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Úvodní slovo
Vážení akcionáři, ctěný čtenáři,

představenstvo společnosti předkládá výroční zprávu za rok 2011, obsahující soubor údajů a informací o
výsledcích podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a dalších položek souboru jejích aktiv a
pasiv, o průběhu peněžních toků, společně s dalšími údaji za výše zmíněné účetní období. Zde uvedené
vesměs číselné údaje jsou dále doplněny o základní informace o společnosti, charakteristiku hlavních akcí
realizovaných v tomto časovém období, společně s doprovodným komentářem k vzájemným návaznostem a
trendům u položek považovaných za významné. Předložený soubor informací poskytuje dostatečný obraz o
stavu společnosti a výsledcích její podnikatelské činnosti, a to nejen v průběhu výše zmíněného účetního
období roku 2011, ale rovněž tak v kontextu jejího vývoje v delším časovém horizontu posledních několika
let tomuto období předcházejících.
Rok 2011 můžeme hodnotit z hlediska dosažených výsledků bezesporu jako rok velice úspěšný, jehož
výsledky je možno zařadit z pohledu poslední dekády let na pomyslné druhé místo hned za mimořádně
úspěšný rok 2010. Ve srovnání se zadanými cíli v obchodním a finančním plánu pro rok 2011 vychází
jednoznačně pozitivní bilance, kdy plánem stanovené cíle byly vesměs splněny na více jak 100 %. Celkový
obrat dosáhl výše 133,6 mil. Kč, což odpovídá cca 102,6 % očekávané hodnoty podle plánu, při objemu
tržeb za vlastní výrobky a služby téměř 127 mil. Kč, odpovídající cca 104,1 % plánovaného stavu.
Hospodářský výsledek před odvodem daně ve výši 31,9 mil. Kč znamená splnění plánovaného cíle na cca
117,2 %, při provozním zisku splněném na cca 114,4 %. Celkový objem výkonů ve výši 128,8 mil. Kč
znamenal splnění plánu na cca 101,9 %. Příspěvek finančních operací na celkovém obratu přitom činí pouze
1,2 %, z čehož je zřejmé, že výsledky společnosti jsou generovány především provozními aktivitami,
zejména pak tržbami za vlastní výrobky a služby, jejichž podíl na celkovém obratu činí cca 95,0 %. Za
pozitivní je třeba rovněž pokládat skutečnost, že se podařilo udržet celkové náklady na úrovni cca 98,7 %
plánem očekávaného stavu pro rok 2011. Z dalších výsledků je možno zmínit ukazatel přidané hodnoty,
s plněním ve výši cca 104,3 % očekávaného stavu podle plánu, přičemž po přepočtu na jednoho
ekvivalentního zaměstnance tomu odpovídá hodnota ve výši 1,736 mil. Kč/rok, znamenající splnění ročního
plánu na cca 103,9 %. Dlouhodobý majetek společnosti se navýšil o cca 4 % vůči skutečnosti na konci roku
2010, celkový objem aktiv netto přitom zůstal prakticky stejný (cca 99,4%), což je stav lepší o cca 6,4 % než
v ročním plánu očekávaná skutečnost.
Takové výsledky by nesporně nebylo možné dosáhnout bez vysokého stupně nasazení a angažovaného
přístupu zaměstnanců společnosti na všech úrovních, stejně jako bez dobré spolupráce s našimi obchodními
partnery. Dovolte mi proto při této příležitosti vyjádřit jménem představenstva společnosti, jejího výkonného
vedení a nepochybuji o tom, že i Vaším jménem vážení akcionáři, uznání a poděkování všem zaměstnancům
společnosti za dobře odvedenou práci a za dosažené výsledky. Poděkování patří i našim obchodním
partnerům za projevenou důvěru a v řadě případů rovněž za jejich aktivní součinnost a vzájemné korektní
vztahy, přispívající nemalou měrou k úspěšnému výsledku.
Společnost plnila i v roce 2011 řádně dále své závazky a povinnosti vůči státu, stejně jako ke svým
obchodním partnerům a v neposlední řadě ke svým zaměstnancům. Stranou pozornosti nezůstalo ani
poskytnutí pomoci ve formě finančních darů potřebným, kdy společnost věnovala v období roku 2011
celkem 820 tis. Kč, určených především na charitativní účely, na podporu vybraných škol a podporu tělesně
postižených.
Audit účetní závěrky za rok 2011 neshledal žádné nedostatky ve způsobu vedení účetnictví společnosti a
výsledný výrok auditora svědčí o tom, že účetnictví je vedeno řádným a transparentním způsobem, v souladu
s platnými předpisy.
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Vážení akcionáři, nyní mi dovolte, abych Vás na základě dále uvedených skutečností v této zprávě a
v souladu už s tradicí, opětovně ujistil o tom, že jste investovali své prostředky do dobře prosperující a
stabilní společnosti, která byla, je a pevně věřím, že bude schopna i nadále zajistit výrazně nadstandardní
míru jejich zhodnocení, a to při zcela přijatelné míře rizika. V případě majoritního akcionáře se pak jedná o
přínosy spojené s výsledky činnosti společnosti, mající nesrovnatelně (řádově) vyšší efekt, než je inkasovaný
podíl na zisku ve formě dividendy. Spolehlivé, včasné a kvalitně provedené inženýrské výkony poskytované
společností pro plnění potřeb a požadavků mateřské firmy ČEZ, a. s., stejně jako ostatních členů Skupiny
ČEZ, jsou v řadě případů unikátní a jen obtížně nahraditelné za srovnatelných podmínek. Vyčíslení těchto
přínosů je sice nesnadné, ale jejich význam je nesporný ve smyslu výše uvedeného tvrzení.
Ostatní naše obchodní partnery bych pak rád znovu ubezpečil, že jsou u nás na správné adrese pokud
hledají spolehlivého, kvalifikovaného a zkušeného dodavatele pro řešení svých problémů a potřeb,
dodavatele poskytujícího kvalitní inženýrské služby a jiné produkty své činnosti za přijatelně rozumnou cenu
a při minimální míře rizika. Partnera s potenciálem pochopit specifické potřeby a požadavky zákazníka a
zvolit racionální a efektivní postup při jejich řešení. stejně jako partnera stabilního, schopného zajistit
potřebný servis a garance na dodané produkty po celou dobu jejich životnosti, stejně jako dlouhodobou
podporu při jejich efektivním využívání a dalším rozvoji.
Do následujícího období přeji společnosti a nám všem, vážení čtenáři, hodně pracovních i osobních
úspěchů při uskutečňování svých záměrů a plánů. Jsem pevně přesvědčen o tom, že stanovené cíle
společnosti pro rok 2012 se podaří úspěšně naplnit, a že budeme moci hodnotit toto bilanční období rovněž
s pozitivním výsledkem.

Vlastimír Krček
předseda představenstva a ředitel společnosti
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Základní údaje o společnosti
Společnost OSC, a.s. byla založena dne 31. května 1994 pod původním jménem ORGREZ SC, a.s. a je
registrována v obchodním registru vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1376.
Společnost poskytuje kvalifikované inženýrské služby od studie, návrhu až po vlastní realizaci, uvedení
do provozu, pozáruční servis a technickou podporu, spojených s dodávkou komplexních sestav zařízení
(hardware, software, know how) v oblasti vývoje a aplikace moderních simulačních systémů,
sofistikovaných řídicích a informačních systémů, vývoje a realizace speciálních zařízení, inženýrských
služeb v oblasti hydroenergetiky a širokého spektra poradenských a expertních činností ve výše zmíněných
oblastech, včetně služeb certifikační autority a servisních výkonů.
Spektrum zákazníků společnosti tvoří subjekty z oblasti „velké“ elektro-energetiky, představované
především výrobci elektrické energie a tepla (elektrárenské společnosti, výrobny s kombinovanou výrobou
elektřiny a tepla, ostatní subjekty), distribuční společnosti a operátoři přenosové soustavy (TSO), stejně jako
dodavatelé zařízení a služeb pro energetiku, a to jak domácí, tak zahraniční.

Sídlo a adresa společnosti:
OSC, a.s.
Staňkova 18a

IČ:
DIČ:

60714794
CZ60714794

P.O.Box 111

Telefon:

+420 541 643 111

612 00 Brno

Fax:

+420 541 643 109

Česká republika

E-mail:

osc@osc.cz

www:

http://www.osc.cz

Struktura akcionářů: údaje v (%) základního kapitálu
Právnická osoba ČEZ, a. s.:

66,67 %

Fyzické osoby:

33,33 %

33%

67%

Základní kapitál a akcie:
Základní kapitál (Kč)
Jmenovitá hodnota akcie (Kč)
Počet emitovaných akcií (ks)

13 899 600
100
138 996

(všechny akcie společnosti jsou kmenové,
jsou vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné)

Vybrané údaje z výsledků hospodaření v roce 2011: [údaje v tis. Kč]
Celkový roční obrat netto

133 578

Provozní hospodářský výsledek

31 873

Hospodářský výsledek za účetní období

25 868

Aktiva celkem (netto)
Fixní aktiva netto

VZ OSC 2011

169 420
56 710

3/39

VVýýrrooččnníí zzpprráávvaa ssppoolleeččnnoossttii O
OSSCC,, aa..ss..
zzaa rrookk 22001111

Orgány společnosti a její výkonné vedení
Statutární orgán společnosti a její výkonné vedení působily v průběhu celého roku 2011 ve stejném
složení jako v předcházejícím období roku 2010. V případě dozorčí rady společnosti došlo ke změnám
v jejím složení, kdy v souvislosti s odstoupením pana Ing. K. Palečka z funkce člena dozorčí rady k datu
31. 10. 2011 byl jmenován jejím novým, náhradním členem s působností od 1. 11. 2011 pan Ing. Zdeněk
Šmejkal a novým předsedou byl zvolen dne 24. 11. 2011 pan Ing. Tomáš Fuks. Složení výše uvedených
orgánů společnosti a jejího výkonného vedení je uvedeno v následujícím přehledu.

Představenstvo společnosti
Ing. Vlastimír Krček
předseda představenstva
Ing. Luděk Schrumpf
místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Konečný
člen představenstva

Dozorčí rada
Ing. Tomáš Fuks
ČEZ, a. s.

člen dozorčí rady (do 24. 11. 2011)
předseda dozorčí rady (od 24. 11. 2011)
Ing. Karel Paleček
ÚJV Řež, a. s.

předseda dozorčí rady (do 31. 10. 2011)
Ing. Jindřich Kysela
člen dozorčí rady volený zaměstnanci
Ing. Zdeněk Šmejkal
ČEZ, a. s.

člen dozorčí rady (od 1. 11. 2011)

Výkonné vedení společnosti
Ing. Vlastimír Krček

ředitel společnosti

Ing. Luděk Schrumpf

vedoucí divize Simulační systémy
a zástupce ředitele

Ing. Miroslav Konečný vedoucí divize Řídicí systémy
Ing. Jan Tupý

vedoucí oddělení Speciální zařízení

Ing. Jiří Blaha

vedoucí oddělení Informační systémy
a zástupce ředitele pro jakost
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Profil společnosti
Společnost nabízí a poskytuje široké spektrum vysoce kvalifikovaných inženýrských činností a s tím
spojených dodávek zařízení (hardware, software) pro zákazníky ze sektoru elektro-energetiky, se zaměřením
do dvou základních oblastí: aplikace moderních metod a systémů automatického řízení a kontroly procesů
výroby, přenosu a distribuce elektrické energie a tepla a dále pak na vývoj a realizaci simulačních systémů a
trenažérové techniky, určené jak pro proces přípravy a opakovací výcvik personálu obsluhy, tak pro náročné
inženýrské aplikace. K tomu dále přistupuje vývoj a realizace speciálních elektronických modulů a zařízení
podle specifických potřeb zákazníka, poradenské a expertní služby ve výše uvedených oborech činnosti,
výkon poradenské a certifikační autority v oblasti přípravy energetických zdrojů poskytovat podpůrné služby
pro přenosovou soustavu, včetně dodávek vlastních technických prostředků pro systémy jejich kontroly a
řízení. Výše uvedené činnosti jsou pak v oblasti hydroenergetiky doplněny o inženýrské služby spojené s
realizací garančních a dalších specializovaných měření (vibrace, kavitace, provozní diagramy, optimalizace
nastavení vazeb aj.) na podporu provozu a výstavby vodních elektráren a jiných hydraulických strojů a
zařízení (vodárny, čerpadla a čerpací stanice, čistírny odpadních vod aj.). Pro dodané systémy a zařízení
vlastní produkce pak společnost poskytuje rovněž dlouhodobě servisní služby a technickou podporu při
jejich inovaci a modernizaci, což platí rovněž pro vybrané systémy z dodávky třetích stran.
Zákazníky společnosti tvoří subjekty provozující energetické zdroje různého typu nebo připravující
výstavbu těchto zdrojů (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní včetně MVE,
obnovitelné zdroje aj.), energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav a
v neposlední řadě rovněž projekční a dodavatelské firmy působící v oblasti dodávek řídicích systémů (SKŘ)
a investičních celků pro tyto provozy, stejně jako další instituce působící v této sféře činností v tuzemsku i
v zahraničí.

