozorčí rady  
 Josef Motlík  - člen dozorčí rady  
 Jan Kolář  - člen dozorčí rady  

 
VRCHOLOVÝ MANAGEMENT V ROCE 2017  

 Emil Ondr výrobně-technický ředitel  
 Mgr. Libor Duchek ředitel zdrojů  
 Miroslav Švejda vedoucí obchodního úseku  
 Josef Rubáš vedoucí nástrojárny, 

  hlavní technik podniku  



 

ZPRÁVA O PODNIKÁNÍ ZA ROK 2017 

Uplynulý rok lze přes určitý pokles tržeb i hospodářského výsledku hodnotit 
pozitivně. Společnost dosáhla tržeb ve výši 508 405 CZK při kladném hospodářském 
výsledku ve výši 21 688 CZK.  

Tento pokles byl způsoben jednak extrémně dobrým rokem 2016 (jen výroba forem 
pro nové projekty ve výši cca 40 mil. CZK), jednak poklesem odběru tradičního 
zákazníka PANASONIC, který se rozhodl pro globálního dodavatele plastových dílů 
z Asie (zásobuje všechny výrobní závody). Pokud bychom odečetli tržby pro tohoto 
zákazníka a snížení objemu výroby vstřikovacích forem, zůstala výkonnost firmy na 
přibližně stejné úrovni, jako v předcházejícím roce. Jelikož informace o poklesu 
výroby pro PANASONIC byla avizována s určitým předstihem, začal obchodní úsek 
pracovat na náhradě těchto tržeb. V druhé polovině roku 2016 se vyskytla možnost 
dodávek do společnosti BSH HIŠNI APARATI ve slovinském Nazarje. Tato společnost 
produkuje spotřební elektroniku podobného charakteru jako PAVCCZ. V průběhu 
roku byl přidělen projekt výroby kuchyňských robotů. Velikou výhodou tohoto 
projektu je lakování části plastových dílů, což vede k vytížení lakovacích linek. 
Potenciál zákazníka by mohl v budoucnu pokrýt z větší části vypadlé tržby 
PANASONIC.  

Firma zaznamenala i velký růst poptávky zejména v oblasti automotivního průmyslu. 
Mnoho automobilek a výrobců v dodavatelském řetězci se rozhodlo umístit projekty 
do České republiky. Využilo tím situaci, kterou v minulosti způsobila ČNB devalvací 
české koruny. Naše firma řešila obdobný problém, jako většina ostatních. Díky 
zmíněným poptávkám, vzrostly požadavky na pracovní síly. Již v průběhu roku 2016 
začal prudký úbytek volných pracovních sil. Tento trend dosáhl v roce 2017 téměř 
vrcholu. Počet kmenových zaměstnanců, přes pronikavý nárůst mezd, nepostačoval 
pokrýt požadavky zákazníků. Firma tak musela najmout zaměstnance 
prostřednictvím agentur práce. Tyto faktory se samozřejmě promítly i v horším 
hospodářském výsledku. 

Jelikož strojový park obsahoval vstřikovací lisy staršího data výroby, bylo 
představenstvem rozhodnuto o postupné výměně nejstarších strojů, které již 
nepostačovaly požadavkům moderní a efektivní výroby. Na jaře tohoto roku byl 
uveden do provozu ENGEL 650 tun. Nahradil tak již vysloužilý stroj COMAC pořízený 
v roce 1999.  

Také se blížil konec doby, po kterou se OKULA zavázala k pronájmu skladových 
prostor v Janovicích. Na představenstvu tedy byla nastolena otázka rekonstrukce 
nevyužitých hal přímo v areálu firmy v Nýrsku. Náklady na externí logistické centrum 
spočívaly nejen v platbě nájmu, ale i v nákladech na personál a transport. Po pod-
robné analýze bylo vyčísleno, že firma může investovat cca 30 mil. CZK s návratností 
investice 10 let, aniž by došlo k narušení aktuálního cash flow. Následně bylo 
rozhodnuto o rozdělení této částky. Celkem 25 mil. CZK bylo určeno na rekonstrukci 
skladových prostor (budovy, výtah, vybavení) a 5 mil. CZK na upgrade informačního 
systému. Výběrovým řízením a stavebním dozorem byla pověřena firma INGEM. 
Z výběrového řízení vzešla vítězně firma PRESTOL. S přestavbou bylo započato 
v polovině roku 2017 s cílem ukončení do března 2018. V rámci stavebních úprav 
byly kompletně opraveny všechny střechy výrobních budov v nýrském areálu. 

