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Úvodní slovo 
 
 
Vážení akcionáři,  

výroční zpráva předložená představenstvem za účetní období roku 2013 poskytuje čitateli soubor informací o 
podnikatelské činnosti společnosti, jejích výsledcích z hlediska komerčního i pracovního, o stavu majetku a 
řady dalších položek ze souboru aktiv a pasiv, o peněžních tocích, společně s dalšími údaji podle českého 
účetního standardu za výše zmíněné účetní období, včetně stručného komentáře k vzájemným návaznostem a 
trendům u položek považovaných za významné. Jsou zde rovněž uvedeny základní informace o společnosti, 
stručná charakteristika hlavních akcí realizovaných v roce 2013 a dosažené výsledky. Stav společnosti na 
konci roku 2013 je zde rovněž hodnocen pomocí vybraných ukazatelů likvidity, zadluženosti a rentability a to 
včetně jejich průběhu v dlouhodobém horizontu od roku 2002.  

Bilancovaný rok 2013, uzavírající druhou dekádu existence společnosti, je možno hodnotit jako období, ve 
kterém dosažené výsledky lze nesporně pokládat za velmi dobré, výrazně lepší než za období roku 2012 a 
rovněž významně překračující cíle stanovené plánem pro rok 2013. Obrat společnosti ve výši cca 
139,3 mil. Kč je na úrovni 103,6 % skutečnosti roku 2012, přičemž znamená 110,4 % očekávaného stavu 
podle plánu pro rok 2013. Tržby za vlastní výrobky a služby v tomto roce ve výši 129,7 mil. Kč přitom 
odpovídají 102,9 % plánovaného stavu a objem výkonů ve výši 136,8 mil. Kč odpovídá splnění plánovaného 
cíle pro tento rok na 110,0 %, což v meziročním srovnání je na úrovni 104,4 % skutečnosti roku 2012. Celkové 
náklady před odvodem daně dosáhly velikosti cca 108,8 mil. Kč, což v porovnání s plánem znamená navýšení 
na 105,2 % při výrazně nižší výkonové spotřebě v porovnání s očekáváním podle plánu (index 0,846) a 
osobními náklady prakticky v souladu s plánem (index 1,005). Toto navýšení na nákladové straně je pak více 
než kompenzováno zvýšením na straně celkových výnosů. Docílený hospodářský výsledek před odvodem daně 
ve výši cca 30,5 mil. Kč odpovídá úrovni 134,4 % plánu pro rok 2013, resp. 123,7 % skutečnosti roku 2012. 
Ukazatel EBITDA ve výši cca 36,2 mil. Kč znamená meziroční nárůst o 10,8 % (index 1,108), přidaná 
hodnota na zaměstnance ve výši 2 015 tis. Kč pak představuje dokonce rekordní úroveň dosaženou za dobu 
existence společnosti a splnění ročního plánu na 118,7 %. Hodnota aktiv netto při vyrovnané bilanci 
s hodnotou pasiv ve výši cca 154,2 mil. Kč pak v souladu s očekáváním vykazuje v meziročním srovnání na 
konci roku 2013 mírný pokles (index 0,977). Detailnější informace k výše uvedenému je pak možno nalézt 
dále v této výroční zprávě. 

Je nespornou skutečností, že na dosažených výsledcích se podílí značnou měrou vysoký stupeň nasazení a 
angažovaný přístup zaměstnanců společnosti při plnění svých povinností na všech úrovních jejich zařazení. 
Dovolte mi proto, vážení akcionáři, abych při této příležitosti vyjádřil jménem představenstva společnosti, 
jejího výkonného vedení a nepochybuji o tom, že i Vaším jménem uznání a poděkování všem zaměstnancům 
společnosti za dobře odvedenou práci a za dosažené výsledky. Poděkovat se sluší také našim obchodním 
partnerům za projevenou důvěru, aktivní součinnost a vzájemné korektní vztahy, přispívající rovněž  nemalou 
měrou k úspěšnému výsledku.  

Společnost plnila i v roce 2013 řádně své závazky a povinnosti vůči státu, stejně jako ke svým obchodním 
partnerům a v neposlední řadě rovněž ke svým zaměstnancům. V rámci své širší společenské angažovanosti 
společnost poskytla finanční dary v celkovém objemu 1,0 mil. Kč na pomoc potřebným, určené především na 
charitativní účely a na jiné společensky prospěšné účely.  

Audit účetní závěrky za rok 2013 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. 

Vážení akcionáři, nyní mi dovolte, abych Vás na tomto místě už v souladu s tradicí, opětovně ubezpečil, 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) větší efekt, než je pouze inkasovaný podíl na zisku ve formě dividendy.  
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Naše stávající i potenciální budoucí obchodní partnery bych pak rád znovu ujistil o tom, že jsou u nás na 
správné adrese pokud hledají solidního, spolehlivého, kvalifikovaného a zkušeného partnera pro řešení svých 
problémů a potřeb, partnera schopného poskytnout kvalitní inženýrské služby a jiné produkty své činnosti na 
vysoké úrovni, 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 adekvátním řešení. 
Partnera stabilního, zaručujícího poskytnutí potřebného servisu a garance na dodané produkty po celou dobu 
jejich životnosti, stejně jako dlouhodobou podporu při jejich efektivním využívání a dalším rozvoji. 

Na závěr mi pak dovolte vyjádřit své přesvědčení v tom smyslu, že společnost je a bude schopna dostát 
zdárně svým závazkům i v následujícím období své činnosti a úspěšně splnit stanovené cíle mírou 
srovnatelnou nebo dokonce ještě lepší, než tomu bylo v roce právě hodnoceném.  

 

 
 

Vlastimír Krček 
předseda představenstva a ředitel společnosti 
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67%

33%

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 široké spektrum kvalifikovaných inženýrských služeb od studie proveditelnosti, 
návrhu až po vlastní realizaci, uvedení do provozu, pozáručního servisu a technické podpory, 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 v oblasti podpůrných služeb pro provozovatele 
přenosové soustavy, realizátora garančních a jiných speciálních měření. 

Zákazníky společnosti jsou 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. IČ: 60714794 

Staňkova 18a DIČ:  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 % 

Základní kapitál a akcie:  

Základní kapitál (Kč) 13 899 600 
Jmenovitá hodnota akcie (Kč) 100 
Počet emitovaných akcií (ks) 138 996 
(všechny akcie společnosti jsou kmenové,  
jsou vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné) 

Vybrané údaje z výsledků hospodaření v roce 2013: [údaje v tis. Kč] 

Celkový roční obrat netto 139 269 

Provozní hospodářský výsledek 29 363 

Hospodářský výsledek za účetní období 24 125 

Aktiva celkem (netto) 154 193 

Fixní aktiva netto 67 281 
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Orgány společnosti a její výkonné vedení 

V průběhu roku 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení orgánů ani výkonného vedení společnosti. 
Představenstvo, dozorčí rada a výkonné vedení společnosti působily v celém období roku 2013 v personálním 
obsazení jak je uvedeném 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. 

Ing. Jindřich Kysela 
člen dozorčí rady volený zaměstnanci 

Ing. Zdeněk Šmejkal 
ČEZ, a. s. 
 

  

Výkonné vedení společnosti 

Ing. Vlastimír Krček ředitel společnosti 

Ing. Luděk Schrumpf zástupce ředitele a vedoucí  
 divize Simulační systémy 

Ing. Miroslav Konečný vedoucí divize Řídicí systémy 
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Profil společnosti 

Společnost nabízí a poskytuje široké spektrum kvalifikovaných inženýrských služeb, spojených v řadě 
případů rovněž s dodávkou, instalací a uvedením do provozu předmětu řešení (hardware, software) na místě u 
zákazníka, včetně zajištění dlouhodobé podpory provozu a příslušného servisu podle požadavků a potřeb 
objednatele.  

Hlavní těžiště působení společnosti je možno rozčlenit zhruba do dvou oblastí. První z nich představuje 
vývoj a realizaci simulačních systémů a trenažérové techniky, určené jak pro proces přípravy a opakovací 
výcvik personálu obsluhy, tak pro náročné inženýrské aplikace, spojené především s procesem modernizace, se 
zvyšováním výkonu, požadavky na zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu zejména v případě 
jaderných elektráren. Druhou hlavní oblastí jsou činnosti spojené s aplikací moderních metod a systémů 
automatického řízení a kontroly provozu, se zaměřením na procesy výroby, přenosu a distribuce elektrické 
energie a tepla. V oblasti hydroenergetiky k tomu dále přistupují 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.). Společnost rovněž poskytuje konzultační 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 vývoje a realizace 
speciálních elektronických modulů a zařízení podle specifických potřeb zákazníka.  

Zákazníky společnosti jsou především subjekty ze sektoru elektro-energetiky, provozující zdroje různého 
typu, velikosti a způsobu provedení (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, včetně 
malých vodních elektráren-MVE aj.), dále pak organizace připravující nebo podílející se na výstavbě těchto 
zdrojů nebo na jejich rekonstrukci, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních 
soustav a v neposlední řadě rovněž projekční a dodavatelské firmy v oblasti dodávek řídicích systémů (SKŘ), 
investičních celků a zařízení pro energetické provozy, stejně jako další instituce působící ve sféře energetiky, a 
to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Nejvýznamnějším zákazníkem je už tradičně společnost ČEZ, a. s. a její 
dceřiné firmy tvořící Skupinu ČEZ. 

Organizační uspořádání společnosti se vyznačuje svou relativně plochou strukturou, vertikálně dělenou do 
tří úrovní. Nejvyšší úroveň tvoří statutární orgán společnosti společně s kontrolním orgánem (dozorčí radou). 
Druhou úroveň představuje výkonné vedení společnosti, sestávající z ředitele společnosti a z vedoucích obou 
výkonných útvarů (divizí). Ředitelství společnosti zajišťuje centrálně výkon administrativně-správní, 
ekonomické, finanční a dalších podpůrných agend pro ostatní útvary společnosti. Třetí úroveň sestává ze  dvou 
výkonných útvarů (divizí), zajišťujících výše zmíněné odborné inženýrské výkony v oblasti simulačních 
systémů, resp. v oblasti řídicích systémů a dalších činností zde organizačně začleněných. Další interní členění 
na úrovni divizí na jednotlivé pracovní skupiny, vytvářené podle potřeb řešení rozsáhlejších projektů, není 
v dále uvedeném schématu obsaženo. Jednou z nich je skupina působící v oblasti poskytování služeb pro 
hydroenergetiku, tvořící součást divize řídicích systémů.  