Organizační schéma společnosti se vyznačuje plochou strukturou uspořádání, vertikálně dělenou do tří
úrovní: statutární orgán společnosti, útvar ředitele společnosti a na dolní úrovni čtyři výkonné odborné
útvary (dvě divize a dvě samostatná oddělení), přičemž útvar ředitelství společnosti zajišťuje centrálně
organizovaný výkon administrativně-správní, ekonomické, finanční a ostatních podpůrných agend pro
všechny ostatní útvary společnosti. Další členění na úrovni výkonných útvarů na jednotlivé pracovní skupiny
není v dále uvedeném schématu obsaženo (stav k 31. 12. 2011). Skupina vykonávající činnosti v oblasti
služeb pro hydroenergetiku je začleněna organizačně do divize řídicích systémů.
Všechny odborné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce personální kvalifikovaným a zkušeným
týmem profesionálů v dané oblasti působení, disponujícím rovněž potřebným materiálně-technickým
vybavením na odpovídající úrovni.
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Organizační struktura společnosti

VZ OSC 2011

6/39

VVýýrrooččnníí zzpprráávvaa ssppoolleeččnnoossttii O
OSSCC,, aa..ss..
zzaa rrookk 22001111

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
Celkový přehled o podnikatelské činnosti v roce 2011 s uvedením hlavních pracovních aktivit,
dosažených výsledků, přehledu o stavu majetku společnosti ke konci účetního období roku 2011 a dalších
doprovodných údajů a informací, týkajících se zejména investic, financování a peněžních toků, zaměstnanců
společnosti, systému řízení jakosti a vztahů mezi propojenými osobami, jsou uvedeny a stručně
komentovány v následující části této výroční zprávy. Údaje vztahující se k účetnímu období kalendářního
roku 2011 jsou zde uvedeny společně s údaji z hlavních účetních výkazů za období posledních dvou let (roky
2009 a 2010), doplněných dále o vybrané ukazatele výkonnosti (likvidity, zadluženosti a rentability) a
obecně další data, charakterizující stav společnosti na konci roku 2011, včetně trendů jejich vývoje v období
posledních deseti kalendářních roků, počínaje rokem 2002.
V průběhu roku 2012 do data uzávěrky redakce této výroční zprávy (30. 4. 2012) nenastaly žádné nové
skutečnosti nebo mimořádné události, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci společnosti,
stav jejího majetku nebo jiné položky podstatné z hlediska posouzení jejího celkového stavu vůči údajům
prezentovaným dále v této výroční zprávě. Změny, které nastaly v jednotlivých položkách bilance aktiv a
pasiv (viz níže) je pak třeba považovat za přirozený proces v důsledku kontinuity probíhajících dějů mimo
fixní rámec účetního období kalendářního roku, opakující se s většími či menšími dopady každé účetní
období.
Za významnou změnu organizačního uspořádání společnosti, která nastala od 1. 1. 2012, je třeba uvést
zrušení dvou menších samostatných oddělení (oddělení speciálních zařízení a oddělení informačních
systémů), s převedením jejich agendy včetně zaměstnanců a rozpracovaných projektů do divize řídicích
systémů. Cílem je zjednodušit proces řízení a zvýšit efektivnost výkonů dříve řešených v rámci kooperačních
činností do jednoho útvaru.
V porovnání se skutečností na konci roku 2011 je celkový objem aktiv netto na konci 1. kvartálu 2012
vyšší o cca 17,1 mil. Kč (index 1,101), při mírně nižší účetní hodnotě dlouhodobého majetku (index 0,987) a
vyšším objemu oběžných aktiv (index 1,160), především v důsledku očekávaného výrazného navýšení
objemu nedokončené výroby o cca 13,3 mil. Kč (index 1,783), vyšších krátkodobých pohledávkách o cca 2,0
mil. Kč (index 1,062) a vyšší hodnotě krátkodobého finančního majetku o cca 2,5 mil. Kč (index 1,040). Na
straně pasiv se jedná o navýšení vlastního kapitálu o cca 19,3 mil. Kč (index 1,210), doprovázené snížením
objemu cizích zdrojů o cca 2,2 mil. Kč (index 0,972) vlivem poklesu krátkodobých závazků společnosti
přibližně ve stejné výši, a to zejména v důsledku vyrovnání závazků společnosti vůči svým zaměstnancům,
státu a obchodním partnerům a navýšení objemu krátkodobě přijatých záloh o cca 7,9 mil. Kč (index 1,629).
Z pohledávek z obchodních vztahů evidovaných v účetnictví společnosti k 31. 12. 2011 v celkovém
objemu cca 29,2 mil. Kč, byly všechny řádně vypořádány, s výjimkou pohledávky za společností Franco
Tosi Meccanica, SpA (Itálie) ve výši 665,5 tis. Kč, která zůstává nadále v seznamu dlouhodobých
pohledávek po splatnosti k datu 31. 3. 2012.
Závazky k zaměstnancům, stejně jako závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, byly
všechny řádně vypořádány k datu 31. 1. 2012. Společnost nemá žádné nedoplatky u místně příslušných nebo
jiných orgánů státní správy. Odvod daně DPH, stejně jako vyúčtování doplatku silniční daně, byly řádně
vypořádány v průběhu měsíce ledna 2012. Rovněž všechny závazky společnosti z obchodních vztahů,
existující ke konci roku 2011, byly řádně vyřízeny a k datu vydání této výroční zprávy není evidován žádný
nevypořádaný závazek společnosti k obchodním partnerům nebo ke státu, pocházející z roku 2011,
s výjimkou částky daně z příjmů, splatné k datu 30. 6. 2012.
Výsledky hospodaření společnosti za první čtvrtletí roku 2012 jsou vesměs lepší než očekávaná
skutečnost k datu 31. 3. 2012. Celkové náklady jsou nižší o cca 6 % (index 0,937), s výrazně nižší
výkonovou spotřebou (index 0,790) a osobními náklady prakticky v souladu s očekávaným stavem (index
0,996). Celkové výnosy jsou vyšší o cca 10 % (index 1,105) než předpokládaná skutečnost na konci prvního
kvartálu roku 2012, při nižším objemu tržeb o cca 3,0 mil. Kč (index 0,877) a vyšším objemu nedokončené
výroby o cca 6,4 mil. Kč (index 1,260). Celkové výkony jsou vyšší o cca 10 % (index 1,103) přidaná
hodnota pak o cca 14 % (index 1,140).
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Výrazně nerovnoměrný průběh stavu jednotlivých výnosových a nákladových položek ročního plánu
v průběhu roku 2012, s výraznou koncentrací tržeb a některých dalších výnosových položek do období
posledního kvartálu roku, je pak nutno respektovat při objektivním hodnocení průběžných výsledků za
příslušný časový úsek prvního čtvrtletí roku 2012. Ve srovnání s očekávaným stavem k datu 31. 12. 2012 je
pak objem výkonů na úrovni cca 29 % ročního plánu, přidaná hodnota odpovídá cca 32,3 % plánované
hodnoty za celý rok a hospodářský výsledek je o cca 33,3 % nad očekávaným stavem za první kvartál roku
2012.
Výsledky za první čtvrtletí roku 2012, společně s realistickým výhledem na obchodní a finanční plán
roku 2012 a stupeň jeho komerčního zajištění pro zbývající období roku, umožňují učinit optimistický závěr
o reálnosti splnění plánovaného hospodářského výsledku a ostatních stanovených cílů pro tento rok.

Významné akce roku 2011
Hlavní sféru aktivit společnosti v roce 2011 tvořily už tradičně především výkony v hlavní oblasti
podnikatelské činnosti, zahrnující poskytování vysoce kvalifikovaných inženýrských služeb a dodávek
zařízení pro širokou škálu zákazníků ze sektoru energetiky (provozovatelé elektráren a tepláren, distribuční
společnosti, investoři a dodavatelé zařízení pro energetiku) v tuzemsku i v zahraničí, představující cca 98 %
celkového obratu společnosti. Jednalo se celkem o více jak dvě stovky obchodních případů, uzavřených
s téměř sedmi desítkami zákazníků, přičemž v těchto počtech nejsou započítány nájemní smlouvy a příslušné
nájemní subjekty související s pronájmem nebytových prostor v sídle společnosti. Hlavním zákazníkem byla
Skupina ČEZ, kam směřovalo cca 75 % celkového objemu tržeb, přičemž podíl samotné mateřské firmy
ČEZ, a. s. byl cca 69 % a zbývajících cca 6 % představovaly zakázky pro jiné subjekty ze Skupiny ČEZ
(ČEZ ICT Services, ČEZ Distribuce, Škoda Praha Invest, Teplárna Trmice, ÚJV Řež).

Struktura tržeb roku 2011
(údaje v tis. Kč)
export mimo EU
1 381
1%

export EU
11 176
9%
Skupina ČEZ
95 906
75%
ostatní ČR
18 498
15%

ČEZ, a.s.
88 465
69%

ostatní Skupina ČEZ
7 441
6%

Ekonomické výsledky, uvedené a komentované dále v této zprávě v kategorii základních ekonomických
ukazatelů, reflektují vesměs dobré pracovní výsledky širokého spektra akcí, zahrnujících především služby
inženýrského charakteru, doprovázené v řadě případů rovněž dodávkou zařízení hmotné povahy.
Nejvýznamnější z nich jsou pak blíže komentovány v další části této zprávy.
V období roku 2011 se společnost podílela jako spoluřešitel na 2 projektech výzkumně vývojového
charakteru, financovaných formou grantů ze státního rozpočtu prostřednictvím MPO. V obou případech se
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jednalo o pokračování řešení zahájená v roce 2009. Hodnocení výsledků obou těchto projektů bylo přitom
shledáno ze strany zadavatele projektu jako výstup s kladným výsledkem a v souladu se zadáním. Celkový
příjem z obou těchto projektů přitom představuje sumárně cca 1,8 % z celkového objemu tržeb společnosti
v roce 2011, přičemž to však znamená cca 58,8 % objemu celkových nákladů na řešení.
Objem jednotlivých akcí (zakázek) realizovaných v roce 2011 se přitom pohyboval ve značně širokém
pásmu, v řádu od několika tisíc do několika desítek miliónů Kč. Z nich jsou pak dále v této zprávě zmíněny
pouze vybrané akce, považované za významné, ve kterých společnost figurovala vesměs jako hlavní
řešitel/dodavatel.
Divize simulačních systémů ve své činnosti navazovala především na řešení dříve rozpracovaných
projektů víceletého charakteru pro simulátory JE Temelín (ETE) a JE Dukovany (EDU, společně s nově
zahájenými akcemi v účetním období roku 2011. Jednalo se o činnosti realizované v rámci celkem 12
zakázek, zaměřených jednak na úpravy simulátorů ETE a EDU v souladu se změnami provedenými na
referenčních blocích těchto elektráren a dále pak na jejich využití pro inženýrské úlohy spojené zejména
s ověřováním možností využití projektových rezerv (VPR) pro zvýšení výkonu.
Na simulátorech EDU byl dále dokončen projekt migrace jejich hardware a software na novou výpočetní
platformu závěrečnou etapou realizace. Současně s tím pokračovaly práce na řešení dalších etap modifikací
simulátorů podle projektu „Obnova SKŘ EDU, moduly M3-M5“, zaměřené hlavně na záměnu instrumentace
panelů a pultů blokové dozorny simulátoru, na ověření všech dříve provedených úprav pomocí předávacích
testů (SAT) v EDU a na přípravu modelů pro simulaci nového systému ŘSBE.
Pro provoz simulátorů v obou výše uvedených lokalitách byl v roce 2011 i nadále poskytován příslušný
servis, včetně technické podpory při zajišťování provozu (ETE).