V souvislosti s opuštěním prostor v Janovicích a snahou zvýšit ziskovost firmy bylo 
dále rozhodnuto o zakoupení nového drtiče plastů a přesunu tohoto pracoviště zpět 
do Nýrska. Od této investice si firma slibuje větší možnosti při recyklaci materiálů a 
snížení odprodeje nepoužitelných odpadů. Drtič bude na počátku roku 2018 umístěn 
do nově zrekonstruovaných prostor.  

V polovině roku došlo k dalšímu zásadnímu rozhodnutí. Po dlouhých letech 
samostatnosti bylo rozhodnuto o zrušení střediska 600 (nástrojárna) a začlenění jeho 
pracovníků do výrobně-technického úseku. Cílem opatření, které se v žádném 
případě nedotkne zákazníků, je zvýšení produktivity práce, posílení vzájemné 
zastupitelnosti a snaha zvýšit průchodnost zakázek výrobním a kooperačním 
procesem. Jedná se tedy o organizační opatření, funkce výroby a servisu 
vstřikovacích nástrojů zůstane zachována i v budoucnu.  



 

Jeden tým, 
jeden cíl. 

Jako členové 
týmu se 

vzájemně 
respektujeme, 

důvěřujeme si a 
pomáháme. 

 

Naším cílem je 
překonat 

očekávání kladená 
na nás našimi 

zákazníky, pracov-
níky a vlastníky. 

Středem 
pozornosti 

našich 
činností je 
zákazník. 

POSLÁNÍ 

MISE 

Nejsilnějším oborem byla ve firmě v roce 2017 opět plastikařina. Tržby 
ve výši téměř 478 mil. CZK odpovídaly 96% podílu na celkových tržbách. 
Výroba nástrojů byla zastoupena 3% (15 mil. CZK) a produkce 
ochranných prostředků 1% (7,5 mil. CZK). 

Celkem 71 % plastikářské výroby spadalo do elektrotechnického 
businessu. Hlavním zákazníkem zůstala plzeňská firma DAIKIN CZ a její 
partnerské závody. Klimatizační jednotky se tak staly základním 
stavebním kamenem plastikářské výroby. Kromě tohoto segmentu firma 
produkovala i pro DOMETIC (chladničky, minibary), PANASONIC (zadní 
kryty TV), BSH (kuchyňské roboty). V drtivé míře se jednalo o lisování 
pohledových dílů. Pozitivním faktorem je, že došlo k navýšení podílu 
lakovaných dílů. Plastové díly pro kuchyňské roboty tak začaly, společně 
s automobilovými díly, doplňovat kapacity lakovacích linek.  

Automotive business se na plastikářské produkci podílel 24%. Výroba 
technických, pohledových i nepohledových dílů pro rozličné 
automobilky byla většinou realizována prostřednictvím dodavatelského 
řetězce, kde OKULA vystupovala jako dodavatel druhého řádu. 
Společnosti SHAPE, GRUPO COSMOS, GRUPO ANTOLIN, EUGEN-WEXLER 
byly doplněny o společnost IAC. Potěšitelný je i růst objemu lakovaných 
dílů. Firma tak opět začíná využívat, alespoň na jednu směnu, několik 
lakovacích linek.  

Z celkových tržeb firma 87 % realizovala na tuzemském trhu, 13 % 
exportovala. Největšími zahraničními partnery byly následující země: 
Německo (68% exportu), Turecko (17%), Slovinsko (8%) a Slovensko 
(5%). Jedná se o ryze geografické rozlišení, protože i s některými 
zákazníky v ČR obchodujeme v EURO měně. Poměr tržeb v cizí měně je 
tak ve společnosti mnohem vyšší. 

Představenstvo akciové společnosti  
OKULA Nýrsko a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

VIZE 
Být společností, která svým výrobním programem v oblasti 

ochranných pracovních prostředků navazuje na tradici optické 
výroby v Nýrsku a dále důsledně buduje svoji pozici jako firma 
uznávaná v oblasti sériových dodávek plastových výrobků pro 

výrobce z oblasti elektrotechnického, automobilového, 
farmaceutického a ostatního průmyslu. 



 

POLITIKA JAKOSTI 

Pro naplnění vize vyhlásilo vedení společnosti Politiku (jakosti a environmentu). Toto 
veřejné vyhlášení je publikováno na webových stránkách podniku. Politika je nedíl-
nou součástí nástrojů vedení podniku. Uplatňováním politiky sledujeme neustálé 
uspokojování potřeb všech našich zákazníků, dosahované cestou neustálého 
zlepšování a prostřednictvím týmové spolupráce všech našich zaměstnanců. 
 