Všechny odborné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce personální kvalifikovaným a zkušeným 
týmem pracovníků - profesionálů v dané oblasti působení, disponujícím rovněž potřebným materiálně-
technickým vybavením na odpovídající úrovni.  
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Organizační struktura společnosti 
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Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti 

Základní informace o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013, s uvedením hlavních aktivit 
(realizovaných zakázek), dosažených výsledků hospodaření, přehledu o stavu majetku společnosti ke konci 
účetního období roku 2013 a dalších doprovodných údajů, 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 2013 jsou zde pak uvedeny pro srovnání společně se stejnými údaji z hlavních účetních 
výkazů za období posledních dvou let (roky 2011 a 2012), doplněných dále o vybrané ukazatele výkonnosti 
(likvidity, zadluženosti a rentability) a obecně další data, charakterizující stav společnosti na konci roku 2013, 
včetně trendů jejich dlouhodobého vývoje v období od roku 2002. 

V průběhu období roku 2014 do data uzávěrky redakce této výroční zprávy (31. 3. 2014) se nevyskytly 
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 dále) je pak třeba považovat za přirozený proces v důsledku kontinuity probíhajících dějů 
mimo fixní rámec kalendářního roku, opakující se s většími či menšími dopady každé účetní období.  

V porovnání se stavem na konci roku 2013 je výše celkových aktiv netto k datu 28. 2. 2014 prakticky stejná 
(index 1,009), při účetní hodnotě dlouhodobého majetku jen nepatrně nižší (index 0,987) a vyšším objemu 
oběžných aktiv (index 1,027), především v důsledku očekávaného navýšení objemu nedokončené výroby 
(index 1,748), výrazně nižších krátkodobých pohledávkách (index 0,367) a nižší hodnotě krátkodobého 
finančního majetku (index 0,949). Při vyrovnané bilanci pasiv s aktivy netto se pak na straně pasiv jedná o 
navýšení vlastního kapitálu (index 1,118), doprovázené snížením objemu cizích zdrojů (index 0,855) vlivem 
poklesu krátkodobých závazků společnosti ve stejné výši (index 0,547). 

Pohledávky z obchodních vztahů evidované v účetnictví společnosti k 31. 12. 2013 v celkovém objemu 
netto cca 18 202 tis. Kč byly řádně vypořádány, s výjimkou dále uvedených případů s celkovým objemem cca 
4 355 tis. Kč, z toho cca 339 tis. Kč je zádržné uplatněné společností ŠKODA Praha Invest v souladu 
s uzavřenou smlouvou. Zbývající suma cca 4 016 tis. Kč jsou pohledávky v převažujícím objemu za 
zahraničními obchodními partnery. Na část těchto pohledávek byla vytvořena v účetnictví společnosti opravná 
položka ve výši cca 2 726 tis. Kč. Jedná se o pohledávku za společností Franco Tosi Meccanica, SpA (Itálie), o 
pohledávky za společností ADATO s.r.o. a pohledávky za společností Athena SA (Řecko) v sumární výši cca 
2 818 tis. Kč. Další pohledávky pak existují za společností Czechpol Energy (Ukrajina) ve výši cca 218 tis. Kč, 
za společností HSI HYDRO ENGINEERING GmbH (NSR) ve výši cca 357 tis. Kč, za společností EdF 
(Francie) ve výši cca 302 tis. Kč a pohledávky z penalizačních faktur za společností ADATO s.r.o. v celkové 
výši cca 321 tis. Kč.  

Závazky společnosti evidované k datu 31. 12. 2013 tvořily pouze odložená daň z příjmů právnické osoby ve 
výši cca 1 487 tis. Kč jako dlouhodobý závazek přetrvávající i nadále beze změny a závazky krátkodobé v 
souhrnné výši cca 20 441 tis. Kč. Z této sumy závazky k zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění v sumární výši cca 12 945 tis. Kč byly všechny řádně vypořádány v průběhu měsíce 
ledna 2014. Rovněž tak tomu bylo v případě závazků společnosti z obchodních vztahů, existujících ke konci 
roku 2013 ve výši cca 1 825 tis. Kč. K datu vydání této výroční zprávy není evidován žádný nevypořádaný 
závazek společnosti splatný k tomuto datu. Společnost nemá žádné nedoplatky u místně příslušných nebo 
jiných orgánů státní správy. Daňové povinnosti (odvod daně DPH a vyúčtování doplatku silniční daně) byly 
odvedeny rovněž v průběhu měsíce ledna 2014. Z ostatních krátkodobých závazků společnosti v celkové výši 
cca 5 671 tis. Kč k datu 31. 12. 2013 zbývá vypořádat doplatek daně z příjmů právnické osoby ve výši cca 
931 tis. Kč, splatný k datu 30. 6. 2014, krátkodobě poskytnuté zálohy ve výši cca 410 tis. Kč a rovněž tak 
vyrovnat krátkodobé účty dohadné v objemu cca 25 tis. Kč. 

Výsledky hospodaření společnosti za první dva měsíce roku 2014 jsou lepší než očekávaná skutečnost 
k datu 28. 2. 2014. Celkové náklady jsou prakticky shodné s předpokládaným stavem (index 0,999) k tomuto 
datu, při vyšší výkonové spotřebě (index 1,226) a nižších osobních nákladech (index 0,977). Celkové výnosy 
jsou výrazně nad očekávanou skutečností (index 1,201), při nižším objemu tržeb Kč (index 0,833), vyšším 
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objemu nedokončené výroby (index 1,162), celkových výkonech rovněž výrazně nad očekávaným stavem 
(index 1,201) a tomu odpovídající velikosti přidané hodnoty (index 1,200). Odchylky stavu jednotlivých 
nákladových a výnosových položek vůči jejich předpokládanému stavu k datu 28. 2. 2014 přitom nepředstavují 
žádné významné anomálie ohrožující plnění plánu pro rok 2014. 

Ve srovnání s očekávaným stavem k datu 31. 12. 2014 jsou průběžné výsledky za dva měsíce roku relativně 
ještě málo významné. Celkové výnosy jsou na úrovni cca 17,3 %, celkové náklady pak ve výši cca 11,6 % 
cílového stavu podle ročního plánu. Přidaná hodnota odpovídá cca 17,9 % očekávaného cílového stavu na 
konci roku. Hodnota aktiv netto, stejně jako pasiv, je na úrovni odpovídající cca 112 % předpokládaného stavu 
na konci roku. Průběžný účetní hospodářský výsledek jako prostý rozdíl mezi výnosy a náklady zahrnutými 
v účetnictví k výše uvedenému datu vychází ve výši rovnající se cca 42,4 % plánem stanoveného výsledku 
před odvodem daně z příjmu. Nicméně při pokusu o objektivní hodnocení prognózy splnění plánu pro rok 
2014 lze konstatovat, že výsledky za první dva měsíce roku 2014, společně s realistickým výhledem do 
zbývajícího období roku, s přihlédnutím ke stavu zajištění obchodního a finančního plánu pro rok 2014 a 
k předpokládanému průběhu jeho plnění v následujících měsících roku, umožňují učinit optimistický závěr ve 
smyslu reálnosti splnění plánovaného hospodářského výsledku a ostatních stanovených cílů společnosti pro 
tento rok.  

Významné akce roku 2013 
Hlavní směr podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 byl zaměřen už tradičně do oblasti výkonů 

spojených s poskytováním kvalifikovaných inženýrských služeb a dodávek zařízení pro širokou škálu 
zákazníků ze sektoru energetiky (energetické společnosti - provozovatelé elektráren a tepláren, distribuční 
společnosti, investoři a dodavatelé zařízení pro energetiku) v tuzemsku i v zahraničí. Tato skupina zákazníků 
se podílela více jak 98 % na celkovém obratu společnosti v roce 2013. Jednalo se celkem o více jak dvě stě 
obchodních případů uzavřených s více jak sedmi desítkami zákazníků. Z toho bylo fakturačně ukončeno v roce 
2013 celkem 130 případů. Hlavním zákazníkem byla Skupina ČEZ, kam směřovalo cca 79 % celkového 
objemu tržeb, přičemž podíl samotné mateřské firmy ČEZ, a. s. byl cca 75 % a dalších cca 4 % představovaly 
obchodní případy pro jiné subjekty ze Skupiny ČEZ (ČEZ ICT Services, ČEZ Distribuce, ČEZ Logistika, 
Elektrárna Chvaletice, ČEZ Energoservis, ÚJV Řež, TMK Hydroenergy Power, Škoda Praha Invest). 
Zbývajících cca 14 % objemu tržeb pak připadá na ostatní tuzemské subjekty a dalších cca 7 % tvoří export 
pro zahraniční zákazníky.  

Struktura tržeb roku 2013 
(údaje v tis. Kč)

ČEZ, a.s.

97 380

75%
Ostatní ve 

Skupině ČEZ

5 185

4%

Export EU

6 732

5%

Ostatní ČR

17 872

14%

Export mimo EU

2 541

2%

Skupina ČEZ

102 565

79%
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V porovnání s předcházejícím rokem 2012 je možno konstatovat, že podíl tržeb pro Skupinu ČEZ zůstal 
prakticky stejný (cca 79 %), přičemž se zvýšil podíl exportních zakázek z cca 4 % na cca 7 %, a to na úkor 
zakázek pro ostatní tuzemské zákazníky. 

Hospodářské výsledky uvedené a komentované dále v této zprávě vychází z výsledků řešení výše zmíněné 
množiny zakázek řešených v účetním období roku 2013, ve kterých společnost figurovala vesměs jako hlavní 
řešitel/dodavatel, přičemž objem jednotlivých obchodních případů (zakázek) se přitom pohyboval v širokém 
pásmu od několika tisíc Kč do několika desítek miliónů Kč. Vybrané významnější akce jsou pak stručně 
komentovány dále v této zprávě. 

V oblasti simulačních systémů realizovala divize 2000 v roce 2013 více než desítku akcí, zaměřených 
především na úpravy v modelech simulátorů obou jaderných elektráren (ETE, EDU) provozovaných v ČR, 
s cílem dosažení, resp. udržení shody mezi plnorozsahovým simulátorem dané elektrárny a aktuálním stavem 
jejího referenčního bloku. Změny prováděné na blocích obou elektráren průběžně v rámci plánovaných 
odstávek jednotlivých bloků je třeba promítnout do simulačních modelů s nezbytnou úrovní detailu a tím i 
výsledné úrovně přesnosti (věrnosti) chování simulátoru.  