Část kapacity divize byla věnována činnosti výzkumného charakteru na dokončení grantového úkolu
MPO na téma „Výzkum nástrojů a metod řízení pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu JE“,
jehož řešení bylo zahájeno v polovině roku 2009 v kooperaci s ÚJV Řež a na kterém se společnost podílela
jako spolu řešitel.
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Působnost divize řídicích systémů zahrnovala v roce 2011 už tradičně velice široké spektrum
inženýrských činností, realizovaných v rámci více jak 200 obchodních případů (zakázek), které je možné
tématicky rozčlenit do několika skupin činností.
První z nich představují inženýrské služby a dodávky zařízení pro rozvoj funkcí systému řízení výrobních
zdrojů ČEZ (systém RTISZ), zahrnující jednak centrální část umístěnou na dispečinku společnosti ČEZ a
jednak s tím spojenou decentralizovanou část tvořenou terminály elektráren ČEZ, která je rovněž sdílena pro
funkce přímého řízení podpůrných služeb z dispečinku (hlavní a záložní) operátora přenosové soustavy
ČEPS. V roce 2011 se jednalo o několik vzájemně na sebe navazujících a spolu propojených akcí,
realizovaných jak na terminálech elektráren ČEZ, tak na centrální části dispečinku ČEZ. Jejich cílem byla
jednak aktualizace způsobu poskytování podpůrných služeb podle požadavků ČEPS a jejich následné
hodnocení, stejně jako další vylepšení způsobu řízení výrobních zdrojů z dispečinku ČEZ a funkcí na
podporu obchodování s energií a se službami. V souvislosti s připravovanými změnami pro poskytování
podpůrných služeb podle kodexu PS 2013, byla část kapacity zaměřena na studie a analýzy dopadu těchto
změn, přípravné práce pro jejich implementaci a poskytování expertní činnosti pro ČEZ a ČEPS s tím, že se
předpokládá jejich zhodnocení v návazných činnostech při realizaci nezbytných úprav v systému RTISZ
v následném období roku 2012.
Pokračovaly zakázky pro společnosti PPC Power a PPC Energy v Bratislavě, kde se realizovaly úpravy
v dříve dodaném systému terminálu PPC a v nadřazeném informačním systému ICV pro hodnocení
výrobních a obchodních činností, s výrazným rozšířením realizovaných funkcí. Především se jednalo o
inženýrské činnosti v návaznosti na uvedení do provozu nové plynové turbíny GT3, její napojení do
terminálu a do systému ICV, rozšíření o měření ze systému vlastní spotřeby elektro, vodního a plynového
hospodářství, o řešení návazností na hlavní a záložní dispečink provozovatele přenosové soustavy SEPS,
včetně implementace nových podpůrných služeb, upgrade hardware terminálu a provedení příslušných
dílčích a komplexních zkoušek.
Další významnou akcí s obdobným zaměřením byl projekt a vlastní realizace terminálu a systému ICV
pro blok PPC Malženice (provozovatel E.ON Elektrárne). Dodané zařízení bylo nainstalováno v elektrárně
koncem roku 2011 a s jeho uvedením do provozu se počítá na jaře 2012 při opětovném spuštění bloku PPC
Malženice.
Pro nový zdroj PPC 138 MW pro teplárnu Prostějov byl vypracován projekt realizace terminálu, přičemž
jeho vlastní realizace včetně certifikace schopnosti poskytovat podpůrné služby se předpokládá v průběhu
roku 2012. Pokračovaly rovněž práce na projektu úprav terminálu pro elektrárnu Ledvice v souvislosti
s výstavbou nového bloku 660 MW a na přípravě projektu terminálu pro blok PPC v elektrárně Počerady.
V obou těchto případech se předpokládá vlastní realizace v průběhu roku 2012.

Z řady dalších akcí realizovaných v roce 2011 v oblasti terminálů elektráren je třeba zmínit provedenou
kompletní modernizaci terminálu bloku PPC v provozu teplárny Červený mlýn, úpravy provedené
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v terminálu elektrárny Počerady jednak pro komunikaci s novým systémem automatické regulace napětí
(ASRU), jednak za účelem přípravy realizace nového bloku PPC v této lokalitě, stejně jako úpravy
v terminálu elektrárny Dukovany pro komunikaci s novým systémem řízení výkonu jejich bloků (ŘSBT).
Samostatnou zmínku si pak zaslouží realizace úprav v terminálu teplárny Karviná společnosti Dalkia ČR,
s cílem umožnit autonomní poskytování podpůrných služeb pro ČEPS, stejně jako dodávka terminálu pro
Teplárnu Trmice.
Pro dodané terminály byly poskytovány servisní služby, a to jak pro Skupinu ČEZ, tak pro jiné subjekty
(Dalkia ČR, Elektrárna Opatovice, Dalkia Kolín, Plzeňská teplárenská aj.). Rovněž tak byly poskytovány
servisní služby na podporu provozu centrální části systému RTISZ na dispečinku ČEZ, včetně školení
dispečerů ČEZ pro nové funkce RTISZ.
V oblasti systémů SKŘ byla realizována řada akcí, spočívajících zejména v návrhu řešení, projektu
nasazení, uvedení do provozu, optimalizace struktury a seřízení systémů automatické regulace
v energetických provozech. Velice často se jednalo o činnosti v souvislosti s přípravou výrobního zařízení
(reálný nebo fiktivní blok elektrárny nebo teplárny) pro provoz v režimu poskytování podpůrných služeb a
s vlastním ověřením těchto schopností v rámci certifikačních aktivit. Z akcí realizovaných v roce 2011 je
možno uvést zejména následující: seřízení a certifikace bloků B15 a B16 v elektrárně Prunéřov I, bloku B22
v elektrárně Prunéřov II, bloku VB4 v elektrárně Dětmarovice, bloku TG3 v teplárně Planá n/L., bloku TG3
v teplárně Olomouc, fiktivního bloku v teplárně Trmice a v teplárně Přerov, bloku B1 PPC Vřesová a další.
Z inženýrských výkonů při projektu a nasazení inovovaných systémů SKŘ se jednalo o technickou
podporu firmě Emerson Process Management při projektech migrace na systém Ovation pro elektrárnu
Ambarli (Turecko) a pro teplárnu Košice.
Mezi další realizované akce pak patří studie vlivu rozptýlené výroby (FVE, FVT) na funkci systému
AVO v distribuční síti, studie proveditelnosti dispečinku OZE nebo studie vypracované pro společnost ČEPS
v oblasti způsobu certifikace nové podpůrné služby MZt a způsobu dálkového řízení bloku v ostrovním
provozu.
Zvláštní kategorii představuje svým významem, rozsahem a způsobem realizace projektu modifikace
řídicího systému PCS (Process Control System) pro oba výrobní bloky JE Temelín (ETE), zahrnující jak část
návrhu (projektu) příslušných změn v software resp. hardware systému původně dodaném firmou
Westinghouse, tak jejich odzkoušení a finální implementaci v platformě hardware distribuovaného řídicího
systému bloků v ETE. V průběhu roku 2011 se jednalo jednak o dokončení projektu úprav především
v software systému PCS pro předem definovaný soubor změn na obou výrobních blocích, plánovaných
realizovat během jejich odstávky na výměnu paliva v roce 2011 (GO 2011), včetně provedení příslušných
testů a následné vlastní implementace upraveného software ve skříních systému PCS v ETE. Ve druhé
polovině roku se pak s postupnou implementací změn připravených pro GO 2011 v první polovině roku,
překrývaly práce na projekční přípravě změn, plánovaných realizovat v průběhu odstávky na obou blocích
pro výměnu paliva v roce následujícím (GO 2012). Tyto práce zůstaly vesměs nedokončené ke konci roku
2011 s tím, že byly projekčně dokončeny v souladu s plánem začátkem roku 2012.
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V oblasti vodních elektráren a hydraulických zařízení společnost realizovala v průběhu roku 2011 více
jak tři desítky obchodních případů různého rozsahu a zaměření. Jednalo se především o poskytování
širokého spektra kvalifikovaných inženýrských služeb pro provozovatele vodních elektráren, pro výrobce a
dodavatele strojního zařízení a systémů SKŘ v tuzemsku a v zahraničí (Švédsko, Norsko, Rumunsko, Itálie,
Nikaragua, Slovensko, Rakousko). V převážné většině případů se jednalo o garanční měření, doplněná často
o jiná speciální měření na zjištění aktuálního stavu zařízení, resp. pro optimalizaci jejich provozu. Mimo
vodní elektrárny se jednalo rovněž o měření na vodovodním přivaděči, na čerpacích stanicích, resp. na
vodárenském zařízení. Zákaznické spektrum v oblasti akcí „hydro“ zahrnovalo v roce 2011 téměř dvě
desítky domácích a zahraničních firem.
Divize pokračovala v roce 2011 jako spolu řešitel na grantovém projektu MPO, zaměřeném na výzkum
realizace malých přečerpávacích elektráren (PVE), šetrných k životnímu prostředí, zahájeném v roce 2009 s
předpokládaným termínem dokončení v roce 2012.

Oddělení speciálních systémů a zařízení převážnou část činností v roce 2011 zaměřilo především na
poskytování podpory v rámci kooperací pro ostatní útvary společnosti, zejména pro divizi simulačních
systémů a pro divizi řídicích systémů.
Ostatní akce oddělení pak zahrnovaly dodávky časového serveru GPSNTP s příslušenstvím pro řadu
zákazníků i mimo sektor energetiky. Dále se jednalo o výrobu a dodávku alfanumerických displejů různého
provedení podle požadavků zákazníků, časovou ústřednu GPSD pro elektrárnu Orlík a akce servisního
charakteru na dříve dodaných produktech (ČÚ GPS, displeje). Zvláštní kategorii pak představovaly akce
v rámci vlastních investic, kde kromě 3 menších akcí převážně zaměřených na vývoj a realizaci produktů
charakteru hardware (panel interface pro měřicí ústřednu, interface pro snímače vibrací, napájecí zdroje), byl
vypracován a realizován projekt řešení datových přenosů pro novou zasedací místnost společnosti a vyvinut
software pro přenos údajů z elektroměrů firmy Landis + Gyr protokolem Modus. Další akcí převážně
charakteru software pak byla příprava na migraci software koncentrátorů pro měření elektrické práce pod
operační systém MS Windows, jejíž realizace se předpokládá v roce 2012.
Oddělení informačních systémů pokračovalo v roce 2011 jednak v nasazení a uvedení do trvalého
provozu systému pro analýzu a řízení výkonnosti elektráren (systém PTIS) zejména na posledních dvou
blocích C a D v elektrárně Tušimice po provedené jejich komplexní obnově. Přetrvávající potíže při uvádění
těchto bloků do stabilního provozu a problémy při zajišťování kompletního souboru validních vstupních dat
pro PTIS ze systémů SKŘ těchto bloků a z neblokových zařízení elektrárny, si vyžádalo daleko větší úsilí na
straně řešitelů oproti původním předpokladům. Přitom dochází k výraznému časovému posunu
v harmonogramu realizace celého úkolu, jehož finální termín dokončení se přesouvá do 2. kvartálu roku
2012.
Dále pokračovaly práce na přípravě projektu pro nasazení systému PTIS na novém zdroji 660 MW
v elektrárně Ledvice, kde v souvislosti s výrazným posunutím termínu uvedení nového bloku do provozu o
cca 2 roky, došlo rovněž k výraznému posunutí v harmonogramu realizace systému PTIS pro tento blok, se
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všemi doprovodnými negativními dopady souvisejícími s odložením termínu předání do poloviny roku 2014
(PAC), resp. do roku 2016 (FAC).
Zahájeny byly přípravné práce na projektu nasazení systému PTIS na novém bloku PPC 880 MW
v elektrárně Počerady, jehož vlastní realizace se předpokládá v roce 2012.
V rámci akcí investic vlastní výroby byl pro účely budoucích aplikací PTIS navržen a realizován software
OPC klient JAVA .
Pracovníci oddělení poskytovali i nadále servisní služby a technickou podporu pro provoz systému PTIS
na ostatních blocích v elektrárnách ČEZ spalujících uhlí a při jeho využití jako centrálního zdroje dat i pro
jiné aplikace, zajišťované třetími subjekty pro společnost ČEZ, a. s. (systém technické diagnostiky
DIALIFE, systém TechMon aj.), stejně jako na podporu uvádění bloků elektrárny Tušimice po komplexní
obnově do provozu pro potřeby dodavatelů zařízení nových bloků.

