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Úvodní slovo 
 
 
Vážení akcionáři,  

výroční zpráva předložená představenstvem za účetní období roku 2015 nabízí čtenáři soubor 
informací o podnikatelské činnosti společnosti, jejich výsledcích z hlediska komerčního i pracovního, o 
stavu majetku a řadu dalších údajů ze souboru aktiv a pasiv, přehled o peněžních tocích a další relevantní 
údaje podle českého účetního standardu za výše zmíněné účetní období, včetně stručného komentáře k 
vzájemným vazbám a trendům u položek považovaných za významné. Jsou zde rovněž uvedeny 
základní informace o společnosti, stručná charakteristika hlavních akcí realizovaných v roce 2015 a 
dosažené výsledky. Stav společnosti na konci roku 2015 je zde hodnocen pomocí vybraných ukazatelů 
likvidity, zadluženosti a rentability, a to včetně jejich průběhu v dlouhodobém horizontu.  

Bilancovaný rok 2015 nelze hodnotit jinak než jako období mimořádně úspěšné, ve kterém dosažené 
výsledky významně překročily cíle stanovené plánem pro tento rok. Tržby společnosti v roce 2015 
dosáhly výše 150,1 mil. Kč, což odpovídá navýšení o cca 1,5 % vůči plánu pro rok 2015. Stejně tak 
objem výkonů ve výši 158,2 mil Kč znamená splnění plánovaného cíle pro tento rok na více než 104 % 
a v meziročním srovnání pak dosažení úrovně cca 106 % skutečnosti roku 2014. Celkové náklady před 
odvodem daně dosáhly výše 114,6 mil Kč, což v porovnání s plánem znamená snížení o více než 8 %, 
při výrazně nižší výkonové spotřebě na úrovni 71% plánu pro rok 2015 a osobními náklady rovněž pod 
plánovanou výší a to na úrovni 97% plánu.  

Docílený hospodářský výsledek před odvodem daně ve výši cca 44,4 mil. Kč odpovídá úrovni téměř 
159 % plánu pro rok 2015, resp. 114 % skutečnosti roku 2014. Ukazatel EBITDA ve výši 49 mil. Kč 
znamená meziroční navýšení o cca 11 %, přidaná hodnota na zaměstnance ve výši 2 381 tis. Kč pak 
představuje dokonce rekordní úroveň dosaženou za dobu existence společnosti a překročení ročního 
plánu o 20 %. Hodnota aktiv netto při vyrovnané bilanci s hodnotou pasiv ve výši cca 168,0 mil. Kč pak 
v souladu s očekáváním vykazuje v meziročním srovnání shodu se stavem na konci roku 2014. Bližší 
informace k výše uvedenému je pak možno nalézt dále v této výroční zprávě. 

Na výborných výsledcích se podstatnou měrou podílí profesionální přístup zaměstnanců společnosti 
a vysoký stupeň jejich pracovního nasazení na všech úrovních jejich zařazení. Velmi rád bych, jako už 
tradičně, při této příležitosti jménem managementu společnosti, jejího statutárního orgánu a věřím, že i 
jménem Vaším, poděkoval všem zaměstnancům společnosti a vyjádřil jim uznání za dobře odvedenou 
práci a za dosažené výsledky. Poděkoval bych také obchodním partnerům naší společnosti za projevenou 
důvěru, aktivní součinnost a vzájemné korektní vztahy, přispívající rovněž nemalou mírou k úspěšnému 
výsledku.  

Společnost plnila i v roce 2015 řádně své závazky a povinnosti vůči státu, stejně jako ke svým 
obchodním partnerům a v neposlední řadě rovněž ke svým zaměstnancům. V rámci své společenské 
odpovědnosti poskytla finanční dary v celkovém objemu 1,1 mil. Kč, určené výhradně na provoz 
organizací zaměřených na charitativní činnost a pomoc znevýhodněným v regionu sídla společnosti. 