V případě simulátoru bloku ETE bylo v roce 2013 zahájeno de facto paralelně řešení celkem 3 akcí, s cílem 
promítnout do modelů simulátoru potřebné úpravy, vyvolané následujícími změnami na referenčním bloku: 
zvýšením výkonu bloku s využitím projektových rezerv (VPR), záměnou aktivní zóny reaktoru s palivem 
TVEL, připravovanou modernizací průtočných částí turbíny 1000 MW s rekonstrukcí jejího systému 
hydraulické regulace, dalšími specifikovanými modifikacemi provedenými jak v oblasti systému SKŘ, tak v 
oblasti technologického zařízení bloku. Činnosti realizované v roce 2013 zahrnovaly především zpracování 
projekční dokumentace pro výše uvedené změny a zahájení vývojových prací na vlastním řešení modifikací 
dotčených modelů, většinou s jejich individuálním odzkoušením a následnou integrací do modelu celého 
bloku. V případě nového modelu turbíny bloku ETE byla připravena jeho předběžná verze, integrovaná do 
modelu bloku ETE společně s upraveným modelem pro zvýšený výkon (VPR), určená pro přípravu 
provozního personálu ETE s předstihem ještě před vlastní realizací vlastní změny na turbogenerátoru bloku 
HVB-1 v létě 2014. Řešení finální verze modelů, jejich doladění a integrace do komplexního modelu bloku 
ETE, včetně testů FAT a SAT se předpokládá v dalším období roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulátor (trenažér) bloku EDU byl upraven v roce 2013 v rámci dvou zakázek, které představovaly 
provedení další části modifikací trenažéru v souladu s projektem Obnova SKŘ elektrárny Dukovany, moduly 
M3-M5, zaměřené na úpravy modelů systémů ŘSBT a ŘSBE podle skutečnosti na bloku B2 a návazně na 
aktualizaci modelů pro systém PCS (modul M2) podle stavu na bloku B2 EDU, včetně změn instrumentace na 
blokové dozorně (panely elektrozařízení DTE 3.5 až 3.10) a včetně nezbytných modifikací v ostatních 
modelech na stav bloku B3 se zvýšeným výkonem. Celá zakázka byla dokončena a převzata zákazníkem po 
úspěšném provedení přejímacích testů SAT v říjnu 2013. V roce 2013 bylo zahájeno řešení další zakázky pro 
výše uvedený simulátor, s cílem promítnout do simulátoru EDU řadu dalších změn realizovaných na blocích 
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EDU v období let 2011 - 2012, mimo změny provedené v rámci výše zmíněného projektu Obnova SKŘ EDU. 
První část těchto změn byla realizována v modelech simulátoru a je integrována do modelu bloku EDU. Druhá 
část je předmětem pokračujícího řešení s plánovaným dokončením v roce 2014.  

Další akce (zakázky) byly směřovány na technickou pomoc a na provozní servis při zajišťování provozu 
hardware a systémového software výpočetní platformy pro simulátory ETE a EDU (v obou případech se 
jednalo o plnorozsahový simulátor typu replika dozorny a inženýrský simulátor displejového provedení), 
včetně obnovy řídicích jednotek I/O systému simulátoru ETE. 

Zbývající dva případy představují specifická zadání menšího rozsahu, související s využitím dat ze 
simulátoru pro analýzu chování personálu blokové dozorny při poruchových stavech, resp. pro validaci 
provozních předpisů pro danou elektrárnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Činnost divize řídicích systémů zahrnovala v roce 2013 už tradičně široké spektrum inženýrských aktivit, 

uskutečněných v rámci více jak 120 obchodních případů (zakázek) dokončených v roce 2013, přičemž dalších  
více jak 20 zpracovaných nabídek zůstává v rozpracovaném stavu na konci tohoto roku s potenciálem pro 
realizaci v dalším období. Z hlediska  převažujícího charakteru zaměření je možné tyto aktivity rozčlenit do 
dále uvedených hlavních oblastí činnosti. 

Inženýrské služby a dodávky zařízení pro systémy řízení výrobních zdrojů byly směrovány především do 
realizace potřebných úprav v oblasti systému řízení zdrojů pro řadu elektrárenských společností na území ČR, 
vyvolaných změnami v poskytování podpůrných služeb v souladu s aktualizací Kodexu přenosové soustavy, 
vstupující v platnost od roku 2013. Velký objem prací přitom byl věnován elektrárnám patřícím do Skupiny 
ČEZ, kde byly provedeny nezbytné úpravy jak na distribuované části systému RTISZ (terminálech 
jednotlivých elektráren), tak na jeho centrální části na dispečinku ČEZ (zařízení KOTEL). Kromě výše 
uvedeného zde proběhla rovněž úprava ve smyslu optimalizace způsobu řízení provozu zdrojů, včetně 
automatického omezování výkonu vybraných zdrojů v oblasti rozvoden Výškov - Chotějovice při přetížení 
přenosové trasy a včetně realizace úprav v terminálech elektráren pracujících do přenosové soustavy (celkem 
12 terminálů) pro řízení regulátorů ostrovního provozu z centrálního dispečinku ČEPS. Úpravy vyvolané 
aktualizací Kodexu PS byly rovněž realizovány na řadě terminálů pro zdroje mimo Skupinu ČEZ, kde byly 
provedeny úpravy na terminálech společnosti Dalkia (elektrárna Kolín, teplárna Olomouc, teplárna Přerov, 
teplárna Karviná), stejně jako na terminálech ostatních poskytovatelů podpůrných služeb (provoz Červený 
Mlýn, teplárna Kyjov, bloky PPC kombinátu Vřesová, teplárna Příbram, teplárna Otrokovice, teplárna Trmice, 
Plzeňská teplárenská, elektrárna Chvaletice po jejím vyčlenění mimo Skupinu ČEZ). 
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Z nově dodaných zařízení uvedených do provozu v roce 2013 je možno zmínit terminál pro blok PPC 
880 MW v elektrárně Počerady 2, systém SSU pro řízení výkonu v elektrárně Dobrotvor na Ukrajině, stejně 
jako informační centrum výroby pro elektrárnu Chvaletice. 

 

 

 

 

 

 

Z akcí realizovaných mimo území ČR je možno uvést úpravy terminálu a dodávku informačního centra pro 
řízení výroby pro objekt PPC Power/PPC Energy v Bratislavě, rozpracovaný projekt pro systém řízení výroby 
(systém SSU) pro elektrárnu Tripolská na Ukrajině. Další obdobnou zakázkou bylo řízení podpůrných služeb 
pro zdroj PPC Malženice s využitím zde instalovaných dieselgenerátorů.  

Pro dodané terminály společnost poskytovala servisní služby, a to jak pro Skupinu ČEZ, tak pro jiné 
subjekty (Dalkia ČR, Dalkia Kolín, aj.). Rovněž tak byly poskytovány servisní služby na podporu provozu 
centrální části systému RTISZ na dispečinku ČEZ, včetně školení dispečerů ČEZ pro novou verzi funkcí 
RTISZ, vyvolanou výše zmíněnými úpravami v řízení podpůrných služeb. 

Inženýrské služby v oblasti aplikace systémů SKŘ zahrnovaly v roce 2013 řadu akcí, ze kterých je třeba 
zmínit především projekt modifikací řídicího systému PCS (Process Control System) pro oba výrobní bloky JE 
Temelín (ETE). V daném roce se jednalo o dokončení projektu úprav v software systému PCS pro soubor 
změn na obou výrobních blocích, plánovaných realizovat během jejich odstávky na výměnu paliva v létě roku 
2013, včetně příslušných testů a následné implementace upraveného software ve skříních systému PCS v ETE. 
Ve druhé polovině pak k tomu přistoupily práce na projektu změn, jejichž realizace se předpokládá v průběhu 
odstávky na obou blocích pro výměnu paliva v roce následujícím (GO 2014). Hlavní objem přitom tvořily 
práce na projektu úprav v systému PCS, spojených s připravovanou akcí B730 – Modernizace průtočných částí 
NT dílů turbiny 1000 MW ETE, zejména pak v souvislosti se záměnou systému hydraulické regulace, 
připravovanou pro realizaci na TG1 v rámci odstávky GO 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další zakázky byly orientovány do oblasti přípravy a certifikace/recertifikace výrobních zdrojů z hlediska 
jejich schopnosti poskytovat podpůrné služby, což v řadě případů vyžadovalo rovněž předchozí nezbytné práce 
na seřízení, resp. úpravách v jejich systému SKŘ. Pro nově certifikované výrobny to znamenalo rovněž 
zpracování příslušné studie pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS a další technickou podporu pro řešení 
problematiky s tím spojené. Z řady více než desítek těchto akcí je zde možno uvést certifikaci vybraných 
zdrojů společnosti ČEZ (B3 EDĚ, B4 EPR-I, rozšířený rozsah služeb pro soustavu vodních elektráren Vltava), 
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stejně jako výrobních zdrojů jiných společností (teplárna Planá n/L, provoz Červený Mlýn tepláren Brno, 
teplárna Příbram, elektrárna Opatovice, bloky PPC Vřesová, teplárna Přerov aj.).  

Divize rovněž poskytovala inženýrské výkony pro firmu Emerson Process Management při zpracování 
projektu a při uvedení do provozu inovovaných systémů SKŘ vesměs pro elektrárny mimo území ČR, stejně 
jako realizovala garanční, resp. ověřovací měření při záměně nových regulátorů na řadě vodních elektráren na 
Slovensku (TG3 VE Nosice, TG2 VE Trenčín, TG5 a TG6 PVE Čierny Váh) a v tuzemsku (TG2 VE Vrané, 
TG5 a TG6 VE Mohelno). Vypracovány byly rovněž studie zabývající se vlivem rozptýlených zdrojů na 
způsob řízení automaticky vyčleněné oblasti distribuční sítě nebo materiál do Kodexu PS, věnovaný způsobu 
dálkového řízení zdrojů pracujících v ostrovním provozu. 