VZ OSC 2011

13/39

VVýýrrooččnníí zzpprráávvaa ssppoolleeččnnoossttii O
OSSCC,, aa..ss..
zzaa rrookk 22001111

Výsledky hospodaření společnosti
Výsledky hospodaření společnosti za účetní období roku 2011, sestavené podle českých účetních
standardů, jsou souhrnně uvedeny v další části této zprávy. Jejich forma vychází ze standardních účetních
výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a přehledu peněžních toků, doplněných o stručný komentář
k vybraným položkám. Jedná se o údaje převzaté z auditované řádné roční závěrky společnosti za příslušný
kalendářní rok 2011 a z její přílohy, obsahující další doplňující údaje a informace. Vlastní účetní závěrka
společnosti včetně její přílohy pak tvoří samostatnou část této výroční zprávy.
Z hlediska vzájemného porovnání vývoje výsledků hospodaření v časové řadě posledních kalendářních
roků jsou zde rovněž uvedeny ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející účetní období (rok 2010 a
rok 2009) v případě hlavních účetních výkazů, resp. za posledních 10 let v grafickém vyjádření průběhu
jednotlivých hlavních položek těchto výkazů. Shodu mezi dále uvedenými údaji v této výroční zprávě a údaji
v účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2011, stejně jako za období posledních dvou let tomu
předcházejících, potvrzuje kopie výroku auditora přiložená na konci této zprávy.
Čistý obrat společnosti v roce 2011 byl ve výši 133 578 tis. Kč., přičemž dominantní část cca 96,5 %
představuje podíl vlastních výkonů (suma objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu
nedokončené výroby a aktivace do majetku společnosti). Ostatní provozní výnosy představují podíl cca
2,3 % a zbývajících cca 1,2 % je pak obrat z finančních operací. V porovnání s předcházejícím účetním
obdobím roku 2010, kdy bylo dosaženo rekordní výše obratu je celkový obrat roku 2011 nižší o cca 55 mil
Kč (meziroční index cca 0,708). Na této skutečnosti se významným způsobem podílejí finanční operace
realizované v roce 2010 v objemu cca 35 mil Kč a související s ukončením činnosti příslušného
dluhopisového fondu, ve kterém měla společnost deponovánu část svých finančních prostředků.
Celkové výkony tvořené bilanční sumou tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu
nedokončené výroby a aktivovaného majetku vlastní výroby, představují v roce 2011 částku ve výši celkem
128 841 tis. Kč, ze které pak cca 98,5 % generují tržby za vlastní výrobky a služby. Oproti skutečnosti roku
2010 jsou celkové výkony nižší o cca 14 % (meziroční index 0,862).
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2011 celkové výše 126 962 tis. Kč, což v
porovnání s rokem předcházejícím znamená nižší hodnotu o cca 13 % (meziroční index cca 0,869). Z
pohledu rozložení celkového objemu tržeb společnosti v roce 2011 zaujímá i nadále dominantní pozici
Skupina ČEZ s podílem cca 75,5 % (v roce 2010 cca 82,7 %), přičemž podíl společnosti ČEZ, a. s. na
celkových tržbách činí cca 69,7 % (v roce 2010 cca 71,8, %). Podíl exportu v celkovém objemu tržeb roku
2011 byl cca 9,9 %. Ostatní domácí zákazníci podnikající především v sektoru energetiky (provozovatelé
výrobních zdrojů, rozvodné společnosti, ale také výrobci a dodavatelé zařízení pro energetiku) přitom
zaujímají podíl cca 14,6 % na celkových tržbách. Pronájem nebytových prostor v sídle společnosti přinesl
tržby ve výši 1 464 tis. Kč, což představuje pouze nepatrnou část cca 1,1 % z celkového objemu tržeb.
Změna stavu zásob vlastní činnosti (nedokončené výroby) vykazuje v průběhu roku 2011 snížení
objemu nedokončené výroby o 1 987 tis. Kč, což je částka se zcela nevýznamným podílem v celkové bilanci
výkonů, resp. obratu společnosti.
Aktivovaný majetek z dokončených investičních akcí vlastní výroby, zařazených do majetku společnosti
v roce 2011, představuje částku ve výši 3 866 tis. Kč.
Výkonová spotřeba v roce 2011 byla ve výši 15 574 tis. Kč, což znamená její snížení o cca 6 % vůči
skutečnosti roku 2010 (meziroční index 0,939). Z toho cca 34 % představuje nákup materiálu a energií ve
výši 5 327 tis. Kč a nakoupené služby v objemu 10 247 tis. Kč pak zbývajících cca 66 %. V porovnání
s rokem 2010 byl objem spotřebovaného materiálu a energií vyšší o cca 63,3 %, objem nakupovaných služeb
naopak nižší o cca 23 %. Na této skutečnosti se projevuje výrazným způsobem skladba zakázek
realizovaných v daném ročním období, s rozdílnou náročností z hlediska potřebného objemu cizích služeb,
materiálu a energií, přičemž jako sekundární faktor se zde projevuje rovněž nárůst jednotkových cen za
nakupované produkty.
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Přidaná hodnota za období roku 2011 představuje sumu ve výši 113 267 tis. Kč. Ve srovnání s rokem
2010, kdy bylo dosaženo historického maxima, to sice znamená nižší hodnotu o cca 15 % (meziroční index
0,853), ale současně také druhý nejlepší výsledek a tím potvrzení vzestupného trendu tohoto ukazatele
v dlouhodobém horizontu.
Výkony, tržby a přidaná hodnota (tis. Kč)
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Osobní náklady v roce 2011 byly ve výši 79 082 tis. Kč, což je nižší částka o cca 2 % ve srovnání
s rokem předcházejícím (meziroční index 0,983). Podíl osobních nákladů představuje největší položku ve
výši cca 78,1 % v celkové bilanci provozních nákladů společnosti.
Mzdové náklady se podílí na osobních nákladech částkou ve výši 57 311 tis. Kč, což je suma nižší o cca
1,6 % oproti skutečnosti roku 2010 (meziroční index 0,984). Podíl mezd na osobních nákladech pak činí cca
72,5 %, přičemž jejich významnou část představuje výkonnostní složka vázaná ve formě roční odměny na
splnění plánu ročního hospodářského výsledku společnosti.
Odměny členů orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada), vyplacené v průběhu roku 2011
včetně roční odměny za výsledky společnosti v roce 2010, byly v celkovém objemu 1 081 tis. Kč, což je
částka stejná jako v roce 2010.
Náklady na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění, včetně odvodu na politiku zaměstnanosti a
ostatního sociálního pojištění, vynaložené v roce 2011 v sumární výši 20 192 tis. Kč, představují částku nižší
o cca 1,9 % (meziroční index 0,981) než v roce 2010. Z této sumy tvoří zákonem předepsané odvody na
sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a politiku zaměstnanosti sumu ve výši 19 241 tis. Kč, příspěvek
zaměstnancům na životní pojištění 326 tis. Kč a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 625 tis. Kč.
Podíl této nákladové položky v celkových osobních nákladech roku 2011 pak je cca 25,5 %, což je prakticky
stejný podíl jako v roce 2010.
Sociální náklady dosáhly v roce 2011 celkového objemu 498 tis. Kč (meziroční index 0,836). Z této
sumy tvoří náklady na závodní stravování zaměstnanců částku ve výši cca 280 tis. Kč (cca 56 %), náklady na
vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců sumu ve výši cca 202 tis. Kč (cca 41 %) a zbývajících cca 16 tis. Kč
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(cca 3 %) jsou náklady na zdravotní péči zaměstnanců. V celkových osobních nákladech roku 2011 je podíl
této položky nákladů cca 0,6 %.
Daně a poplatky v roce 2011 představují nevýznamnou částku ve výši cca 75 tis. Kč, což je zcela
marginální položka v celkové bilanci provozních nákladů, nižší o cca 2,6 % než v roce 2010.
Odpisy dlouhodobého majetku společnosti dosáhly v roce 2011 celkové výše 5 130 tis. Kč, což je suma
nižší o cca 1,7 % vůči skutečnosti roku 2010 a odpovídá podílu cca 5 % na celkových provozních nákladech.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku byly v roce 2011 v objemu 122 tis. Kč, představující další
zcela nevýznamnou položku v celkové bilanci provozních výnosů, získanou prodejem dvou starších a zcela
odepsaných osobních automobilů z majetku společnosti.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti v průběhu roku 2011 udává bilanční
sumu se záporným znaménkem ve výši -26 tis. Kč. V této sumě figuruje jednak rozdíl mezi rezervami na
zajištění garancí na produkty společnosti dodané v roce 2011 a rezervami na stejný účel, vytvořenými
v dřívějším období a čerpanými v souladu s příslušnými vnitřními předpisy společnosti v průběhu účetního
období roku 2011. Výsledek tohoto rozdílu udává částku se záporným znaménkem ve výši –1 530 tis. Kč,
odpovídající vyššímu čerpání před tvorbou rezerv v tomto účetním období. Další příspěvek ve výši -120 tis.
Kč je dán jako výsledek rozdílu mezi tvorbou a čerpáním rezervy na podnikatelské rizika v roce 2011,
svědčící rovněž o přesahu čerpání nad tvorbou rezervy i pro tento druh rizika. Poslední položkou v této
bilanci je zákonná rezerva ve výši 1 624 tis. Kč, vytvořená v roce 2011 na budoucí opravy dlouhodobého
hmotného majetku (nemovitosti), plánované na rok 2012.
Ostatní provozní výnosy v roce 2011 v sumární výši 2 993 tis. Kč se skládají z výnosů za služby spojené
s pronájmem nebytových prostor v sídle společnosti v objemu cca 575 tis. Kč (cca 19 %), z příjmu ze
státního rozpočtu, spojeného s účastí na řešení dvou grantových projektů MPO, v celkové výši 2 294 tis. Kč
(cca 77 %) a z náhrad pojišťoven ve výši 124 tis. Kč (cca 4 %). Ve srovnání s rokem 2010 tato položka
představuje sumu o cca 9,1 % vyšší, nicméně její podíl na celkových provozních výnosech tvoří jen 2,3 %.
Ostatní provozní náklady v celkovém objemu 1 462 tis. Kč v roce 2011, jsou složeny z řady položek,
z nichž nejvýznamnější jsou finanční dary v sumární výši 820 tis. Kč (cca 56 %), pojistné ve výši cca 403 tis.
Kč (cca 28 %) a technické zhodnocení hmotného majetku do stanoveného limitu v objemu cca 78 tis. Kč
(cca 5 %). Zbývajících cca 11 % pak tvoří reklamní předměty v celkové výši 30 tis. Kč, členské příspěvky
v různých organizacích ve výši cca 39 tis. Kč a ostatní nákladové položky v souhrnné výši cca 92 tis. Kč.
Provozní hospodářský výsledek byl dosažen v roce 2011 ve výši 30 659 tis. Kč. Úroveň tohoto
výsledku sice výrazně zaostala za rekordním výsledkem roku 2010 (meziroční index 0,821), ale současně je
více než srovnatelná s výsledky úspěšných let předcházejících. Z perspektivy poslední dekády pak potvrzuje
dlouhodobý trend postupného navyšování hospodářského výsledku (viz dále uvedený graf).
Výsledek hospodaření z finanční činnosti v roce 2011 představuje sumu 1 214 tis. Kč (meziroční index
1,023). Jeho výnosovou část tvoří v prvé řadě výnosové úroky z termínovaných vkladů a z bankovních účtů
v sumární výši cca 1 488 tis. Kč a dále kurzové rozdíly ve výši cca 133 tis. Kč. Na straně nákladových
položek pak figurují náklady spojené s bankovními poplatky a s kurzovými ztrátami v souhrnné výši cca 407
tis. Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním (před odpočtem daně z příjmů) za účetní období roku 2011
představuje částku 31 873 tis. Kč. Tento výsledek je nižší o cca 17 % (meziroční index 0,828) než historické
maximum za období posledních 10 let dosažené v roce předcházejícím. Na tomto výsledku se podílí zcela
rozhodujícím podílem (96,2 %) provozní hospodářský výsledek, generující naprosto dominantní část
celkového hospodářského výsledku. Zbývajících cca 3,8 % je pak příspěvek výsledku hospodaření z finanční
činnosti.
Při porovnání s plánem společnosti pro rok 2011 byl hospodářský výsledek před odpočtem daně z příjmů
výrazně překročen, a to o cca 17 % (index 1,172).
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Daň z příjmů za běžnou činnost v roce 2011 byla stanovena ve výši 6 005 tis. Kč, přičemž její splatná
část činí 5 993 tis. Kč a odložená část 12 tis. Kč. V porovnání s obdobím roku 2010 se jedná o výrazně nižší
sumy (meziroční index 0,642 pro celkovou daň), což je dáno především výší daňového základu pro určení
splatné části daně.
Hospodářský výsledek za běžnou činnost je při absenci položek vztahujících se k mimořádnému
výsledku hospodaření a k převodu podílu výsledku hospodaření společníkům stejný jako bilanční suma
představující výsledek hospodaření za účetní období (zisk po odvodu daně z příjmů).
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2011 (zisk netto) dosáhl výše 25 868 tis. Kč. Ve srovnání
s mimořádně vysokou skutečností předcházejícího roku se jedná o výsledek nižší o cca 11,5 % (meziroční
index cca 0,885), přičemž však reprezentuje druhý nejlepší výsledek dosažený za období posledních 10 let.
Vysoký stupeň korelace mezi průběhy hospodářského výsledku, stejně jako jejich dlouhodobě pozitivní