Tato politika je závazná pro všechny pracovníky společnosti OKULA Nýrsko a.s. a je přístupná na webových 
stránkách. Vyhlášena dne 15.12.2014 na rok 2015 – 2017 vrcholových vedením společnosti. 

Ing. Petr Janovský    Ing. Jan Motlík, Mgr. Lubomír Křivánek 
představitel vedení pro SMJ a E  představenstvo a.s. 

POLITIKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU  
společnosti OKULA Nýrsko a.s., 
významného výrobce plastových výrobků, prostředků pro ochranu zraku, nástrojů a přípravků 

FIREMNÍ KULTURA Firemní kultura vychází z poznání, že výrobky jsou nositeli hodnot vytvořených 
společností a mají úspěch jen tehdy, jestliže přináší užitek a spokojenost 
zákazníkům a při jejich realizaci či užití nedochází k poškozování životního 
prostředí a porušování platných právních či jiných předpisů. Tento princip 
uplatňujeme jak navenek ve vztahu k dodavatelům, zákazníkům a partnerům, 
tak dovnitř společnosti ve vztahu k zaměstnancům. Společnost si je zároveň 
vědoma své společenské odpovědnosti k regionu, ve kterém podniká. 

SYSTÉM ŘÍZENÍ Prostřednictvím systému řízení chceme dosáhnout naplnění všech 
podnikatelských cílů, včetně uspokojení očekávání našich zákazníků, 
spolupracovníků i obyvatel regionu, kde se naše společnost nachází. Průběžně 
monitorujeme kvalitu produktů, věnujeme velkou pozornost zlepšování 
procesů a vnitřních vazeb, osvojujeme si nové poznatky a technologie. 
Chceme rozšířit systém řízení a splnit požadavky na organizace zajišťující 
sériovou výrobu pro automobilový průmysl. 

SPOLEČNOST A TRH Sledujeme a analyzujeme potřeby trhu ve vybraných segmentech. Naším 
záměrem je být profesionálním partnerem, připraveným splnit požadavky 
našich zákazníků a rychle reagovat na změnu jejich potřeb. 

JAKOST VÝROBKŮ Usilujeme o to, být i nadále spolehlivým výrobcem, který dodává kvalitní, 
řádně označené výrobky. Dodávky realizuje bezpečně, včas, na správné místo 
a za dobré ceny. Budeme nadále ověřovat spokojenost zákazníků s 
poskytnutými produkty a přijímat odpovídající opatření s cílem neustále 
zvyšovat úroveň spokojenosti. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí firemní kultury a je založena 
na principu neustálého zvyšování povědomí pracovníků o zásadách ochrany 
životního prostředí. 

ZÁKAZNÍCI, 
DODAVATELÉ, 
ZAINTERESOVANÉ 
STRANY 

Budujeme trvalé partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli. Produkty  
a služby nakupujeme přednostně od dodavatelů s prověřeným systémem 
řízení jakosti a environmentu. Nasloucháme přáním, potřebám a požadavkům 
zákazníků i zainteresovaných stran a včas na ně reagujeme. 

ZAMĚSTNANCI Chceme být i nadále zaměstnavatelem v regionu nezastupitelným, atraktivním 
a vyhledávaným. Pracovníky vedeme k odpovědnosti za vlastní práci a 
k spoluodpovědnosti za výsledky celé společnosti. Rozvíjíme spolupráci s 
učňovským školstvím s cílem vychovávat vlastní odborníky v pozicích nástrojař 
a seřizovač. 

BEZPEČNOST PRÁCE Vytváříme zaměstnancům podmínky k dodržování zásad bezpečnosti práce  
a ochrany zdraví při práci. 

ZÁVAZEK VEDENÍ Vedení společnosti přijímá závazek k trvalému zlepšování systému 
managementu a všech procesů poskytováním přiměřených zdrojů tak, aby 
byla vždy zajištěna náležitá kvalita a environmentální způsobilost výrobků  
a procesů, jako předpoklad pro trvalé uspokojování požadavků a očekávání 
zákazníků. 