V segmentu vodních elektráren a hydraulických strojů byly v průběhu roku 2013 vesměs úspěšně 
dokončeny více jak dvě desítky zakázek realizovaných především na vodních elektrárnách v tuzemsku a 
v zahraničí (Slovensko, Polsko, Švédsko, Gruzie, Filipíny, Bulharsko, Itálie, Francie, Rumunsko), a to pro 
zákazníky z řady jak provozovatelů elektráren, tak dodavatelů zařízení pro tyto elektrárny. Dalších 12 zakázek 
bylo rozpracováno ve formě nabídek s potenciálem pro realizaci v následujícím období, kde mimo tuzemské 
lokality se jedná rovněž o řadu elektráren v zahraničí (Velká Británie, Polsko, Švýcarsko, Mexiko, Chile, 
Itálie, Ekvádor, Francie, Německo). Ve většině případů se jednalo o projekty a vlastní provedení garančních 
měření, ověřovací měření před a nebo po provedené rekonstrukci vodních turbín různého typu a provedení, 
optimalizaci nastavení vazby mezi rozváděcím a oběžným kolem, vypínací zkoušky, zkoušky na zkušebně a 
v neposlední řadě rovněž o technickou pomoc při uvádění do provozu nových nebo rekonstruovaných strojů. 
Mimo oblast vlastní hydraulicko – mechanické problematiky provozu turbín a soustrojí pro vodní elektrárny 
(MVE, velké VE, průtočné i přečerpávací elektrárny) se jednalo rovněž o ověření funkce nových řídicích 
systémů těchto zařízení při jejich modernizaci, stejně jako na příklad také o uskutečněné měření charakteristik 
čerpadel požární vody v jaderné elektrárně Dukovany.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ostatních akcí realizovaných v roce 2013 je třeba zmínit dokončení migrace software dříve dodaného pro 
koncentrátory dat systému měření středního výkonu v distribuční soustavě v lokalitě východní Čechy pod 
operační systém Windows, dále pak dodávku koncentrátoru pro přenos dat původně určeného pro systém PTIS 
pro nový blok PPC 880 MW v elektrárně Počerady 2, stejně jako pokračující řešení systému PTIS pro blok 
660 MW v elektrárně Ledvice po úpravě zadání na základě změnového řízení. Z oblasti speciální elektroniky 
je pak možno uvést miniaturní časový server GPSNTP s příslušenstvím, dodaný celé řadě zákazníků 
v tuzemsku i zahraničí, stejně jako dodávku různých typů převodníků a poskytování servisních služeb pro 
dříve dodaná zařízení (časové ústředny, displeje, moduly GPS, systém PTIS aj.). 
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Výsledky hospodaření společnosti  

Výsledky hospodaření společnosti za účetní období roku 2013, zpracované podle českých účetních 
standardů, jsou souhrnně uvedeny v další části této zprávy ve formě vycházející ze základních účetních výkazů 
(rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a přehledu peněžních toků, doplněných o stručný komentář. Jedná se o údaje 
převzaté z auditované řádné roční účetní závěrky společnosti za kalendářní rok 2013. Vlastní účetní závěrka 
společnosti společně s její přílohou pak tvoří samostatnou část výroční zprávy. 

Pro možnost porovnání výsledků hospodaření v časové řadě posledních kalendářních roků jsou zde rovněž 
uvedeny ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející dvě účetní období (rok 2012 a rok 2011) v případě 
hlavních účetních výkazů, resp. za posledních 12 let rovněž graficky ve tvaru histogramu 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 2013 potvrzuje kopie výroku auditora přiložená na konci této 
zprávy.  

Obrat  společnosti v roce 2013 dosáhl výše 139 269 tis. Kč. Z toho pak zcela dominantní podíl cca 98,3 % 
tvoří výnosy z hlavní podnikatelské činnosti (suma objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny 
stavu nedokončené výroby a aktivace do majetku společnosti). Zbývajících cca 1,7 % z celkového obratu jsou 
pak jiné provozní výnosy (cca 0,9 %) a výnos z finančních operací (cca 0,8 %). V porovnání s předcházejícím 
účetním obdobím roku 2012 je obrat vyšší téměř o cca 4 % (index cca 1,036). 

Celkové výkony v roce 2013 ve výši cca 136 781 tis. Kč představují navýšení o více jak 4 % (meziroční 
index 1,044) vůči roku 2012. Na této skutečnosti se podílí především navýšení objemu nedokončené výroby o 
cca 6,7 mil. Kč, při mírném poklesu objemu tržeb o cca 3,2 mil. Kč (meziroční index 0,976), přičemž ostatní 
faktory hrají v tomto směru druhořadou úlohu.  

Výkony, tržby a p řidaná hodnota  (tis. Kč)
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Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb dosáhly v roce 2013 celkového objemu ve výši 
129 710 tis. Kč, což v porovnání s rokem předcházejícím znamená pokles více jak o 2 % (meziroční index 
0,976). Dominantní pozici z pohledu rozložení objemu tržeb zaujímá v roce 2013 i nadále Skupina ČEZ s 
podílem cca 75 %, přičemž podíl mateřské společnosti ČEZ, a. s. na celkových tržbách činí cca 71 %. Podíl 
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exportu v celkovém objemu tržeb roku 2013 byl cca 7 %. Ostatní tuzemští zákazníci především ze sektoru 
energetiky (provozovatelé výrobních zdrojů, rozvodné společnosti, ale také výrobci a dodavatelé zařízení pro 
energetiku) přitom zaujímají podíl cca 14 % na celkových tržbách. Pronájem nebytových prostor v sídle 
společnosti přinesl sumárně tržby ve výši 1 334 tis. Kč, což představuje pouze cca 1 % z celkového objemu 
tržeb.  

Objem nedokončené výroby na konci roku 2013 byl vyšší než na jeho začátku, přičemž tím daná změna 
stavu zásob vlastní činnosti (nedokončené výroby) v průběhu roku 2013 udává hodnotu ve výší 6 665 tis. Kč, 
což je částka podílející se cca 4,8 % v celkové bilanci obratu společnosti (index 0,048), resp. cca 5 % (index 
0,049) v bilanci výkonů. 

V roce 2013 byl aktivován majetek z dokončených investičních akcí vlastní výroby do dlouhodobého 
majetku společnosti v celkovém objemu 406 tis. Kč, z toho cca 106 tis. Kč do hmotného majetku a cca 
300 tis. Kč do nehmotného majetku.  

Výkonová spotřeba v roce 2013 ve výši 14 757 tis. Kč znamená výrazný pokles o více jak 40 % (index 
0,578) vůči skutečnosti roku 2012, především vlivem podstatně menšího objemu nakupovaných služeb o téměř 
cca 50 % (meziroční index 0,515). Nakupované služby přitom představuji cca 72 % výkonové spotřeby. 
Dalších cca 28 % jsou pak náklady spojené s pořízením materiálu, hmot a energií, přičemž se jedná o pokles o 
cca 15 % ve srovnání s rokem 2012 (index 0,848). Na této skutečnosti se projevuje výrazným způsobem 
skladba zakázek realizovaných v daném roce, s rozdílnou náročností z hlediska potřebného objemu cizích 
služeb, materiálu a energií. 

Přidaná hodnota k výkonům za období roku 2013 představuje sumu ve výši 122 024 tis. Kč, což je více o 
téměř cca 16 % než v roce 2012 (meziroční index 1,157). V přepočtu na jednoho zaměstnance to pak 
představuje historicky rekordní výsledek ve výši cca 2 105 tis. Kč. 

Osobní náklady byly v roce 2013 ve výši 80 420 tis. Kč, což znamená navýšení o téměř 3 % ve srovnání 
s rokem předcházejícím (meziroční index 1,026). Významný podíl na této skutečnosti má vyplacená roční 
odměna zaměstnancům společnosti podle dosaženého hospodářského výsledku. Podíl osobních nákladů přitom 
tvoří i nadále největší položku ve výši cca 78 % v celkové bilanci celkových nákladů společnosti v roce 2013 
před odvodem daně. 

Mzdové náklady se podílejí na osobních nákladech roku 2013 částkou ve výši 58 321 tis. Kč, což je suma 
vyšší o téměř 3 % oproti skutečnosti roku 2012 (meziroční index 1,028). Podíl mezd na osobních nákladech 
pak činí cca 73 %, 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) v průběhu roku 2013, včetně vyplacené 
roční odměny za výsledky společnosti v roce 2012, byly v celkovém objemu 1 081 tis. Kč, což je částka stejná 
jako v roce 2012. 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, včetně odvodu na politiku zaměstnanosti, znamená v roce 
2013 nákladovou položku v sumární výši 20 480 tis. Kč, což je prakticky téměř stejný náklad (meziroční index 
1,021) jako v roce 2012. Podíl této nákladové položky v celkových osobních nákladech roku 2013 pak je cca 
25 %.  

Sociální náklady v roce 2013 představují částku ve výši 538 tis. Kč, což je prakticky stejný náklad jako 
v roce 2012 (meziroční index 1,002). Z této sumy tvoří cca 49 % náklady na závodní stravování zaměstnanců, 
cca 46 % náklady na vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců a zbývajících cca 5 % jsou náklady na zdravotní 
péči zaměstnanců. V celkových osobních nákladech roku 2013 je podíl sociálních nákladů necelých cca 0,7 %. 

Daně a poplatky v roce 2013 ve výši cca 88 tis. Kč představují nevýznamnou položku v celkové bilanci 
provozních nákladů (cca 0,08 %), přičemž jejich objem je identický se sumou v roce předcházejícím. 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku společnosti byly v průběhu roku 2013 v celkové 
výši 5 951 tis. Kč, což odpovídá podílu cca 5,8 % na celkových provozních nákladech a v porovnání s rokem 
2012 se jedná o navýšení o více jak cca 3 % (meziroční index 1,033).  



   
VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  ssppoolleeččnnoossttii   OOSSCC,,  aa..ss..    

zzaa  rrookk  22001133  
   

 
VZ OSC 2013  15/36 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 116 tis. Kč v roce 2013, představují zcela zanedbatelnou 
položku v celkové bilanci provozních výnosů (méně než 0,1 %), danou příjmem z prodeje jednoho zcela 
odepsaného osobního automobilu z majetku společnosti. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti k datu 31. 12. 2013 reprezentuje celkem 
částku ve výši 5 813 tis. Kč. Z toho pak po odečtení opravných položek (viz komentář dále) činí změna stavu 
rezerv 3 651 tis. Kč. Tato bilanční suma je daná rozdílem mezi vytvořenými a čerpanými rezervami v období 
roku 2013, zahrnující změnu stavu rezerv celkem pro 4 položky: rezervy na opravu dlouhodobého hmotného 
majetku ve výši 220 tis. Kč, rezervy na garance ve výši -3 689 tis. Kč, rezervy na podnikatelské riziko ve výši 
6 420 tis. Kč a nově vytvořenou rezervu na nevyčerpanou dovolenou za rok 2013 ve výši 700 tis. Kč. 

Opravné položky vytvořené v průběhu roku 2013 ke čtyřem vybraným dlouhodobým pohledávkám 
společnosti za 3 zahraničními subjekty (Itálie, Řecko, Slovensko) představují k datu 31. 12. 2013 souhrnnou 
částku ve výši cca 2 726 tis. Kč. Z této sumy pak cca 94 % jsou daňově uznatelné položky (pohledávky za 
subjekty v konkurzu nebo v rekonstrukci). Tomu odpovídající změna stavu opravných položek v průběhu 
roku 2013 k výše zmíněným pohledávkám je pak ve výši cca 2 162 tis. Kč. 

Ostatní provozní výnosy ve výši cca 1 085 tis. Kč v roce 2013 se skládají z výnosů za služby spojené 
s pronájmem nebytových prostor v sídle společnosti (cca 51 %), z náhrad pojišťoven (cca 20 %) a z ostatních 
výnosů (cca 29 %), sestávajících dominantně z očekávaných výnosů z penalizačních faktur uplatněných 
v rámci pohledávek. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná v této kategorii výnosů o pokles o cca 48 %, zejména 
v důsledku výpadku prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v rámci grantových programů. Podíl ostatních 
provozních výnosů na celkových provozních výnosech pak představuje marginální položku ve výši cca 0,8 %. 