trend je zřejmé z výše uvedeného grafu.
Celková aktiva společnosti na konci roku 2011 udávají bilanční sumu netto 169 420 tis. Kč. Tato
hodnota je v meziročním srovnání prakticky stejná jako na konci roku 2010 (meziroční index 0,994) a tento
výsledek potvrzuje trend postupného nárůstu hodnoty aktiv netto společnosti v dlouhodobém horizontu
posledních deseti let, s výraznou odchylkou zejména v roce 2006 v kladném směru a v roce 2007 v opačném
směru od tohoto dlouhodobého trendu (viz graf uvedený dále). Z hlediska složení portfolia aktiv reprezentuje
jejich největší část na konci roku 2011 s podílem cca 65,6 % už tradičně hodnota oběžných aktiv ve výši
111 182 tis. Kč. Podíl fixních aktiv (dlouhodobého majetku společnosti) je pak 33,5 % a časové rozlišení je
zbývající cca 1,0 %.
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Dlouhodobý majetek v hodnotě netto vykazuje společnost na konci roku 2011 ve výši 54 541 tis. Kč,
což představuje navýšení o cca 4 % ve srovnání s rokem 2010, a to především v důsledku navýšení hodnoty
dlouhodobého nehmotného majetku (software). Ostatní dvě složky (dlouhodobý hmotný majetek a
dlouhodobý finanční majetek) jsou přitom prakticky stejné jako v předcházejícím období roku 2010.
Z hlediska struktury dlouhodobého majetku je podíl nehmotného majetku cca 9 % a podíl hmotného majetku
cca 56 %. Dlouhodobý finanční majetek ve výši 20 000 tis. Kč s podílem cca 35 % na dlouhodobém majetku
společnosti přitom existuje ve formě bankovního termínovaného účtu na dobu 24 měsíců založeném koncem
období 05/2010.
Nehmotný majetek netto k datu 31. 12. 2011 je ve výši 5 219 tis. Kč, přičemž jeho rozhodující část ve výši
cca 98,6 % představuje software, zbytek pak nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.
Hodnota hmotného majetku netto ke stejnému datu je 31 491 tis. Kč, přičemž největší část (cca 85 %)
představuje nemovitý majetek (budovy a pozemky v sídle společnosti) v celkové výši 26 603 tis. Kč.
Zbývajících cca 15 % jsou pak samostatné movité věci a jejich soubory s hodnotou netto ve výši 4 888 tis. Kč.
Oběžná aktiva na konci roku 2011 představují sumu 111 185 tis. Kč, která je nižší o cca 3,4 %
(meziroční index 0,966) vůči stavu na konci roku 2010. Na této skutečnosti se podílí především výrazné
snížení krátkodobého finančního majetku (meziroční index 0,921), doprovázené poklesem objemu
nedokončené výroby (meziroční index 0,896). Tento pokles pak nebyl zcela kompenzován navýšením
objemu krátkodobých pohledávek na konci roku (meziroční index 1,128). V celkové bilanci oběžných aktiv
pak představuje cca 57 % krátkodobý finanční majetek, cca 28 % krátkodobé pohledávky a zbývajících cca
15 % zásoby.
Zásoby (nedokončená výroba) byly na konci roku 2011 v celkové výši 17 058 tis. Kč, což znamená jejich
snížení o cca 10 % vůči skutečnosti na konci roku 2010 (meziroční index 0,896). V rozhodujícím objemu se
přitom jedná o rozpracované zakázky, mající zajištěný odbyt a tím i předpoklad příslušného finančního
plnění formou tržeb v roce 2012.
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Dlouhodobý majetek společnosti (tis. Kč)
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Pohledávky společnosti k datu 31. 12. 2011 sestávají výhradně z krátkodobých pohledávek v celkové
výši 31 229 tis. Kč. Největší část z nich jsou pohledávky z obchodních vztahů (cca 93 %), v souhrnném
objemu 29 184 tis. Kč. Dalších cca 5 % jsou pohledávky za státem ve výši 1 844 tis. Kč. Zbývající cca 2 %
pak činí součet poskytnutých záloh ve výši 150 tis. Kč a pohledávek za zaměstnanci společnosti v celkovém
objemu cca 51 tis. Kč. Opravné položky k pohledávkám nebyly v účetním období 2011 vytvořeny žádné.
Krátkodobý finanční majetek na konci roku 2011 ve výši 62 898 tis. Kč sestává z hotovosti na
bankovních účtech v souhrnném objemu 62 387 tis. Kč a dále pak z pokladní hotovosti (CZK, EUR, USD)
po přepočtu ve výši cca 511 tis. Kč, včetně zakoupených stravenek v hodnotě necelých cca 1 tis. Kč.
V porovnání se stavem na konci roku 2010 se jedná o pokles objemu této kategorie majetku o cca 8 %.
Časové rozlišení aktiv v sumární výši 930 tis. Kč sestává z nákladů příštích období v objemu cca 448 tis.
Kč a z příjmů příštích období ve výši cca 482 tis. Kč. Tyto příjmy přitom představuje výhradně očekávaný
budoucí výnos z termínovaných vkladů, započtený s příslušným časovým rozlišením. V bilanci celkových
aktiv netto pak tato položka časového rozlišení figuruje i nadále jako zcela nevýznamná, s podílem cca 0,5 %
v celkovém objemu aktiv.
Pasiva celkem mají vyrovnanou vzájemnou bilanci s celkovými aktivy netto a jejich hodnota ke konci
roku 2011 činí 169 420 tis. Kč. V porovnání se stavem na konci roku 2010 to znamená pokles o cca 0,6 %
(meziroční index 0,994), přičemž z hlediska posouzení dlouhodobého trendu (viz dále uvedený graf) je
možno učinit shodný závěr jako v případě celkových aktiv (viz výše). V celkové bilanci pasiv představuje
vlastní kapitál podíl ve výši cca 54 %, cizí zdroje pak zbývajících cca 46 %.
Vlastní kapitál společnosti koncem roku 2011 představuje částku ve výši 92 108 tis. Kč, což je hodnota
nižší o cca 3,5 % vůči skutečnosti na konci roku 2010 (meziroční index 0,965), a to hlavně vlivem nižší
hodnoty dosaženého hospodářského výsledku za účetní období roku 2011. Hodnota základního kapitálu
zůstává konstantní ve výši 13 900 tis. Kč, stejně jako rezervní fond ve výši 2 780 tis. Kč. Objem sociálního
fondu se snížil v průběhu roku 2011 o cca 181 tis. Kč na úroveň 3 244 tis. Kč. Podíl základního kapitálu na
výši vlastního kapitálu činí cca 15 %, podíl výsledku hospodaření minulých let pak cca 50 %, podíl výsledku
roku 2011 pak cca 28 % a podíl fondů vytvářených ze zisku pak zbývajících cca 7 %.
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Cizí zdroje figurují v pasivech společnosti na konci roku 2011 v celkovém objemu 77 312 tis. Kč, což
představuje navýšení o cca 3 % (meziroční index 1,031) ve srovnání s rokem 2010, především pak vlivem
vyššího objemu krátkodobě přijatých záloh, který převážil pokles závazků z obchodních vztahů v bilanci
cizích zdrojů.Ve struktuře cizích zdrojů pak nenastala žádná významná změna: cca 55,5 % tvoří rezervy, cca
42,5 % krátkodobé závazky a zbývajících cca 2 % jsou dlouhodobé závazky.
Rezervy vytvořené a čerpané postupně v předcházejících účetních obdobích v souladu s interními
předpisy společnosti, včetně období roku 2011, představují na konci roku 2011 sumu 42 898 tis. Kč, což je
prakticky stejný objem (meziroční index 0,999) jako na konci roku 2010. Z této sumy pak dominantní část
cca 92,4 % jsou rezervy na pokrytí nákladů spojených s garancemi na dodané produkty společnosti a na
podnikatelské riziko. Rezerva na opravu nemovitosti vytvořená ve výši 3 248 tis. Kč pak tvoří zbývajících
cca 3,6 % celkového objemu rezerv.
Dlouhodobé závazky společnosti k datu 31. 12. 2011 představuje výhradně odložená daň z příjmů ve
výši 1 543 tis. Kč, což je částka prakticky stejná jako byla v roce 2010 (meziroční index 1,008).
Krátkodobé závazky na konci roku 2011 představovala suma v celkové výši 32 871 tis. Kč. Z toho byly
závazky z obchodních vztahů ve výši 941 tis. Kč (2,9 %), závazky k zaměstnancům společnosti (především
mzda a doplatek roční odměny za hospodářský výsledek roku 2011) ve výši 8 455 tis. Kč (cca 25,7 %), s tím
spojené odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pak ve výši 5 017 tis. Kč (15,3 %) a daňové
závazky vůči státu v objemu 5 886 tis. Kč (cca 17,9 %). Další položkou byly krátkodobě přijaté zálohy
v sumární výši 12 529 tis. Kč (cca 38,1 %), přičemž tato položka vykazuje jako jediná na rozdíl oproti všem
výše jmenovaným výrazné navýšení. Zcela marginální položku v bilanci krátkodobých závazků pak tvoří
dohadné účty pasivní v souhrnné výši 43 tis. Kč (cca 0,1 %). V meziročním srovnání je objem krátkodobých
závazků na konci roku 2011 vyšší o cca 7,4 % vůči skutečnosti roku předcházejícího, a to především
v důsledku navýšení objemu krátkodobých závazků.
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Investice a majetek společnosti
V účetním období roku 2011 společnost pořídila, resp. zhodnotila svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek v celkovém objemu 7 321 tis. Kč. Z toho investice do nehmotného majetku (software) byly ve výši
3 542 tis. Kč, nemovitý majetek byl zhodnocen o 1 624 tis. Kč, movitý hmotný majetek (počítače, přístroje a
zařízení, dopravní prostředky aj.) byl pořízen, resp. zhodnocen v celkovém objemu 2 155 tis. Kč.
Ve stejném období byl vyřazen z užívání dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací hodnotou v objemu
celkem 983 tis. Kč, přičemž se jednalo vesměs o zcela účetně odepsaný, zastaralý a většinou rovněž
nefunkční majetek bez dalšího využití ve společnosti, s nulovou zůstatkovou hodnotou.
Společnost neeviduje ke konci roku 2011 žádný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
Dlouhodobý finanční majetek společnosti k datu 31. 12. 2011 představuje termínovaný vklad na dobu 24
měsíců, založený koncem května roku 2010 ve výši 20 000 tis. Kč.
Struktura dlouhodobého majetku společnosti, vyjádřená v zůstatkové hodnotě jednotlivých kategorií
majetku ke konci roku 2011, je ilustrována v dále uvedeném grafickém znázornění:
Dlouhodobý majetek společnosti k 31.12.2011
(údaje v tis. Kč)
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Vývoj hodnoty dlouhodobého majetku společnosti v období let 2002 - 2011 je pak uveden v předcházející
části této zprávy ve formě histogramu, ze kterého je zřejmý i podíl příslušných kategorií majetku společnosti
v jednotlivých letech.
V roce 2011 byly zařazeny do majetku společnosti výstupy z celkem 8 realizovaných a dokončených akcí
vlastní výroby, v celkovém objemu cca 1 292 tis. Kč.
Společnost nepoužívá žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.
Společnost nemá žádné majetkové účasti v jiných subjektech v tuzemsku ani v zahraničí.
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Peněžní toky
Podnikatelská činnost společnosti v roce 2011 byla financovaná převážně z vlastních zdrojů, doplněných
ve vybraných případech o cizí zdroje ve formě poskytnutých krátkodobých záloh na vybrané projekty
(zakázky). Financování bylo zajištěno a probíhalo bez problémů, přestože reálné peněžní toky byly značně
nerovnoměrně rozloženy v průběhu roku, s výrazným podílem inkasa z tržeb uskutečněného v posledním
kvartálu roku, s dobíhajícím inkasem z pohledávek k 31. 12. 2010 v průběhu prvních dvou měsíců roku a
s výrazným objemem pohledávek přesahujícím horizont konce kalendářního roku 2011. O této skutečnosti
svědčí rovněž výše zmíněný objem krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů, který k datu 31. 12. 2011
představoval sumu ve výši 29 184 tis. Kč. Výše popsaný průběh peněžních toků v účetním období,
vykazující obdobný charakter svého rozložení, se opakuje s nepodstatnými obměnami de facto každý rok,
kdy převážná většina příjmových peněžních toků přichází od zákazníků v souladu s uzavřenými smluvními
vztahy až ve druhé polovině roku, zejména pak v průběhu posledního kvartálu.
Krátkodobý finanční majetek (peněžní hotovost, účty v bankách a krátkodobé cenné papíry) na konci
roku 2011 představuje celkovou sumu ve výši 62 898 tis. Kč, což je částka o 5 418 tis. Kč menší než byla na
začátku roku, přičemž se na této skutečnosti podílejí jednotlivé účetní kategorie peněžních toků způsobem
dále uvedeným.
Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2011 udává hodnotu 30 980 tis. Kč, což je hodnota menší o
cca 4 % (meziroční index cca 0,964) v porovnání s rokem předcházejícím.
Čistý peněžní tok z investiční činnosti, vyjadřující výsledek bilance mezi inkasovanými příjmy
z prodeje dlouhodobého majetku a výdaji spojenými s jeho pořízením v průběhu roku, udává výslednou
sumu se záporným znaménkem -7 178 tis. Kč, což je v absolutní hodnotě částka výrazně nižší než v roce
předcházejícím (index 0,283).
Čistý peněžní tok z finanční činnosti v roce 2011 pak udává celkovou sumu rovněž se záporným
znaménkem ve výši -29 220 tis. Kč, ve které zcela dominantní podíl (cca 99 %) tvoří podíl na zisku za rok
2010, vyplacený akcionářům formou dividendy. Zbývající část ve výši -170 tis. Kč jsou pak platby na vrub
fondů.
Detailní přehled o výše uvedených peněžních tocích v roce 2011, zpracovaný nepřímou metodou, je
uveden v další části této výroční zprávy (viz Finanční část).