 

 

 

 

 

 

  

běžném                                  

1

minulém                                          

2

I. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 01 494 172 578 639

II. Tržby za prodej zboží 02 14 233 1 378

A. Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06) 03 367 525 397 496

A.  1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 11 377 1 231

A.  2. Spotřeba materiálu a energie 05 305 933 336 315

A.  3. Služby 06 50 215 59 950

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 -1 250 6 670

C. Aktivace (-) 08 0 0

D. Osobní náklady (ř. 10 + 11) 09 101 448 105 418

D.  1. Mzdové náklady 10 75 327 78 268

D.  2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostat. náklady (ř.12+13) 11 26 121 27 150

D.  2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 24 962 26 158

D.  2.2. Ostatní náklady 13 1 159 992

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19) 14 9 398 8 804

E.  1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   (ř. 16 + 17 ) 15 10 227 9 345

E.  1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 10 227 9 345

E.  1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0

E.  2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0

E.  3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -829 -541

III. Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 20 12 202 9 854

III.  1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 1 423 167

III.  2. Tržby z prodaného materiálu 22 6 212 3 358

III.  3. Jiné provozní výnosy 23 4 567 6 329

F. Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29) 24 14 946 11 371

F.  1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 1 282 22

F.  2. Zůstatkové cena prodaného materiálu 26 5 879 3 294

F.  3. Daně a poplatky v provozní oblasti 27 797 776

F.  4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0

F.  5. Jiné provozní náklady 29 6 989 7 279

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24) 30 28 541 60 112

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33) 31 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 34 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37) 35 0 0

V.  1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 36 0 0

V.  2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 40 + 41) 39 23 723

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 0 707

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 23 16

I. Úpravy hodnot a rezervy ve f inanční oblasti 42 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady  (ř. 44 + 45) 43 860 1 177

J.   1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 0 0

J.   2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 860 1 177

VII. Ostatní f inanční výnosy 46 3 491 486

K. Ostatní f inanční náklady 47 4 571 737

* Finanční výsledek hospodaření ( +/- ) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 +46 - 47) 48 -1 918 -705

** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48) 49 26 623 59 407

L. Daň z příjmů  (ř. 51 + 52) 50 4 935 6 984

L.  1. Daň z příjmů splatná 51 3 970 6 145

L.  2. Daň z příjmů odložená ( +/- ) 52 965 839

** Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- ) (ř. 49 - 50) 53 21 688 52 423

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 53 - 54) 55 21 688 52 423

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII 56 524 121 591 080

označení 

a

Text                                                                                                                                                  

b                                                                                                                

číslo 

řadku                     

c

Skutečnost v účetním období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31. prosince 2017

(v celých tisících Kč)

IČ

45359083

Zpracováno v  souladu s vyhláškou
č. 500/2002Sb. ve znění  pozdějších 

předpisů
.

Název účetní jednotky:

OKULA  Nýrsko  a.s.

sídlo:

Klostermannova 53

340 22 Nýrsko



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Min. úč. obd.

AKTIVA                                                                                        

b                                   

číslo 

řadku              

c

Brutto                        

1

Korekce                       

2

Netto                         

3

Netto                         

4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74) 001 812 754 -441 900 370 855 327 209

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27) 003 607 534 -441 900 165 634 153 095

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11) 004 14 540 -11 795 2 745 1 430

B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva (ř. 07 + 08) 006 11 848 -11 795 52 80

2.1. Softw are 007 11 848 -11 795 52 80

2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 0 0 0 0

3. Goodw ill 009 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13) 011 2 692 0 2 692 1 350

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 2 692 0 2 692 1 350

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 až 20 +24) 014 592 844 -429 955 162 889 151 665

B. II. 1. Pozemky a stavby (ř. 16 + 17) 015 250 939 -118 729 132 210 136 754

1.1. Pozemky 016 4 046 0 4 046 4 046

1.2. Stavby 017 246 893 -118 729 128 163 132 708

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 323 462 -308 410 15 052 14 041

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23) 020 3 488 -2 816 671 571

4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 0 0 0 0

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 0 0 0 0

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 3 488 -2 816 671 571

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26) 024 14 957 0 14 957 300

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 0 0 0 0

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 14 957 0 14 957 300

B. III. Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34) 027 149 -149 0 0

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 149 -149 0 0

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 0 0 0 0

3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0 0 0

4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 0 0 0 0

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 0 0 0 0

7. Ostatní dlouhodobý f inanční majetek (ř. 35 + 36) 034 0 0 0 0

7.1. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 035 0 0 0 0

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f inanční majetek 036 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 203 652 0 203 652 172 843