Ostatní provozní náklady v celkové výši cca 1 590 tis. Kč v roce 2013 se skládají z řady položek, z nichž 
nejvýznamnější jsou finanční dary poskytnuté v sumární výši 1 000 tis. Kč (cca 63 %), náklady na pojištění v 
celkové výši cca 442 tis. Kč (cca 28 %), náklady na technické zhodnocení hmotného majetku do limitní částky 
40 tis. Kč ve výši cca 110 tis. Kč (cca 7 %) a jiné náklady v souhrnné výši cca 38 tis. Kč. Ve srovnání 
ostatních provozních nákladů se skutečností roku 2012 se jedná o nárůst o téměř cca 22 % (index 1,215). 

Provozní hospodářský výsledek v roce 2013 byl vytvořen ve výši 29 363 tis. Kč, což představuje navýšení 
o více jak cca 11 % oproti výsledku roku 2012 (meziroční index 1,113).  

Výsledek hospoda ření (tis. Kč)
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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 dále uvedený a komentovaný výsledek hospodaření za účetní období (zisk po odvodu daně 
z příjmů).  

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2013 (výsledek netto) je ve výši 24 125 tis. Kč. Ve srovnání 
se skutečností roku 2012 se jedná o výsledek lepší téměř o cca 9 % (meziroční index cca 1,088), potvrzující 
ukončení trendu poklesu tohoto ukazatele v období posledních dvou let, po historickém maximu dosaženém 
v roce 2010.  

Aktiva  společnosti na konci roku 2013 představují bilanční sumu netto ve výši 154 193 tis. Kč, což je 
v meziročním srovnání hodnota o téměř cca 3 % nižší než na konci roku 2012 (meziroční index 0,977). 
Z hlediska složení portfolia aktiv je jejich největší položkou tvořící více jak cca 55 % (index 0,555) už tradičně 
hodnota oběžných aktiv, následovaná hodnotou fixních aktiv (dlouhodobého majetku) s podílem téměř 44 % 
(index 0,436), přičemž zbytek představující necelých cca 1 % je pak časové rozlišení aktiv.  

Výrazný vliv oběžných aktiv v celkové bilanci aktiv rovněž v dlouhodobém časovém horizontu (viz graf), 
je zřejmý z vysokého stupně vzájemné korelace průběhu objemu aktiv netto s průběhem objemu oběžných 
aktiv v celkové bilanci aktiv prakticky v celém intervalu posledních 12 let. 

Průběh a složení aktiv (tis. Kč)
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Dlouhodobý majetek společnosti na konci roku 2013 v celkové hodnotě netto 67 281 tis. Kč představuje 
nižší hodnotu o cca 5 % ve srovnání s rokem 2012 (meziroční index 0,950), a to v důsledku převažujícího 
odpisu majetku nad jeho přírůstky, především pak v oblasti nehmotného majetku (software). Z hlediska 
struktury dlouhodobého majetku netto je podíl nehmotného majetku cca 3 %, podíl hmotného majetku cca 
44 % a dlouhodobý finanční majetek se pak podílí zbývajícími cca 53 % na dlouhodobém majetku společnosti.  

Nehmotný majetek netto k datu 31. 12. 2012 ve výši 1 992 tis. Kč tvoří výhradně pořízený software, přičemž 
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje jsou už zcela odepsány. Ve srovnání se stavem na konci roku 2012 je 
v důsledku odpisů jeho hodnota nižší o cca 48 % (meziroční index 0,522). 
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Hodnota dlouhodobého hmotného majetku netto ke stejnému datu je 29 289 tis. Kč. Největší část (cca 83 %) 
představuje nemovitý majetek (budovy a pozemky v sídle společnosti), zbývajících cca 17 % pak tvoří 
samostatné movité věci a jejich soubory. Vůči stavu na konci roku 2012 se jedná o pokles o cca 6 % (meziroční 
index 0,944). 

Dlouhodobý finanční majetek společnosti ve výši 36 000 tis. Kč je ve stejné výši jako byl na konci roku 2012. 

Dlouhodobý majetek spole čnosti  (tis. Kč)
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Oběžná aktiva ve výši 85 568 tis. Kč na konci roku 2013 představují bilanční sumu, která je nižší téměř o 
cca 1 % (meziroční index 0,991) ve srovnání se stavem na konci roku 2012. Na tomto stavu se podílí řada 
položek, vzájemně se částečně kompenzujících v celkové bilanci oběžných aktiv. Výrazné snížení objemu 
krátkodobých pohledávek (především pohledávek z obchodních vztahů) meziročně o cca 61 % (absolutně o 
cca 28,7 mil. Kč) přitom jen částečně vyrovnalo navýšení zásob (nedokončené výroby) o cca 44 % (absolutně 
o cca 6,7 mil. Kč) společně s navýšením krátkodobého finančního majetku o cca 88 % (absolutně o cca 
21,2 mil. Kč). Vlivnost jednotlivých položek v celkové bilanci oběžných aktiv na konci roku 2013 je 
následující: největší podíl s více jak cca 53 % tvoří krátkodobý finanční majetek, zásoby (nedokončená 
výroba) činí více jak cca 25 % a zbývajících více jak cca 21 % jsou krátkodobé pohledávky, především pak 
pohledávky z obchodního styku.  

Zásoby (nedokončená výroba) na konci roku 2013 jsou v objemu cca 21 801 tis. Kč, což představuje 
navýšení o cca 44 % vůči skutečnosti na konci roku 2012 (meziroční index 1,440). Rozhodující část objemu  
(cca 84 %) přitom představují rozpracované zakázky na základě uzavřeného smluvního vztahu se zákazníkem 
a s finančním plněním vesměs v roce 2014. Zbývajících cca 16 % jsou rozpracované zakázky s neuzavřeným 
smluvním vztahem k datu 31. 12. 2013 (celkem 22 obchodních případů), s předpokládanou realizací a 
příslušným finančním plněním formou tržeb v následujícím účetním období, především pak v roce 2014. 

Pohledávky společnosti na konci roku 2013 sestávají výhradně z krátkodobých pohledávek v celkovém 
objemu cca 21 076 tis. Kč. Po započítání vytvořených opravných položek v celkové výši 2 728 tis. Kč 
k pohledávkám z obchodních vztahů se jedná o sumu netto ve výši cca 18 350 tis. Kč, sestávající téměř 
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výhradně z pohledávek z obchodního styku, přičemž zcela zanedbatelný podíl menší než 0,8 % tvoří 
poskytnuté zálohy obchodním partnerům. V bilanci pohledávek z obchodních vztahů představují cca 42 % 
pohledávky za subjekty ze Skupiny ČEZ. Opravné položky vytvořené v účetním období roku 2013 
k pohledávkám z obchodních vztahů jsou komentovány výše v této zprávě. 

Krátkodobý finan ční majetek v celkové výši 45 417 tis. Kč k datu 31. 12. 2013 sestává z prostředků na 
bankovních účtech v souhrnném objemu cca 45 136 tis. Kč, z pokladní hotovosti (CZK, EUR, USD) po 
přepočtu ve výši cca 255 tis. Kč a ze zakoupených cenin v hodnotě cca 28 tis. Kč. V porovnání se stavem na 
konci roku 2012 se jedná o navýšení hodnoty této kategorie majetku o téměř 88 % (index 1,876). 

Časové rozlišení aktiv v sumární výši 1 344 tis. Kč ke konci roku 2013 tvoří náklady příštích období 
v objemu cca 519 tis. Kč a příjmy příštích období ve výši cca 825 tis. Kč. V porovnání se stavem na konci roku 
2012 se jedná u této marginální položky celkových aktiv o nárůst o cca 96 % (index 1,959). 

Pasiva celkem ve výši 154 193 tis. Kč představují bilanční sumu ve stejné výši jako je hodnota celkových 
aktiv netto ke konci roku 2013. V porovnání se stavem na konci roku 2012 to znamená pokles o téměř 3 % 
(meziroční index 0,977), stejně jako v případě aktiv. V celkové bilanci pasiv k datu 31. 12. 2013 představují 
cizí zdroje podíl ve výši cca 41 % a vlastní kapitál pak zbývajících cca 59 %.  

Z hlediska posouzení dlouhodobého trendu vývoje velikosti pasiv (viz dále uvedený graf) je možno učinit 
obdobný závěr jako v případě celkových aktiv (viz výše), kdy úlohu determinujícího faktoru z hlediska 
charakteru průběhu sehrává v tomto případě objem cizích zdrojů.  

Průběh a složení pasiv  (tis. Kč)
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Vlastní kapitál společnosti koncem roku 2013 je ve výši cca 90 382 tis. Kč, což znamená navýšení o více 
jak cca 2 % vůči skutečnosti na konci roku 2012 (meziroční index 1,023). Na této skutečnosti se významnou 
měrou podílí hospodářský výsledek za účetní období roku 2013 (zisk po odvodu dně), při prakticky stejné výši 
ostatních fondů vytvářených ze zisku a nerozděleného výsledku let minulých a konstantní výši základního 
kapitálu společnosti. Ve struktuře vlastního kapitálu zaujímá základní kapitál podíl cca 15 %, nerozdělený 



   
VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  ssppoolleeččnnoossttii   OOSSCC,,  aa..ss..    

zzaa  rrookk  22001133  
   

 
VZ OSC 2013  19/36 

výsledek hospodaření minulých let necelých cca 52 %, podíl výsledku roku 2013 pak necelých cca 27 % a 
podíl fondů vytvářených ze zisku zbývajících téměř cca 6 %. 

Cizí zdroje figurují v pasivech společnosti na konci roku 2013 v celkovém objemu 69 514 tis. Kč, což 
znamená nižší hodnotu o více než 8 % (meziroční index 0,918) ve srovnání s rokem 2012. Důvodem je 
výrazné snížení objemu krátkodobých závazků, které poklesly téměř o 31 % (v absolutním vyjádření o cca 
9,3 mil. Kč), což bylo jen částečně kompenzováno navýšením rezerv o více jak cca 9 % (v absolutním 
vyjádření o cca 3,6 mil. Kč), při zanedbatelné změně výše dlouhodobých závazků. Ve struktuře cizích zdrojů 
na konci roku 2013 zaujímají cca 66 % vytvořené rezervy, dalších cca 32 % krátkodobé závazky a zbytek ve 
výši cca 2 % jsou dlouhodobé závazky ve formě odložené daně.  