Bankovní úvěry
Společnost nečerpala v roce 2011 žádnou půjčku ani jinou finanční výpomoc od bankovních institucí a
nemá rovněž žádné finanční závazky vůči nim z minulých období. Kreditní úvěrová linka, smluvně uzavřená
s Českou spořitelnou, a.s., umožňující společnosti čerpat kontokorentní úvěr k běžnému účtu nebo vystavení
bankovní záruky až do celkové výše 10 000 tis. Kč přitom nebyla v průběhu roku 2011 využita.

Systém řízení jakosti
Společnost pokračovala ve svém úsilí zaměřeném na rozvoj a zdokonalení systému řízení jakosti,
zavedeného a certifikovaného v roce 2001 v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 pro své hlavní
podnikatelské aktivity.
Recertifikační audit, provedený akreditovaným auditorem „CQS – Sdružení pro certifikaci systémů
jakosti“, proběhl začátkem měsíce února roku 2011. Jeho výsledek potvrdil oprávněnost společnosti používat
i nadále certifikáty jakosti CQS a IQNet podle ČSN EN ISO 9001:2009, resp. EN ISO 9001:2008 pro
inženýrské služby a dodávky systémů a zařízení, včetně vývoje software a hardware, oba s platností do roku
2014.
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Zaměstnanci společnosti
Celkový evidovaný počet zaměstnanců společnosti k datu 31. 12. 2011 byl 67 fyzických osob. Po
přepočtu na plný pracovní úvazek tomu odpovídal průměrný stav 65,25 zaměstnanců v průběhu celého roku.
Ve srovnání se skutečností roku 2010 to znamená na konci roku 2011 stejný počet zaměstnanců v případě
evidenčního stavu, po přepočtu na plný úvazek pak vyšší stav o cca 0,7 %.
Struktura zaměstnanců společnosti podle dosaženého nejvyššího stupně vzdělání a podle věkového
rozvrstvení k datu 31. 12. 2011 jsou uvedeny dále v grafickém vyjádření.

Struktura zaměstnanců podle vzdělání
(stav k 31.12.2011)
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Dominantní podíl ve výši cca 90 % všech zaměstnanců společnosti představují osoby s ukončeným
vysokoškolským vzděláním (v drtivé většině magisterského, resp. doplňkově rovněž doktorandského nebo
bakalářského stupně). Dalších cca 9 % tvoří zaměstnanci se středoškolským vzděláním ukončeným
maturitou, zbývajících cca 1 % jsou pak ostatní zaměstnanci.
Věkové rozložení zaměstnanců společnosti je uvedeno na následujícím grafu.

Věkové rozložení zaměstnanců společnosti
(stav k 31.12.2011)
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Program zaměstnaneckých výhod (sociální program) je nedílnou součástí personální politiky
společnosti. V roce 2011 se v rámci tohoto programu jednalo zejména o příspěvek společnosti na penzijní
připojištění a příspěvek na životní pojištění zaměstnanců, udělované zaměstnancům v souladu s příslušnými
vnitřními předpisy společnosti. Podíl zaměstnanců využívajících některou z těchto výhod byl v roce 2011
cca 76 % v případě penzijního připojištění, resp. cca 61 % v případě životního pojištění. Celková suma
vynaložená společností v tomto roce na příspěvky na penzijní připojištění byla cca 625 tis. Kč (meziroční
index 1,027), resp. cca 326 tis. Kč v případě příspěvku na životní pojištění (meziroční index 1,019).
Další finanční prostředky byly vynaloženy v tomto roce na závodní stravování zaměstnanců (cca 280 tis.
Kč), na rekvalifikaci a další vzdělávání zaměstnanců (cca 202 tis. Kč) a na zdravotní péči o zaměstnance
(cca 16 tis. Kč).
Sociální fond vytvářený ze zisku společnosti byl čerpán v průběhu roku 2011 v celkovém objemu cca
182 tis. Kč. Z této částky bylo vyplaceno cca 133 tis. Kč (cca 73 %) ve formě příspěvku zaměstnancům na
závodní stravování a zbývajících cca 43 tis. Kč (cca 27 %) bylo věnováno jako příspěvek na podporu
sportovních aktivit zaměstnanců společnosti. Konečný zůstatek tohoto fondu k 31. 12. 2011 je ve výši cca
3 244 tis. Kč.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
propojenými osobami (dále jen zpráva o vztazích), vydaná představenstvem společnosti ve smyslu § 66a,
odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění novel, vypracovaná za rozhodné období
1. 1. 2011 až 31. 12. 2011, tvoří samostatnou část této výroční zprávy.
Společnost OSC, a.s. není ovládající osobou, ale je pouze osobou ovládanou ve smyslu výše citovaného
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění novel.
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Společnost uzavřela v rozhodném období roku 2011 celkem 46 smluv, dodatků ke smlouvám různého
typu nebo jiných dohod s propojenými osobami tvořícími Skupinu ČEZ (Koncern ČEZ). V prvé řadě se
jednalo o mateřskou společnost (ovládající osobu) ČEZ, a. s. a o dalších 5 subjektů (dceřiných společností) jí
ovládaných. Z toho 40 případů se týkalo smluv o dílo nebo jejich dodatků, kde v převážné většině vystupuje
společnost jako zhotovitel předmětu díla. Zbývajících 6 případů pak představují smlouvy jiného typu.
Společnost dále udělila vybraným členům Skupiny ČEZ celkem 19 užívacích práv (licencí) na dodaný
aplikační software.
Všechny smlouvy byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá
plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního vztahu. Z uzavřených smluv, resp.
dohod nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná majetková újma, výhoda nebo nevýhoda ve smyslu
§ 66a výše uvedeného zákona.
Žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo ve prospěch propojených osob nebo jiná opatření mezi
propojenými osobami ve smyslu § 66a výše zmíněného zákona nebyly uskutečněny.
Výsledná zpráva o vztazích byla přezkoumána dozorčí radou společnosti a byla rovněž ověřena
auditorem účetní závěrky společnosti, který potvrdil věcnou správnost údajů ve zprávě uvedených.

