


 

 

H i s t o r i e  

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 a prodán 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 r. 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.  

V roce 1999 firma začleňuje do svého výrobního portfolia kromě farmaceutického i automobilový a elektrotechnický 

průmysl a stává se významným dodavatelem nadnárodních společností.  

 



 

 

 

 

 

O  f i r m ě  

Přestože je OKULA v povědomí široké 

veřejnosti známa jako výrobce brýlových 

obrub, již více než 20 let je hlavním 

předmětem podnikání výroba plastů. Až do 

roku 1999 dominovala produkce drobných výlisků na strojích malé tonáže (max. do 250 tun uzavírací síly). 

Jednalo se o různé uzávěry, lahvičky, odměrné nádobky a další drobné výrobky pro farmaceutický a kosmetický 

průmysl.  

Rok 1999 byl z tohoto pohledu zlomový. Částečný pokles poptávky po farmaceutickém a zejména kosmetickém 

zboží přinutil firmu porozhlédnout se i v jiných odvětvích plastikářské výroby. V této době se stávají hybnou silou 

rozvoje průmyslu v centrální Evropě výrobci spotřební elektrotechniky.  Společně s nimi spojila OKULA svůj osud 

na řadu let a spolupráce s těmito firmami umožnila rozsáhlý investiční rozvoj. Postupně byly pořízeny stroje 

s uzavíracími silami 350, 420 a 500 tun. Nosným programem se stala výroba HI-FI reproduktorů a drobných 

elektrotechnických součástek.  

Nástup nového „milénia“ přinesl i nové zákazníky a nové příležitosti. Výrobci reproduktorů byli nahrazeni 

společnostmi produkujícími televizory. Tento moderní obor se stal v letech 2001- 2008 zásadním faktorem pro 

největší investice ve firmě. Rostoucí požadavky a zvyšující se náročnost zákazníků na kvalitu výrobků a zejména 

kvalitu povrchových úprav si vyžádaly investice do nových strojů, automatizovaných lakovacích linek i nových 

továrních hal. OKULA od roku 1999 investovala v několika etapách částku převyšující 800 mil. Kč, vše do 

špičkových technologických zařízení minimálně evropské úrovně. Strojový park se rozrostl o stroje s uzavíracími 

silami 650, 1500, 2200 a 2300 tun. Dodavatelem strojů byla z velké části renomovaná rakouská společnost 

ENGEL. Lakovací linky německé společnosti AFOTEK pak patří k nejšpičkovějším zařízením v Evropě pro 

výrobu lakovaných elektrotechnických dílů. Postupem času byly tyto linky doplněny o možnost lakování 

syntetických barev s možností nabídnout své kapacity i pro průmysl automobilový.  Aktuálně jsou připraveny čtyři 

plně automatické lakovací linky pro nástřik vodou ředitelných i syntetických laků, včetně možnosti vícevrstvé 

aplikace. Linky tím splňují požadavky zákazníků nejen z elektrotechnického, ale i automobilového průmyslu. 

Technologie je samozřejmě vybavena výkonnou spalovací jednotkou na bázi RTO technologie, která splňuje 

přísná legislativní nařízení z oblasti životního prostředí. Technologie povrchových úprav je doplněna kvalitním 

zařízením pro potisk (tampoprint).  

 

 

  



 

 

Základní  in formace o  f i rmě  

Datum zápisu:  1. května 1992 

Obchodní firma:  OKULA Nýrsko a.s.  

Sídlo:  Nýrsko 53, PSČ 340 22 

Identifikační číslo:  453 59 083 

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, 

N478/92 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. května 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 2014  
 
Představenstvo   Ing. Jan Motlík    - předseda  představenstva  

Mgr. Lubomír Křivánek  - člen představenstva  
Ing. Petr Janovský   - člen představenstva  
   

Dozorčí rada   Miroslav Šmíd   - předseda dozorčí rady  
Jiří Fric     - člen dozorčí rady  
Jan Kolář   - člen dozorčí rady  

 
Vrcholový management v roce 2014 /  Senior Management in 2014 do 

Emil Ondr   Výrobně-technický ředitel  
Mgr. Libor Duchek  Ředitel zdrojů  
Miroslav Švejda    Vedoucí obchodního úseku  

 
  



 

 

Zpráva o  podnikání  za  rok 2014  

Společnost OKULA Nýrsko a.s. vytvořila v obchodním roce 2014 zisk ve výši 9 606 CZK (výsledek 
hospodaření za účetní období). Ke zlepšení hospodářského výsledku došlo, kromě snížení hodnoty odpisů, i nárůstem 
celkových tržeb. Proti uplynulému roku (tržby ve výši 351 mil. CZK) firma navýšila své tržby o 30 mil. CZK na 
celkových 381.783 tis. CZK, což reprezentuje cca 8,5 % nárůst. 
 I v loňském roce jasně dominovala výroba plastových polotovarů pro další výrobní spotřebu. Základním 
stavebním kamenem byla oblast elektrotechnického průmyslu, která se na celkových tržbách podílela téměř 56%. 
Výroba velkých, pohledových dílů pro DAIKIN CZ, PANASONIC a DOMETIC položila podstatný základ obratu v této 
oblasti.  