Rezervy postupně vytvářené a čerpané v předcházejících účetních obdobích a rovněž tak v období roku 
2013 v souladu s interními předpisy společnosti představují k datu 31. 12. 2013 celkovou sumu v hodnotě cca 
41 833 tis. Kč, což znamená navýšení o téměř 10 % oproti stavu na konci roku 2012 (meziroční index 1,095). 
Tuto bilanční sumu tvoří nově vytvořená rezerva na opravu dlouhodobého majetku společnosti ve výši 
650 tis. Kč a disponibilní objem ostatních rezerv vytvořených ze zisku a určených na krytí dále uvedených 
rizik a výdajů v sumární výši 41 233 tis. Kč (rezerva na garance ve výši cca 24 293 tis. Kč, rezerva na rizika a 
ztráty z podnikání ve výši cca 16 240 tis. Kč a rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok 2013 ve výši 700 tis. 
Kč) 

Dlouhodobé závazky společnosti k datu 31. 12. 2013 tvoří výhradně odložená daň z příjmů právnické 
osoby ve výši 1 487 tis. Kč, což je částka prakticky stejná jako byla v roce předcházejícím (meziroční index 
0,968).  

Krátkodobé závazky na konci roku 2013 představují částku ve výši 20 441 tis. Kč, což je v meziročním 
srovnání o cca 31 % méně (index 0,687) než skutečnost roku 2012. Z této sumy výrazně minoritní část ve výši 
cca 1 826 tis. Kč (podíl cca 9 %) jsou závazky z obchodních vztahů. Největší položku pak tvoří závazky vůči 
zaměstnancům ve výši cca 7 887 tis. Kč (podíl cca 39 %), spojené s výplatou mzdy za poslední měsíc roku a 
s doplatkem roční odměny za výsledky hospodaření v roce 2013. Dalšími významnými položkami jsou daňový 
závazek vůči státu ve výši cca 5 236 tis. Kč (podíl téměř cca 26 %) a závazek ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění ve výši cca 5 058 tis. Kč (podíl téměř cca 25 %), spojený s výše zmíněnými mzdami a s 
doplatkem odměny zaměstnanců společnosti. Zbývajícími položkami marginálního významu jsou přijaté 
krátkodobé zálohy od obchodních partnerů v celkové výši cca 410 tis. Kč (podíl cca 2 %) a dalších 25 tis. Kč 
ve formě dohadných účtů pasivních.  

Investice a majetek společnosti 
V účetním období roku 2013 společnost pořídila, resp. zhodnotila svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek v celkové výši 2 339 tis. Kč, z toho cca 1 764 tis. Kč do dlouhodobého hmotného majetku a cca 
635 tis. Kč do nehmotného majetku (software). Ve stejném období byl vyřazen z užívání dlouhodobý hmotný 
majetek s pořizovací hodnotou v celkovém objemu 1 162 tis. Kč, přičemž se jednalo vesměs o zastaralý a 
většinou rovněž nefunkční a plně odepsaný movitý majetek bez dalšího využití ve společnosti. Zůstatková 
hodnota dlouhodobého majetku společnosti netto k datu 31. 12. 2013 je ve výši 67 281 tis. Kč. 

Společnost nemá na konci roku 2013 ve své evidenci žádný nedokončený dlouhodobý hmotný nebo 
nehmotný majetek.  

Dlouhodobý finanční majetek společnosti nedoznal v průběhu roku 2013 žádných změn a k datu 
31. 12. 2013 představuje celkem 36 000 tis. Kč, sestávající ze dvou termínovaných vkladů, založených koncem 
května 2012 na dobu 24 měsíců.  

Struktura dlouhodobého majetku společnosti, vyjádřená v zůstatkové hodnotě jednotlivých kategorií 
majetku a stupeň jejich odepsání ke konci roku 2013, je ilustrována v dále uvedeném přehledu:  
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Kategorie dlouhodobého majetku 
Zůstatková hodnota 

(tis. Kč) 
Podíl 
(%) 

Stupeň odpisu 
(%) 

Nemovitosti (budovy a pozemky)  24 240  36,0  40,7 

Stroje, přístroje, zařízení  1 361  2,0  91,7 

Dopravní prostředky (osobní automobily)  2 788  4,1  59,5 

Ostatní hmotný movitý majetek  900  1,3  90,7 

Software  1 992  3,0  86,1 

Nehmotné výsledky vývoje  0  0,0  100,0 

Dlouhodobý finanční majetek  36 000  53,5  

Celkem  67 281  100,0  

Průběh hodnoty dlouhodobého majetku společnosti a jeho složení v období let 2002 - 2013 je pak uveden 
v předcházející části této zprávy ve formě histogramu.  

Společnost nepoužívá žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu a nemá žádné majetkové 
účasti v jiných subjektech v tuzemsku ani v zahraničí.  

Peněžní toky 
Podnikatelská činnost společnosti v roce 2013 byla financovaná převážně z vlastních zdrojů, doplněných o 

cizí zdroje ve formě poskytnutých krátkodobých záloh na vybrané projekty (zakázky). Financování probíhalo 
bez problémů, přestože rozložení peněžních toků bylo v průběhu roku značně nerovnoměrné, s výrazným 
podílem inkasa z tržeb uskutečněného v posledním kvartálu roku. Jedná se o charakter průběhu peněžních toků 
vykazující obdobné rysy svého rozložení, opakující se s nepodstatnými obměnami de facto každý rok. S tímto 
jevem je třeba počítat i nadále a mít připraven potřebný objem rezerv pro zajištění bezproblémového 
financování chodu společnosti v průběhu roku. 

Krátkodobý finanční majetek (peněžní hotovost, účty v bankách a krátkodobé cenné papíry) na konci roku 
2013 představuje celkovou sumu ve výši 45 417 tis. Kč, což je částka vyšší o 21 204 tis. Kč než byla na 
začátku roku. Na této skutečnosti se pak podílejí jednotlivé účetní kategorie peněžních toků způsobem dále 
uvedeným. 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2013 byl ve výši 45 595 tis. Kč, což je výrazně více 
v porovnání s rokem předcházejícím (meziroční index cca 7,106).  

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 -2 261 tis. Kč, což je částka v absolutní hodnotě výrazně nižší než v roce 
předcházejícím (index 0,118).  

Čistý peněžní tok z finanční činnosti v roce 2013 udává celkovou sumu rovněž se záporným znaménkem 
-22 130 tis. Kč, ve které zcela dominantní podíl (cca 99,2 %) tvoří podíl na zisku, vyplacený akcionářům 
formou dividendy za výsledek roku 2012.  

Celkový přehled o výše uvedených peněžních tocích v roce 2013, zpracovaný v souladu s účetní metodikou 
s použitím nepřímé metody stanovení, je uveden v další části této výroční zprávy (viz Finanční část). 
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Bankovní úvěry 

Společnost nečerpala v roce 2013 žádnou půjčku ani jinou finanční výpomoc od bankovních institucí a 
nemá rovněž žádné finanční závazky vůči nim z minulých období. V roce 2013 společnost prodloužila platnost 
kreditní úvěrové linky uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., umožňující společnosti čerpat kontokorentní úvěr 
k běžnému účtu nebo vystavení bankovní záruky v celkové výši 10 000 tis. Kč. V účetním období roku 2013 
nebyla tato úvěrová linka využita. 

Systém řízení kvality 
Společnost pokračovala ve svém úsilí zaměřeném na další rozvoj a zdokonalení systému řízení kvality 

(dříve jakosti), zavedeném a certifikovaném v roce 2001 v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 pro své 
hlavní podnikatelské aktivity. 

Audit provedený akreditovaným auditorem „CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti“ v únoru 2013 
neshledal žádné neshody ani nedostatky a potvrdil oprávněnost společnosti používat i nadále udělené 
certifikáty jakosti CQS a IQNet podle ČSN EN ISO 9001:2009, resp. EN ISO 9001:2008, pro inženýrské 
služby a pro dodávky systémů a zařízení, včetně vývoje software a hardware, oba s platností do února roku 
2014. Následný recertifikační audit provedený v únoru 2014 výše uvedeným auditorem potvrdil oprávnění 
společnosti používat i nadále udělené certifikáty jakosti CQS a IQNet podle ČSN EN ISO 9001:2009, resp. 
podle EN ISO 9001:2008, oba s platností do února roku 2017. 

  

V průběhu roku 2013 proběhl rovněž zákaznický audit na systém managementu kvality ze strany ČEZ, a. s. 
Audit osvědčil oprávněnost společnosti OSC, a.s. jako kvalifikovaného dodavatele inženýrských činností, 
poskytovatele software a poradenství v oblasti hardware a testování zařízení pro divizi výroba ČEZ, a. s., 
s platností do 30. 10. 2015. 
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Zaměstnanci společnosti 

Počet zaměstnanců evidovaných v hlavním pracovním poměru se společností k datu 31. 12. 2013 byl 
celkem 62 osob. Po přepočtu na plný pracovní úvazek tomu odpovídal průměrný stav 60,55 zaměstnanců 
v průběhu celého roku. Ve srovnání s rokem 2012 to znamená nižší stav o 2 zaměstnance (meziroční index 
0,969) v případě evidenčního stavu, resp. o cca 1,83 v případě přepočteného stavu (meziroční index 0,971). 

Struktura zaměstnanců společnosti jednak podle dosaženého nejvyššího stupně vzdělání a jednak podle 
věkového rozvrstvení ke konci roku 2013 je uvedena dále. 

Dominantní podíl ve výši cca 92 % všech zaměstnanců společnosti představují osoby s ukončeným 
vysokoškolským vzděláním (v drtivé většině magisterského, resp. doplňkově rovněž doktorandského nebo 
bakalářského stupně). Zbývajících cca 8 % tvoří zaměstnanci se středoškolským vzděláním ukončeným 
maturitou. 

Z hlediska věkového rozvrstvení představuje hlavní podíl ve výši cca 50 % skupina zkušených pracovníků 
ve věku 41 - 50 let, následovaná skupinou zaměstnanců ve věku 51 - 60 let (cca 18 %) a skupinou ve věku  
31 - 40 let (cca 13 %). Dalších cca 16 % představuje nejstarší seniorská skupina ve věku nad 60 let a 
zbývajících cca 3 % jsou pak zaměstnanci do 30 let. 

Významnou součástí personální politiky společnosti je program zaměstnaneckých výhod (sociální 
program). V rámci tohoto programu bylo vynaloženo v roce 2013 jako příspěvek společnosti na penzijní 
připojištění pro zájemce z řad zaměstnanců celkem cca 744 tis. Kč a dále ve formě příspěvku na životní 
pojištění zaměstnanců celkem cca 308 tis. Kč. Podíl zaměstnanců využívajících některou z těchto výhod byl 
v tomto období cca 89 % v případě penzijního připojištění, v případě životního pojištění ve výši cca 65 %. 
V celkovém objemu vynaložených financí to pak představuje navýšení s meziročním indexem cca 1,163 
(příspěvek na penzijní připojištění), resp. o pokles s indexem cca 0,978 ve druhém případě. 