Účetní závěrka společnosti
Řádná účetní závěrka společnosti OSC, a.s. za období 1. 1. 2011 až 31. 12. 2011 zpracovaná v souladu se
zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří samostatnou část předložené
výroční zprávy společnosti. Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem a kopie jeho výroku ze
zprávy auditora o posouzení roční účetní závěrky společnosti je přiložena na následující straně.
Údaje převzaté z hlavních účetních výkazů z auditované roční závěrky a z její přílohy jsou pak uvedeny a
stručně komentovány v další části této zprávy. Soulad těchto údajů s údaji v účetní závěrce stvrzuje výrok
auditora přiložený na konci této výroční zprávy.
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Výrok auditora účetní závěrky společnosti
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Finanční část
ROZVAHA
(údaje v tis. Kč)

Položka/Účetní období (rok)

2010

2009

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Netto

218 162

-48 742

169 420

170 523

181 777

105 452

-48 742

56 710

54 541

34 339

13 056

-7 837

5 219

3 470

1 755

B.I.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.3 Software

296
12 760

-222
-7 615

74
5 145

173
3 297

271
1 484

B.II Dlouhodobý hmotný majetek

72 396

-40 905

31 491

31 071

32 584

B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.7

2 296
38 290
31 810

-13 983
-26 922

2 296
24 307
4 888

2 296
23 971
4 786
18

2 296
25 108
5 180

AKTIVA CELKEM (netto)
A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2011

B.III Dlouhodobý finanční majetek

20 000

20 000

20 000

B.III5 Jiný dlouhodobý finanční majetek

20 000

20 000

20 000

111 185

111 185

115 052

146 761

17 058

17 058

19 045

18 786

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary

17 058

17 058

19 045

16 786

C.III Krátkodobé pohledávky

31 229

31 229

27 691

43 178

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů
C.III.6 Stát – daňové pohledávky
C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.III.9 Jiné pohledávky

29 184
1 844
150
51

29 184
1 844
150
51

27 363
139
189

40 666
1 893
123
496

C.IV Krátkodobý finanční majetek

62 898

62 898

68 316

84 797

C.IV.1 Peníze
C.IV.2 Účty v bankách
C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly

511
62 387

511
62 387

569
67 747

496
49 524
35 014

D.I

1 525

1 525

930

677

557
968

557
968

448
482

C.

Oběžná aktiva

C.I

Zásoby (nedokončená výroba)

Časové rozlišení

D.I.1 Náklady příštích období
D.I.3 Příjmy příštích období
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ROZVAHA
(údaje v tis. Kč)
Položka/Účetní období (rok)
PASIVA CELKEM

2011

2010

2009

169 420

170 523

181 777

A.

Vlastní kapitál

92 108

95 472

89 618

A.I

Základní kapitál

13 900

13 900

13 900

13 900

13 900

13 900

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy

6 024

6 205

6 274

A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
A.III.2 Statutární a ostatní fondy

2 780
3 244

2 780
3 425

2 780
3 494

A.IV Hospodářský výsledek minulých let

46 316

46 212

46 121

A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let

46 316

46 212

46 121

A.V Hospodářský výsledek běžného účetního období

25 868

29 155

23 323

B.

Cizí zdroje

77 312

75 051

92 158

B.I

Rezervy

42 898

42 924

32 250

B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.I.4 Ostatní rezervy

3 248
39 650

1 624
41 300

32 250

B.II Dlouhodobé závazky

1 543

1 531

1 589

B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy
B.II.10 Odložený daňový závazek

1 543

1 531

1 589

B.III Krátkodobé závazky

32 871

30 596

58 319

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů
B.III.5 Závazky k zaměstnancům
B.III.6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
B.III.7 Stát – daňové závazky a dotace
B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy
B.III.10 Dohadné účty pasivní
B.III.11 Jiné závazky

941
8 455
5 017
5 886
12 529
43

4 688
8 622
5 042
7 069
5 125
50

2 650
8 441
4 580
8 947
33 675
26

A.I.1 Základní kapitál

A.II Kapitálové fondy

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé

C.I

Časové rozlišení

C.I.1 Výdaje příštích období
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(údaje v tis. Kč)

Položka/Účetní období (rok)

2011

2010

2009

I.

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže

II.

Výkony

128 841

149 414

126 245

II.1
II.2
II.3

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace do majetku

126 962
-1 987
3 866

146 143
259
3 012

119 128
6 518
599

B.

Výkonová spotřeba

15 574

16 581

13 825

B.1
B.2

Spotřeba materiálu a energie
Služby

5 327
10 247

3 261
13 320

3 725
10 100

+

Přidaná hodnota

113 267

132 833

112 420

C.

Osobní náklady

79 082

80 456

73 927

C.1
C.2
C.3
C.4

Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady

57 311
1 081
20 192
498

58 206
1 081
20 573
596

53 836
998
18 585
508

D.

Daně a poplatky

75

77

70

E.

Odpisy dlouhodobého majetku

5 130

5 216

5 408

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

122

35

3

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)

-

3

-26

9 537

4 308

IV.

Ostatní provozní výnosy

2 993

2 744

2 243

H.

Ostatní provozní náklady

1 462

3 001

1 257

V.

Převod provozních výnosů

I.

Převod provozních nákladů

*

Provozní hospodářský výsledek

30 659

37 325

29 696
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(údaje v tis. Kč)

Položka/Účetní období (rok)

2011

2010

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

35 000

J.

Prodané cenné papíry a podíly

35 014

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.
Náklady z finančního majetku
IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M.
X.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky

N.
XI.
O.

Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady

2009

133

680

1 208

512

133
407

79
219

7
47
199

1 488

XII. Převod finančních výnosů
P.

Převod finančních nákladů

*

Finanční výsledek hospodaření

1 214

1 187

1 033

Q.
Q.1
Q.2

Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená

6 005
5 993
12

9 357
9 415
-58

7 406
7 248
158

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

25 868

29 155

23 323

25 868

29 155

23 323

31 873

38 512

30 729

XIII. Mimořádné výnosy
R.

Mimořádné náklady

S.
S.1
S.2

Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená

*

Mimořádný výsledek hospodaření

W.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
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PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ
(údaje v tis. Kč)

Položka/Účetní období (rok)

2011

2010

2009

P.

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku roku

68 316

84 796

64 865

Z.
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.6
A.1.7

Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
Vyúčtované nákladové úroky
Vyúčtované výnosové úroky

31 873
3 494
5 130
-26
-122

38 512
13 510
5 216
-1 137
10 674
-35

-1 488

-1 208

30 730
9 098
5 408
175
3 930
-3
100
-512

A*

Čistý peněžní tok před zdaněním, změnami pracovního kapitálu
a mimořádnými položkami

35 367

52 022

39 828

Změna potřeby pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krátkodobých závazků
Změna stavu zásob

3 637
-1 603
3 253
1 987

-12 180
16 851
-28 772
-259

18 163
-6 512
31 193
-6 518

39 004

39 842

803
-8 827

726
-8 425

57 991
-100
344
-11 507

30 980
-7 300
122
-7 178

32 143
-25 356
35
-25 321

46 728
-3 438
3
-3 435

-29 220
-170
-29 050

-23 302
-229
-23 073

-23 362
-150
-23 212

-29 220

--23 302

-23 362

A.2
A.2.1
A.2.2
A.2.3

A** Čistý peněžní tok z peněžní činnosti před zdaněním a
mimořádnými položkami
A.3 Výdaje z plateb úroků
A.4 Přijaté úroky
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně
A.6 Příjmy a výdaje z mimořádných účetních případů
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
B.1 Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku
B.2 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků
C.2 Dopady změny vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů
C.2.6 Vyplacené podíly na zisku (dividenda)
C.2.7 Jiné peněžní změny vlastního kapitálu
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků

-5 418

-16 480

19 931

R

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci roku

62 898

68 316

84 796
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Ukazatelé stavu a výkonnosti společnosti
Pro hodnocení výkonnosti a finančního stavu společnosti je dále použit soubor hodnotících ukazatelů a
dalších doprovodných údajů, sestavených pomocí obvykle používané metody paralelních poměrových
ukazatelů. Jejich výběr byl zvolen tak, aby zahrnoval základní ekonomické ukazatele, významné z pohledu
likvidity, zadluženosti, míry zhodnocení kapitálu společnosti a některých dalších ukazatelů výkonnosti.
Výsledky tohoto hodnocení jsou zachyceny v dále uvedeném přehledu, uvádějícím hodnoty jednotlivých
ukazatelů ke konci účetního období roku 2011 v porovnání jak s rokem předcházejícím, tak ve formě
časového průběhu jejich vývoje za období posledních deseti let (2002 - 2011), resp. v tabulkové formě
komprimovaného vyjádření za celou dobu existence společnosti, počínaje prvním uceleným ročním účetním
obdobím od jejího založení, tj. rokem 1995.

Hodnotící ukazatelé
Ukazatel (%)

2011

2010

LIKVIDITA
Celková likvidita
Míra krytí dlouhodobého majetku (DM)
Míra krytí DM vlastními zdroji

338
165
162

376
178
175

169 (1995)
221 (2003)
116 (1999)

870 (1999)
3 589 (1998)
1 204 (1995)

Podíl DM v aktivech netto
Stupeň odepsání majetku v užívání

33,0
46,2

32,0
56,3

2,5 (1998)

31,9 (2004)
54,2 (2009)

ZADLUŽENOST
Celková zadluženost (bez rezerv)
Dlouhodobá zadluženost

20,38
0,9

18,8
0,9

21,4 (2008)
0 (1996)

84,5 (1999)
77,4 (1999)

27,6
34,0
15,2
23,2

31,5
41,6
16,6
24,5

13,1 (2002)

62,7 (1995)

7,9 (2002)
15,3 (2002)

14,1 (2009)
23,9 (2009)

RENTABILITA KAPITÁLU
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (netto)
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (brutto)
Rentabilita aktiv netto
EBIT marže*
Poznámka :

období 1995 - 2009
min (rok)
max (rok)

údaje o rentabilitě aktiv a EBIT marži jsou vyhodnocovány pouze za období od roku 2002 včetně
* EBIT marže = poměr provozního výsledku k provozním výnosům

Výše uvedený soubor poměrových ukazatelů je dále doplněn o dva obvykle používané ukazatele výkonnosti,
kterými jsou: jednak provozní hospodářský výsledek před odvodem daně z příjmu a bez vlivu odpisů
(ukazatel EBITDA) a dále pak ukazatel přidané hodnoty na jednoho zaměstnance po přepočtu na plný
pracovní úvazek. Hodnoty těchto ukazatelů pro jednotlivá účetní období v úseku let 2005 – 2011 jsou
uvedena v následující tabulce a pro období posledních deseti let (2002 - 2011) graficky pak ve formě
časového průběhu dále v této zprávě.
Ukazatel
(tis. Kč)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