Druhým nejvýznamnějším odvětvím v roce 2014 byla produkce automobilových dílů, která dosáhla výše cca 
22%. Mezi největší zákazníky patřily společnosti EUWE, IDEAL, GRUPO ANTOLIN, AIC, SHAPE CORP. Základ 
automobilové produkce spočívá ve výrobě velkých pohledových i nepohledových, nelakovaných dílů na strojích 
ENGEL, se střední a vyšší tonáží (až 2300 tun). 

Obor farmaceutické výroby (uzávěry, odměrné nádobky, apod.) v roce 2014 přesáhl 8%. Produkce 
ochranných prostředků (brýlové obruby a ochranné štíty) nepřevýšila 2% celkového obratu. 

Nástrojárna se podílela na objemu tržeb celkem téměř 12%. Kromě speciálních měřidel pro automobilový 
průmysl byla v tomto roce realizována i výroba vstřikovacích nástrojů pro naše zákazníky ve vlastní nástrojárně, popř. 
s kooperujícími firmami.   

Z hlediska zahraničního obchodu bylo 80% umístěno v tuzemsku, 20% připadlo na zahraniční obchod. 
Příjemcem se staly zejména země EU. Nejvíce zboží bylo vyvezeno do Německa 78% exportního podílu, na 
Slovensko 7%, do Rumunska 3%. Mimo Evropu OKULA vyvážela do Malajsie, Tuniska, Japonska a na Thajwan.   

Společnost plánuje pro následující období posílení svých aktivit v automobilovém průmyslu. Základy pro toto 
posílení byly vytvořeny již v loňském roce, kdy se podařilo dohodnout na vzájemné spolupráci se zahraničním 
partnerem na dodávkách pro přední evropské automobilky. Díky investicím učiněným v minulosti k tomu má OKULA 
velmi dobré předpoklady.  

V popředí zájmu zůstanou i pro následující období otázky snižování výrobních nákladů, zvyšování 
produktivity práce, včetně oblasti kvality. Evropská hospodářská situace způsobila, že tlak zákazníků na koncové ceny 
je enormní. Výše uvedené body tedy společnost považuje při svém rozvoji za klíčové. Proto se pro posílení své 
konkurenceschopnosti rozhodla v roce 2014 pro implementaci systému řízení jakosti podle ISO TS 16 949. Tato 
certifikace je bezpodmínečně nutná pro dodávky v automobilovém průmyslu. OKULA certifikací úspěšně prošla v lednu 
2015. Kromě kontroly nákladů, jejichž snížení požaduje většina zákazníků, se firma zaměří na otázku kvality a s ní 
těsně spojený výcvik a rozvoj pracovních sil tak, aby byl zajištěn rozvoj a prosperita společnosti i v následujících 
letech. Otázka kvalifikovaných pracovních sil je pro společnost v pohraničí velice důležitá. Firma spolupracovala a 
nadále bude spolupracovat s MPSV ČR při vzdělávacích aktivitách v rámci programu „Podpora odborného vzdělávání 
zaměstnanců“ a při obdobných aktivitách i se Svazem průmyslu a dopravy ČR.  

Představenstvo akciové společnosti  
OKULA Nýrsko 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. Našim 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 vyhledáva-
ným. 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. 

TATO POLITIKA JE ZÁVAZNÁ PRO VŠECHNY PRACOVNÍKY SPOLEČNOSTI OKULA NÝRSKO A.S., JE PŘÍSTUPNÁ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. 
VYHLÁŠENA DNE 15.12.2014 VRCHOLOVÝM VEDENÍM SPOLEČNOSTI OKULA NÝRSKO A.S. NA ROK 2015 – 2017 

 
 

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



  

 

  



 

   



  

  



 
 

 

 

 

V IZE  - Rozvoj podniku pro další období je směřován k naplnění naší vize, kterou je: 

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 kvalitních plastových výrobků pro výrobce z oblasti elektrotechnického, automobilového, 
farmaceutického a ostatního průmyslu. 

Poslání  –  mise 

 Jeden tým, jeden cíl. 

 Jako členové týmu se vzájemně respektujeme, důvěřujeme si a pomáháme. 

 Naším cílem je překonat očekávání kladená na nás našimi zákazníky, pracovníky a vlastníky. 

 Středem pozornosti našich činností je zákazník. 

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



 

  



 

Prezentace f i rmy  

VSTŘIKOVÁNÍ TERMOPLASTŮ 

  

  
 

LAKOVÁNÍ 

  

  



 
 

Prezentace f i rmy  

NÁSTROJÁRNA 

  

  

 

OSTATNÍ VÝROBA 

  

  
  



 

  



 

 