C. I. Zásoby   (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 60 016 0 60 016 53 750

I. 1. Materiál 039 34 148 0 34 148 28 291

2. Nedokončená výroba a polotovary 040 5 609 0 5 609 3 911

3. Výrobky a zboží (ř.42 + 43) 041 20 260 0 20 260 21 548

3.1. Výrobky 042 19 918 0 19 918 21 221

3.2. Zboží 043 342 0 342 327

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0

C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 76 090 0 76 090 64 502

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky  (ř. 48 až 52) 047 305 0 305 305

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0

1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0

1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0

1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0

1.5. Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56) 052 305 0 305 305

1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 305 0 305 305

1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0

1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0

2. Krátkodobé pohledávky  (ř. 58 až 61) 057 75 785 0 75 785 64 197

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 48 204 0 48 204 60 140

2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0

2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0

2.4. Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67) 061 27 581 0 27 581 4 057

2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0

2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0

2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 -897 0 -897 0

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 27 903 0 27 903 4 029

2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 544 0 544 7

2.4.6. Jiné pohledávky 067 32 0 32 21

C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 +70) 068 0 0 0 0

C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý f inanční majetek 070 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 +73) 071 67 546 0 67 546 54 591

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 98 0 98 157

2. Peněžní prostředky na účtech 073 67 448 0 67 448 54 434

D. Časové rozlišení aktiv  (ř. 75 až 77) 074 1 569 0 1 569 1 271

D. 1. Náklady příštích období 075 790 0 790 427

2. Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 077 779 0 779 843

označ.          

a

Běžné účetní období

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31. prosince 2017

(v celých tisících Kč)

IČ

45359083

Název účetní jednotky:

OKULA  Nýrsko  a.s.

sídlo:

Klostermannova 53
340 22 Nýrsko

Zpracováno v  souladu s vyhláškou
č. 500/2002Sb. ve znění  pozdějších 

předpisů
.



 

   

PASIVA                                                                                                           

b                                   

řád.              

c

Běžné účetní 

období                                

5

Minulé účetní 

období                                      

6

PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 370 855 327 209

A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100) 079 229 286 219 836

A. I. Základní kapitál (ř. 81 až 83) 080 134 994 134 994

I. 1. Základní kapitál 081 134 994 134 994

2. Vlastní podíly (-) 082 0 0

3. Změny základního kapitálu 083 0 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy   (ř. 85 + 86) 084 -158 -158

A. II. 1. Ážio 085 0 0

2. Kapitálové fondy (ř. 87 až 91) 086 -158 -158

2.1. Ostatní kapitálové fondy 087 142 142

2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 -300 -300

2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 090 0 0

2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 0 0

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94) 092 26 405 26 405

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 093 26 405 26 405

2. Statutární a ostatní fondy 094 0 0

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (+/-) (ř. 96 až 98) 095 46 358 6 173

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 096 46 358 6 173

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 0 0

3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 098 0 0

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  /ř.01 - 

(+ 80 + 84 + 92 + 95 - 99 + 100 + 141)/ 099 21 688 52 423

A. VI. Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-) 100 0 0

B. + C. Cizí zdroje  (ř. 102 + 107) 101 135 970 104 322

B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0

B. I. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 104 0 0

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0

4. Ostatní rezervy 106 0 0

C. Závazky  (ř. 108 + 123) 107 135 970 104 322

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 až 119) 108 43 527 14 529

C. I. 1. Vydané dluhopisy (ř.110 + 111) 109 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 41 611 13 579

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů 114 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 117 0 0

8. Odložený daňový závazek 118 1 916 951

9. Závazky - ostatní (ř. 120 až 122) 119 0 0

9.1. Závazky ke společníkům 120 0 0

9.2. Dohadné účty pasívní 121 0 0

9.3. Jiné závazky 122 0 0

C. II. Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 až 133) 123 92 443 89 792

C. II. 1. Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126) 124 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 125 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 126 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 127 39 632 41 000

3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 1 628 2 737

4. Závazky z obchodních vztahů 129 41 533 30 333

5. Krátkodobé směnky k úhradě 130 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 131 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 132 0 0

8. Závazky - ostatní (ř. 134 až 140) 133 9 651 15 723

8.1. Závazky ke společníkům 134 2 2

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0

8.3. Závazky k zaměstnancům 136 4 892 4 844

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 2 492 2 774

8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 1 670 7 690

8.6. Dohadné účty pasivní 139 384 248

8.7. Jiné závazky 140 210 166

D. Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143) 141 5 598 3 051

D. I. Výdaje příštích období 142 5 598 3 051

II. Výnosy příštích období 143 0 0

označ.             
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