EBITDA

35 789

42 541

35 104

35 895

28 315

24 856

25 269

1 736

2 005

1 692

1 718

1 492

1 231

1 123

Přidaná hodnota
na zaměstnance
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Likvidita a míra krytí majetku společnosti
Ukazatel „Celková likvidita“ (Oběžná aktiva/Krátkodobý cizí kapitál) vyjadřuje schopnost společnosti
krýt své krátkodobé závazky oběžnými aktivy. Jeho průběh vykazuje po výrazném navýšení v roce 2010
pokles o cca 10 % v roce 2011 (meziročním index cca 0,899), v důsledku jak nárůstu krátkodobého cizího
kapitálu, tak poklesu objemu oběžných aktiv na konci roku 2011. Nicméně hodnota tohoto ukazatele ve výši
cca 338 % potvrzuje i nadále více než velmi dobrou míru celkové likvidity.
Ukazatel „Míra krytí dlouhodobého majetku“ (Vlastní kapitál a Dlouhodobý cizí kapitál/Dlouhodobý
majetek netto), udávající schopnost společnosti financovat svůj dlouhodobý majetek z vlastních a z cizích
zdrojů, vykazuje v roce 2011 rovněž pokles o cca 7,3 %, a to především jak v důsledku navýšení hodnoty
dlouhodobého majetku (meziroční index 1,040), tak vlivem snížení hodnoty vlastního kapitálu v tomto roce
(meziroční index 0,965). Hodnota tohoto ukazatele ve výši cca 165 % se však i nadále nachází v pásmu
hodnot považovaných všeobecně za velice dobrou míru krytí majetku.
Ukazatel „Míra krytí dlouhodobého majetku z vlastních zdrojů“ (Vlastní kapitál/Dlouhodobý majetek
netto), hodnotí schopnost společnosti krýt investice do svého dlouhodobého majetku pouze z vlastních
zdrojů. Jeho průběh v období posledních pěti let je prakticky shodný s výše komentovaným ukazatelem
celkového krytí, což je dáno zcela marginálním podílem dlouhodobého cizího kapitálu v porovnání
s objemem vlastního kapitálu. Rovněž v tomto případě pak platí výše uvedená konstatace o velice dobré míře
krytí majetku společnosti, a to pouze z vlastních zdrojů.
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Ukazatel „Podíl dlouhodobého majetku v aktivech společnosti“ (Dlouhodobý majetek netto/Aktiva
celkem netto) udává podíl fixních aktiv v celkových aktivech netto. Jeho hodnota se navýšila v roce 2011 na
úroveň cca 33 % (meziroční index 1,031), přičemž na této skutečnosti se podílí především už výše zmíněné
navýšení objemu dlouhodobého majetku společnosti, doprovázené mírným poklesem objemu celkových
aktiv (meziroční index cca 0,994).
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Ukazatel „Stupeň odepsání dlouhodobého majetku“, vyjadřující míru účetního odpisu majetku
společnosti, se v roce 2011 snížil na průměrnou hodnotu 46 % (meziroční index cca 0,820). S přihlédnutím
k podílu nemovitého majetku a k rychlosti jeho odpisu, je stupeň odepsání kategorie nehmotného majetku
(software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje) nebo kategorie movité věci a soubory movitých věcí
podstatně větší (cca 60%, resp. cca 85%) než výše uvedená průměrná hodnota za veškerý dlouhodobý
majetek společnosti.
Skupinu ukazatelů charakterizujících likviditu a míru krytí majetku společnosti lze hodnotit celkově jako
soubor ukazatelů odrážejících velmi dobrý stav zajištění likvidity tak míry krytí majetku společnosti. Hodnoty
všech tří ukazatelů se trvale pohybují v pásmu hodnot všeobecně považovaných za velice dobrou míru
likvidity, resp. míru krytí majetku. Průběh ukazatele likvidity v jednotlivých letech je přitom výrazně ovlivněn
celkovým objemem aktiv, především pak oběžných aktiv, v závislosti na spektru zakázek realizovaných
v daném roce. V případě ukazatele míra krytí majetku se projevuje navýšení objemu dlouhodobého majetku
v posledních dvou letech. Souhrnně lze konstatovat, že hodnoty všech posuzovaných ukazatelů této skupiny
svědčí o vysoké míře likvidity a dobré míře krytí majetku společnosti.

Zadluženost
Ukazatel „Celková zadluženost“ (Cizí zdroje bez Rezerv/Pasiva celkem) vyjadřuje míru zadluženosti
společnosti jako podíl cizího kapitálu bez rezerv v celkových finančních zdrojích společnosti. Hodnota
tohoto ukazatele v roce 2011 se mírně zvýšila nad úroveň 20 %, přičemž se na této skutečnosti podílelo
především navýšení objemu cizích zdrojů (meziroční index cca 1,030) při prakticky stejném objemu rezerv,
a mírném poklesu objemu celkových pasiv (meziroční index 0,994).
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Ukazatel „Dlouhodobá zadluženost“ (Dlouhodobé závazky a Bankovní úvěry/Pasiva celkem)
charakterizuje podíl dlouhodobého cizího kapitálu na finančních zdrojích společnosti. Jeho hodnota
v posledních letech zůstává prakticky beze změny na úrovni cca 0,9 %, přičemž tato hodnota je dána pouze
velikostí odložené daně z příjmu, představující jedinou položku v bilanci dlouhodobých závazků.

VZ OSC 2011

34/39

VVýýrrooččnníí zzpprráávvaa ssppoolleeččnnoossttii O
OSSCC,, aa..ss..
zzaa rrookk 22001111
Průběh úrovně zadluženosti společnosti v uvedeném období let 2002 - 2011 souvisí se smluvně
dohodnutým způsobem financování dlouhodobých (víceletých) projektů v oblasti simulátorové techniky,
realizovaných v období do roku 2006. V účetním období roku 2007 došlo při ukončení kontraktu na
rekonstrukci trenažérů pro JE Dukovany k vypořádání dominantní části všech poskytnutých záloh a
v důsledku toho k prudkému poklesu objemu cizích zdrojů a tím i úrovně zadluženosti společnosti. Podobně
pak rovněž v průběhu dalších let, s výjimkou roku 2009, došlo vždy k vypořádání relativně významného
objemu poskytnutých záloh v průběhu kalendářního roku a tím ke snížení celkové zadluženosti pod hladinu
25 %. V období let 2010 - 2011 pak dokonce na úroveň cca 20 %.
Z pohledu dlouhodobé zadluženosti se v období let 2008 - 2011 projevuje výhradně vliv odložené daně z
příjmů, představující zcela marginální položku v celkové bilanci pasiv (podíl cca 0,9 %).
Celkovou zadluženost společnosti je možno hodnotit jako mimořádně nízkou, v případě dlouhodobé
zadluženosti pak dokonce jako extrémně nízkou, hraničící prakticky se stavem bez zadlužení.

Rentabilita
Ukazatel „Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)“ hodnotí míru zhodnocení vlastního kapitálu, jako
poměr dosažené hodnoty zisku po odvodu daně (ROE netto), resp. zisku před zdaněním (ROE brutto),
k průměrné hodnotě vlastního kapitálu v průběhu hodnoceného období.
Ukazatel „ROE netto“ dosáhl v roce 2011 hodnoty cca 27,6 %, což odpovídá poklesu s meziročním
indexem cca 0,876 vůči skutečnosti roku 2010, představující maximum tohoto ukazatele v období posledních
deseti let. Nicméně i tato hodnota „ROE netto“ svědčí o vysoké úrovni rentability kapitálu a potvrzuje
dlouhodobý trend jeho postupného navyšování (viz graf dále).
Ukazatel „Rentabilita aktiv (netto)“, udává míru rentability aktiv, vyjádřenou poměrem hospodářského
výsledku za účetní období (zisku po zdanění) k průměrné hodnotě aktiv netto ve sledovaném období. Průběh
tohoto ukazatele vykazuje značnou míru korelace s průběhem ukazatele ROE. Hodnota dosažená v roce
2011 byla ve výši 15,2 %, což je nižší úroveň než v roce předcházejícím (meziroční index cca 0,916), ale
znamenající stále ještě velmi dobrou úroveň rentability.
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Posledním zde hodnoceným ukazatelem z kategorie ukazatelů rentability je „EBIT marže“, udávající
velikost dosaženého hospodářského výsledku z provozní činnosti před odvodem daně v poměru k celkovým
provozním výnosům. Hodnota pro rok 2011 dosáhla úrovně 23,2 %, což je údaj nižší o cca 5 %
(meziroční index cca 0,947) než historické maximum dosažené v roce 2010, ale stále znamená vysoce
nadprůměrnou úroveň rentability.
Rentabilita hodnocená pomocí výše uvedených ukazatelů svědčí jednoznačně o dlouhodobě vysoké míře
dosažené rentability ve všech třech výše popsaných ukazatelích. Skutečnost roku 2011 sice poněkud zaostala
za rekordní úrovní dosaženou v roce 2010, ale potvrdila dlouhodobou pozitivní tendenci vývoje v období
posledních deseti let. Rentabilita vlastního kapitálu, míra zhodnocení aktiv, stejně jako dosažená míra
výnosu z provozní činnosti, se udržují i nadále na úrovni, kterou lze jednoznačně považovat za mimořádně
vysokou.

Další hodnotící ukazatelé
Provozní hospodářský výsledek před odvodem daně a bez zahrnutí vlivu odpisů (ukazatel EBITDA) patří
mezi nejvýznamnější a nejčastěji používané ukazatele z hlediska hodnocení efektivity. Jeho průběh v období
posledních deseti let je znázorněn v dále uvedeném grafu, ze kterého je zřejmá dlouhodobá tendence
postupného navyšování hodnoty EBITDA. Na této skutečnosti nic nemění hodnota tohoto ukazatele
dosažená v roce 2011 ve výši 35 789 tis. Kč, představující pokles s meziročním indexem cca 0,841 vůči
doposud absolutnímu maximu dosaženému v roce 2010.
EBITDA (tis. Kč)
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Dalším hodnotícím ukazatelem je „Přidaná hodnota na zaměstnance“, udávající přidanou hodnotu
vytvořenou za účetní období roku v přepočtu na jednoho zaměstnance společnosti, zaměstnaného na plný
pracovní úvazek v průběhu celého roku.

Přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/rok)
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Charakter průběhu tohoto ukazatele v období posledních deseti let velice dobře koreluje s průběhem výše
zmíněného ukazatele EBITDA. Přidaná hodnota po přepočtu na zaměstnance dosáhla v roce 2011 velikosti
1 736 tis. Kč, přičemž ve srovnání s dosavadní rekordní úrovní dosaženou v roce 2010 to představuje
meziroční pokles s indexem cca 0,866. Nicméně i tato hodnota svědčí o mimořádně vysoké efektivitě
výkonů společnosti, měřené velikostí přidané hodnoty. Při objektivním hodnocení tohoto ukazatele je třeba
navíc rovněž přihlédnout k charakteru výkonů společnosti, na kterých je generována přidaná hodnota. Jedná
se v tomto směru téměř výhradně o výsledky vlastních, převážně inženýrských činností, s pouze nezbytným
minimem nakupovaných externalit (materiál, cizí služby).

ZÁVĚR
Předložená výroční zpráva obsahuje širokou škálu údajů a informací, na základě kterých je možno
sestavit dostatečný obraz o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti v účetním období kalendářního
roku 2011 a o jejím stavu na konci tohoto období. Společně s ostatními informacemi zde uvedenými vytváří
solidní platformu pro objektivní zhodnocení dosažených výsledků společnosti a pro posouzení jejího stavu z
hlediska výkonnosti, efektivity, rentability a řady dalších významných pohledů z perspektivy nejen
bilancovaného období roku 2011, ale rovněž tak s vývojem v průběhu časovém horizontu posledních deseti
let.
Představenstvo společnosti hodnotí rok 2011 jednoznačně jako rok podnikatelsky po všech stránkách
úspěšný, o čemž svědčí výše uvedené údaje. V prvé řadě se jedná především o data z účetnictví společnosti a
z nich odvozené hodnotící ukazatele, stručně komentované v předložené zprávě. Za neméně významné je
však třeba považovat i ostatní přínosy, vesměs obtížně přímo kvantifikovatelné, vyplývající z pohledu na
dosaženou úroveň odvedené práce, její kvalitu, spolehlivost a komplexnost provedení, a to vše za přijatelnou
cenu a s tím spojenou nižší mírou rizika při realizaci na straně zákazníků. Jejich spokojenost s výkony a
dodanými produkty společnosti přispívá k dobrému jménu společnosti a tím i jejímu postavení na trhu, což
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se projevuje především v dlouhodobém horizontu. Výše zmíněná hlediska při výběru správného partnera pro
přípravu a vlastní realizaci podnikatelských záměrů jsou v současné době stále ještě většinou nedoceněná při
honbě za dosažením maximálního krátkodobého profitu, vesměs měřeného jen okamžitým efektem
z pohledu výše nákladů. Zbývá doufat, že zdravý rozum přece jenom převáží a výše zmíněným hlediskům
bude stále více přihlíženo při výběru správného partnera ze strany potenciálních zákazníků.
Výsledky roku 2011 překonaly vesměs významnou měrou zadané cíle stanovené finančním a obchodním
plánem pro tento rok a napomohly k dobré výchozí pozici pro podnikatelskou činnost a další rozvoj
společnosti v následujícím období.
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Výrok auditora výroční zprávy
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