Finanční prostředky čerpané v roce 2013 ze sociálního fondu představují částku ve výši cca 169 tis. Kč 
(meziroční index 0,902), ze které bylo vyplaceno cca 132 tis. Kč ve formě příspěvku zaměstnancům na 
závodní stravování, dalších cca 32 tis. Kč na podporu sportovních aktivit zaměstnanců společnosti a 
zbývajících 5 tis. Kč jako příspěvek zaměstnanci při narození dítěte. Konečný zůstatek sociálního fondu 
k 31. 12. 2013 je ve výši cca 3 041 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), zpracovaná a vydaná představenstvem společnosti 
v souladu s § 82, zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, za účetní období od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2013, tvoří samostatnou část výroční zprávy. Z této zprávy jsou zde dále uvedeny pouze pro přehled 
vybrané sumární údaje. 

Ve smyslu § 74 výše citovaného zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, je společnost 
osobou ovládanou, přičemž současně není osobou ovládající. 

V rozhodném období roku 2013 společnost uzavřela celkem 33 smluv, dodatků ke smlouvám různého typu 
nebo jiných dohod s propojenými osobami tvořícími Skupinu ČEZ. V prvé řadě se jednalo o mateřskou 
společnost (ovládající osobu) ČEZ, a. s. a o dalších 7 subjektů (dceřiných společností) jí ovládaných. Z toho 30 
případů se týkalo smluv o dílo, dodatků ke smlouvám nebo objednávek na dodávku služeb a zboží, resp. 
servisních činností, kde v převážné většině vystupuje společnost jako zhotovitel, resp. dodavatel. Zbývající 3 
případy pak představují smlouvy nebo jejich dodatky jiného typu.  

Společnost dále udělila v roce 2013 vybraným členům Skupiny ČEZ celkem 5 užívacích práv (licencí) na 
dodaný aplikační software a 1 dříve udělenou licenci zrušila v souvislosti s jejím převodem na jiný subjekt. 

Všechny smlouvy byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění 
nebo vzájemná protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního vztahu. Z uzavřených smluv, resp. 
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dohod nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná majetková újma, výhoda nebo nevýhoda ve smyslu 
výše uvedeného zákona.  

Žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo ve prospěch propojených osob nebo jiná opatření mezi 
propojenými osobami ve smyslu výše zmíněného zákona nebyly v rozhodném období roku 2013 uskutečněny.  

Zpráva o vztazích byla přezkoumána dozorčí radou společnosti a byla rovněž ověřena nezávislým 
auditorem, který neshledal žádné nesprávnosti údajů ve zprávě uvedených. Kopie výroku auditora zprávy je 
přiložena. 
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Účetní závěrka společnosti 

Řádná účetní závěrka společnosti OSC, a.s. za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013, zpracovaná v souladu se 
zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří samostatnou část předložené výroční 
zprávy společnosti. Účetní závěrka včetně jejích příloh byla přezkoumána nezávislým auditorem a kopie 
výroku ze zprávy auditora o posouzení roční účetní závěrky společnosti je přiložena. 
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Finanční část  
ROZVAHA   

(údaje v tis. Kč) 

Položka/Účetní období (rok) 2013 2012 2011 
  Brutto Korekce Netto Netto Netto 
 

AKTIVA CELKEM (netto)  214 024 -59 831 154 193 157 901 160 420 
 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  
 

B. Dlouhodobý majetek 124 386 -57 106 70 833 70 833 56 710 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 14 650 -12 658 1 992 3 817 5 219 

B.I.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 296 -296   74 
B.I.3 Software 14 354 -12 362 1 992 3 817 5 145 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 73 736 -44 447 29 289 31 016 31 491 

B.II.1 Pozemky 2 296 2 296 2 296 2 296 

B.II.2 Stavby 38 629 -16 685 21 944 23 304 24 307 

B.II.3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 32 811 -27 762 5 049 5 416 4 888 

B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     

B.III Dlouhodobý finanční majetek 36 000 36 000 36 000 20 000 
B.III5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 36 000 36 000 36 000 20 000 

C. Oběžná aktiva 88 294 -2726 85 568 86 382 111 185 

C.I Zásoby (nedokončená výroba) 21 801  21 801 15 136 174 058 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 21 801  21 801 15 136 17 058 

C.III Krátkodobé pohledávky 21 076 -2 726 18 350 47 033 31 229 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 20 928 -2 726 18 202 44 109 296 184 

C.III.6 Stát – daňové pohledávky   2 756 1 884 

C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 148 148 158 150 

C.III.9 Jiné pohledávky   10 51 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 45 417 45 417 24 213 62 898 

C.IV.1 Peníze 283 283 257 511 

C.IV.2 Účty v bankách 45 134 45 134 23 956 62 387 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly      

D.I Časové rozlišení 1 344 1 344 686 1 525 

D.I.1 Náklady příštích období 519 519   373  557 

D.I.3 Příjmy příštích období 825 825 313  968 
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ROZVAHA  
(údaje v tis. Kč) 

Položka/Účetní období (rok)   2013 2012 2011 

 

PASIVA CELKEM  154 193 157 901 169 420 
 

A. Vlastní kapitál  90 382 88 387 92 108 

A.I Základní kapitál 13 900 13 900 13 900 
A.I.1 Základní kapitál 13 900 13 900 13 900 

A.II Kapitálové fondy    

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 5 821 5 990 6 024 
A.III.1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 2 780 2 780 2 780 

A.III.2  Statutární a ostatní fondy 3 041  3 210  3 244 

A.IV Hospodářský výsledek minulých let   46 536        46 316 46 316 
A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 46 536 46 316 46 316 

A.V Hospodářský výsledek běžného účetního období 24 125       25 181 25 868 
 

B. Cizí zdroje 63 811 69 514 77 312 

B.I Rezervy 41 833   38 232 42 898 
B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 650 430 3 248 

B.I.4 Ostatní rezervy 41 233 37 802 39 650 

B.II Dlouhodobé závazky 1 487 1 536 1 543 

B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy     

B.II.10 Odložený daňový závazek 1 487 1 536 1 543 

B.III Krátkodobé závazky 20 441 29 746 32 871 
B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 1 825 2 244 941 

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 7 887 9 791 8 455 

B.III.6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 058 5 942 5 017 

B.III.7 Stát – daňové závazky a dotace 5 236 8 178 5 886 

B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy 410 3 556 12 529 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 25 35 43 

B.III.11 Jiné závazky      

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)  2013 2012 2011 

I. Tržby za prodej zboží    

A. Náklady vynaložené na prodané zboží    

+ Obchodní marže    

II. Výkony 136 781 131 000 128 841 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 129 710 132 921 126 962 

II.2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 665 -1 921 -1 987 

II.3 Aktivace do majetku 406  3 866 

B. Výkonová spotřeba 14 757 25 524 15 574 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 4 081 4 811 5 327 

B.2 Služby 10 676 20 713 10 247 

+ Přidaná hodnota 122 024 105 476 113 267 

C. Osobní náklady 80 420 78 409 79 082 

C.1 Mzdové náklady 58 321 56 727 57 311 

C.2 Odměny členům orgánů společnosti 1 081 1 081 1 081 

C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  20 480 20 064 20 192 

C.4 Sociální náklady 538 537 498 

D. Daně a poplatky 88 88 75 

E. Odpisy dlouhodobého majetku 5 951 5 763 5 130 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 116  300 122 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -        

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti   
 a komplexních nákladů příštích období (+/-) 5 813 -4 102 -26 

IV. Ostatní provozní výnosy 1 085 2 082 2 993 

H. Ostatní provozní náklady 1 590 1 309 1 462 

V. Převod provozních výnosů    

I. Převod provozních nákladů    

* Provozní hospodářský výsledek 29 363 26 391 30 659 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
(údaje v tis. Kč) 

Položka/Účetní období (rok)  2013 2012 2011 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     

J. Prodané cenné papíry a podíly     

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 874 638 

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. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti    

X. Výnosové úroky 179 389 1 488 

N. Nákladové úroky    

XI. Ostatní finanční výnosy 234 2 133 

O. Ostatní finanční náklady 172 297 407 

XII. Převod finančních výnosů 

P. Převod finančních nákladů 

* Finanční výsledek hospodaření 1 115 732 1 214 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 6 353 4 942 6 005 

Q.1 - splatná 6 402 4 949 5 993 

Q.2 - odložená  -49 -7 12 

** V ýsledek hospodaření za běžnou činnost 24 125 22 181 25 808 

XIII. Mimo řádné výnosy    

R. Mimořádné náklady 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti    

S.1 - splatná    

S.2 - odložená 

* Mimořádný výsledek hospodaření    

W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 24 125 22 181 25 808 
 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 30 478 27 123 31 873 
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PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOK Ů 
(údaje v tis. Kč) 

Položka / Účetní období (rok) 2013 2012 2011 

 

P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku roku 24 213 62 898 68 316 
 

Z. Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním 30 478 27 123 31 873 
A.1 Úpravy o nepeněžní operace 10 595 334 3 494 

A.1.1 Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek 5 951 5 763 5 130 

A.1.2 Změna stavu opravných položek 2 162 564  

A.1.3 Změna stavu rezerv 3 651 -4 666 -26 

A.1.4 Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -116 -300 -122 

A.1.6 Vyúčtované nákladové úroky    

A.1.7 Vyúčtované výnosové úroky -1 053 -1 027 -1 488 

A* Čistý peněžní tok před zdaněním, změnami pracovního kapitálu 
 a mimořádnými položkami 41 073 27 457 35 367 

A.2 Změna potřeby pracovního kapitálu 9 476 -14 050 3 637 

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 23 619 -11 548 -1 603 

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků  -7 478 -4 423 3 253 

A.2.3 Změna stavu zásob - 6 665 1 921 1 987 

A** Čistý peněžní tok z peněžní činnosti před zdaněním a 
 mimořádnými položkami  50 549 13 407 39 004 
A.3 Výdaje z plateb úroků    

A.4 Přijaté úroky 517 714 803 

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně -5 471 -7 705 -8 827 

A.6 Příjmy a výdaje z mimořádných účetních případů     

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 45 595 6 416 30 980 

B.1 Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku -2 376 -19 500 -7 300 

B.2 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku  115 300 122 

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -2 261 -19 200 -7 078 

C.1 Změna stavu dlouhodobých závazků    

C.2 Dopady změny vlastního kapitálu na peněžní prostředky -22 130 -25 901 -29 220 

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů  -169 -187 -170 

C.2.6 Vyplacené podíly na zisku (dividenda) -21 961 -25 714 -29 050 

C.2.7 Jiné peněžní změny vlastního kapitálu     

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -22 130 -25 901 -29 220 

F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 21 204 -38 685 -5 418 

R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci roku  45 417 24 213 62  898 
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Ukazatelé stavu a výkonnosti společnosti 

Stav společnosti z pohledu výkonnosti, rentability a finanční situace jsou dále vyhodnoceny pomocí 
souboru hodnotících ukazatelů a dalších doprovodných údajů, sestavených s použitím 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 za příslušné období roku 2013 a dále pak rovněž jejich histogram ve formě časového průběhu za 
období posledních 12 účetních období (rok 2002 - 2013), resp. v komprimované formě jejich tabulkového 
vyjádření za celou dobu existence společnosti, počínaje prvním uceleným ročním účetním obdobím od jejího 
založení, tj. rokem 1995. 

Hodnotící ukazatelé  

Ukazatel (%) 2013  2012  období 1995 - 2011 
  min (rok)  max (rok) 

LIKVIDITA 

Celková likvidita  419 290  169 (1995)  870 (1999) 

Míra krytí dlouhodobého majetku (DM) 137 127  178 (2009) 3 589 (1998) 

Míra krytí DM vlastními zdroji  134 125 116 (1999) 1 204 (1995) 

Podíl DM v aktivech netto  43,6 46,9  2,5 (1998)  33,5 (2011) 

Stupeň odepsání majetku v užívání 45,9 42,5 56,3 (2010) 

ZADLUŽENOST 

Celková zadluženost (bez rezerv) 14,2 19,8  18,8 (2010) 84,5 (1999) 

Dlouhodobá zadluženost 1,0 1,0  0 (1996)  77,4 (1999) 

RENTABILITA KAPITÁLU  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (netto) 27,0 24,6 13,1 (2002) 62,7 (1995) 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (brutto) 34,1 30,1 

Rentabilita aktiv netto 15,5 13,6 7,9 (2002) 16,6 (2010) 

EBIT marže* 21,3 19,8 15,3 (2002) 24,5 (2010) 

Poznámka :  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. 
Průběh hodnot obou těchto ukazatelů pro jednotlivá účetní období v úseku let 2002 – 2013 je pak uveden a 
komentován dále v této zprávě. 
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Likvidita a míra krytí majetku společnosti 
 

Ukazatel „Celková likvidita“ (Oběžná aktiva/Krátkodobý cizí kapitál) vyjadřující schopnost společnosti 
krýt své krátkodobé závazky oběžnými aktivy, se i nadále pohybuje v průběhu posledních let v pásmu hodnot 
nad 250 %, přičemž v roce 2013 došlo k jeho navýšení dokonce nad 400 % (hodnota 419 %), což odpovídá 
meziročnímu nárůstu s indexem 1,445. Na této skutečnosti se podílí zejména pokles objemu cizího kapitálu 
v roce 2013, při prakticky stejném objemu oběžných aktiv (meziroční index 0,991). Hodnota ukazatele 
potvrzuje i nadále 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, se v posledních čtyřech letech nachází trvale pásmu nad 120 %, přičemž v roce 2013 došlo k jeho 
mírnému navýšení na hodnotu 137 %. Významným faktorem přitom je skutečnost, že na velikosti tohoto 
ukazatele se podílí prakticky výhradně pouze vlastní kapitál a hodnota dlouhodobého majetku. Výše tohoto 
ukazatele odpovídá stavu, který je považovaný 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 šesti 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), udávající podíl fixních aktiv v celkových aktivech netto, se v roce 2013 snížil na úroveň cca 
43,6 % (meziroční index 0,975), přičemž se na této skutečnosti podílí jak snížení hodnoty fixních aktiv 
(majetku společnosti), tak snížení objemu celkových aktiv netto. 
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„Stupeň odepsání dlouhodobého majetku“ vyjadřuje průměrnou míru účetního odpisu majetku 
společnosti. Hodnota tohoto ukazatele se v roce 2013 zvýšila na cca 45,9 % (meziroční index cca 1,080). 
V případě dlouhodobého majetku v užívání (bez dlouhodobého finančního majetku) je míra odpisu výrazně 
větší (cca 65 %). S přihlédnutím k podílu nemovitého majetku a k rychlosti jeho odpisu, je pak stupeň 
odepsání kategorie nehmotného majetku (software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje) nebo kategorie 
movité věci a soubory movitých věcí cca 60 % v případě software, 100 % v případě nehmotného majetku, resp. 
85 % v případě movitého hmotného majetku. Výše uvedený stav odráží skutečnost, že rychlost odpisu majetku 
převažuje nad jeho přírůstkem. 

Skupina ukazatelů charakterizujících likviditu a míru krytí majetku společnosti se i nadále pohybuje v 
pásmu hodnot, znamenající velmi dobrý stav jak zajištění likvidity, tak míry krytí majetku společnosti. Hodnoty 
prvních tří výše zmíněných ukazatelů vykazují pro rok 2013 po období jejich postupného poklesu v posledních 
letech významnou stabilizaci, s mírným (míra krytí majetku), resp. s výrazným (celková likvidita) nárůstem. 

Zadluženost 
Ukazatel „Celková zadluženost“ (Cizí zdroje bez Rezerv/Pasiva celkem) udává míru zadluženosti 

společnosti ve formě podílu cizího kapitálu bez rezerv v celkových finančních zdrojích společnosti. Hodnota 
ukazatele zadluženosti se v roce 2013 dále snížila na úroveň cca 14,2 % (meziroční index 0,718), přičemž je 
tato skutečnost dána převažující mírou sníženého objemu cizích zdrojů nad sníženým objemem pasiv.  
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Ukazatel „Dlouhodobá zadluženost“ (Dlouhodobé závazky a Bankovní úvěry/Pasiva celkem) vyjadřuje 
podíl dlouhodobého cizího kapitálu na finančních zdrojích společnosti. Jeho hodnota v posledních letech 
zůstává prakticky beze změny na velice nízké úrovni kolem cca 1 %, dané pouze odloženou daní z příjmu, 
představující jedinou aktivní položku v bilanci dlouhodobých závazků, při nulové hodnotě bankovních úvěrů.  

Zadluženost společnosti je možno hodnotit sumárně jako velice nízkou, v případě dlouhodobé zadluženosti 
pak dokonce jako extrémně nízkou, kdy výše dlouhodobého zadlužení je prakticky dána pouze odloženou daní 
z příjmu. 
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Rentabilita  

Ukazatel „Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)“ charakterizuje 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 2013 hodnoty cca 27,0 %, znamenající meziroční nárůst s indexem 
cca 1,098 vůči skutečnosti roku 2012 a potvrzující vysokou úroveň rentability kapitálu, s obnovením 
pozitivního trendu jeho průběhu (viz graf dále). 

Ukazatel „Rentabilita aktiv (netto)“ hodnotí míru rentability aktiv jako poměr hospodářského výsledku za 
účetní období (zisku po zdanění) k průměrné hodnotě aktiv netto v tomto období. Průběh tohoto ukazatele 
vykazuje značnou míru korelace s průběhem výše uvedeného ukazatele ROE. Hodnota rentability dosažená 
v roce 2013 byla ve výši 15,5 %, což znamená meziroční nárůst s indexem cca 1,140. 
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Dalším 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. Rovněž v případě tohoto ukazatele je zřejmý značný stupeň korelace zejména v posledních čtyřech 
letech průběhem ukazatele rentability kapitálu. V roce 2013 bylo dosaženo hodnoty 21,3 %, což znamená 
navýšení s meziročním indexem cca 1,076 ve srovnání s rokem 2012.  

Rentabilita hodnocená pomocí výše uvedených ukazatelů svědčí jednoznačně o dlouhodobě dosahované 
vysoké míře rentability. Skutečnost roku 2013 potvrzuje úroveň rentability z předcházejících letech, 
s obnovením pozitivního trendu jejího průběhu.  

Další hodnotící ukazatelé 
Ukazatel EBITDA  představuje významný a často používaný absolutní ukazatel hodnocení efektivity, 

vyjádřený velikostí provozního hospodářského výsledku před odvodem daně a bez zahrnutí vlivu odpisů. Jeho 
průběh v období posledních dvanácti let je znázorněn v dále uvedeném grafu. Dosažená hodnota ukazatele 
EBITDA v roce 2013 ve výši 36 429 tis. Kč představuje velice dobrý výsledek s meziročním navýšením o cca 
11 % (index cca 1,108) vůči skutečnosti roku 2012. 
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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 na plný pracovní úvazek. Průběh tohoto 
ukazatele velice dobře koreluje s průběhem výše zmíněného ukazatele EBITDA. Přidaná hodnota na 
zaměstnance byla v roce 2013 ve výši 2 015 tis. Kč, což je historické maximum, znamenající meziroční nárůst 
s indexem cca 1,192. Rovněž hodnota tohoto ukazatele svědčí o mimořádně vysoké efektivitě výkonů, měřené 
velikostí přidané hodnoty, zejména pak s přihlédnutím k charakteru výkonů společnosti, s výrazně 
dominantním podílem vlastních, převážně inženýrských činností. 
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ZÁVĚR 

Předložená výroční zpráva poskytuje relativně rozsáhlý a komplexní soubor údajů, na základě kterých je 
možné posoudit výsledky společnosti dosažené v účetním období roku 2013 a její stav na konci tohoto roku 
z pohledu výkonnosti, efektivity, rentability, finanční situace a řady dalších významných ukazatelů, a to nejen 
z perspektivy samotného období roku 2013, ale rovněž tak v kontextu jejich vývoje v delším časovém 
horizontu přesahujícím dekádu posledních účetních období. 

Závěrem lze konstatovat, že rok 2013 je možno hodnotit jako velice úspěšný, a to jak z hlediska 
komerčního, tak z hlediska dosažených pracovních výsledků. Výsledky podnikatelské činnosti v roce 2013 
výrazným způsobem překonaly očekávání a zadané cíle stanovené plánem pro tento rok a napomohly tak 
k upevnění dobré výchozí základny pro činnost společnosti při výhledu do dalších let. Stav společnosti na 
konci roku 2013 je pak možno hodnotit jako velice konsolidovaný finančně, materiálně i personálně, což 
představuje dobrou výchozí platformu podmiňující úspěšnost rovněž v následujícím období. 

 

 

 

 



   
VVýýrrooččnníí  zzpprráávvaa  ssppoolleeččnnoossttii   OOSSCC,,  aa..ss..    

zzaa  rrookk  22001133  
   

 
VZ OSC 2013  36/36 

Zpráva auditora o ověření výroční zprávy za rok 2013 
 

 
 