Audit účetní závěrky za období roku 2015 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, jsem rád, že Vás na tomto místě mohu ubezpečit, že své prostředky jste investovali 
do dobře prosperující a stabilní společnosti, která byla, je a bude schopna i nadále zajistit výrazně 
nadstandardní míru jejich zhodnocení, a to při zcela přijatelné míře rizika.  

Naše stávající i potenciální budoucí obchodní partnery ujišťuji, že v naší společnosti mají nebo budou 
mít 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 odpovídající cenu s velmi vysokou jistotou technicky perfektního výsledku. Společnost vždy vychází 
z pochopení specifické potřeby a požadavků zákazníka a na jejich základě volí racionální a efektivní 
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postup jejich řešení. Svým zákazníkům pak díky své stabilitě a dlouhodobému působení na trhu zaručuje 
rovněž potřebný servis a garance, podporu po celou dobu jejich životnosti. 

Na závěr mi pak dovolte poděkovat dvěma dlouholetým členům představenstva Ing. Vlastimíru 
Krčkovi a Ing. Luďku Schrumpfovi, kteří po dokončení svého mandátu členů představenstva v pololetí 
roku 2015 se rozhodli dále na členy představenstva nekandidovat. Děkuji jim tímto jménem celé 
společnosti za jejich práci a zároveň bych chtěl za sebe vyjádřit uznání za to, v jak výborném stavu 
společnosti jsem měl tu čest převzít funkci předsedy představenstva a ředitele společnosti. 

 

 
 
 

Jindřich KYSELA 
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 široké spektrum kvalifikovaných inženýrských služeb od studie 
proveditelnosti, návrhu až po vlastní realizaci, uvedení do provozu, pozáruční servis a technickou 
podporu provozu, spojených s dodávkou komplexních sestav zařízení (hardware, software, know how). 
Společnost je dlouhodobě etablovaná v oblasti vývoje a aplikace moderních simulačních systémů, 
sofistikovaných řídicích a informačních systémů, vývoje a realizace speciálních zařízení. Poskytuje 
inženýrské služby v oblasti hydroenergetiky a široké spektrum 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 investičních celků a technologických zařízení pro energetiku, a to jak domácí, tak 
zahraniční. 

Sídlo a adresa společnosti: 
OSC, a.s. IČ: 60714794 

 

Staňkova 557/18a DIČ: CZ60714794 

602 00 Brno Telefon: +420 541 643 111 

Česká republika Fax: +420 541 643 109 

http://www.osc.cz E-mail: osc@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) 

  

67%

33%
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Vybrané údaje z výsledků hospodaření v roce 2015: [údaje v tis. Kč] 

Celkové roční výnosy 159 075 

Provozní výsledek hospodaření 44 486 

Výsledek hospodaření před zdaněním 44 446 

Aktiva celkem (netto) 168 179 

Dlouhodobý majetek (fixní aktiva netto)  31 347 

 

Orgány společnosti a její výkonné vedení 

Ve složení orgánů společnosti došlo v průběhu roku 2015 ke změnám v důsledku řádného ukončení 
funkčního období všech tří členů představenstva a dvou členů dozorčí rady společnosti k datu 
30. 6. 2015. Valná hromada akcionářů zvolila na svém jednání dne 18. 6. 2015 s účinností od 1. 7. 2015 
nové členy představenstva, personálně shodného s jejím výkonným vedením, stejně jako nové členy 
dozorčí rady. Složení výše uvedených orgánů společnosti a jejího výkonného vedení v průběhu roku 
2015 je uvedeno v následujícím přehledu. 

Představenstvo společnosti  
Ing. Vlastimír Krček  
předseda představenstva do 30. 6. 2015  
(člen představenstva do 30. 6. 2015) 

Ing. Jindřich Kysela 
předseda představenstva od 1. 7. 2015 
(člen představenstva od 1. 7. 2015) 

Ing. Luděk Schrumpf  
místopředseda představenstva do 30. 6. 2015 
(člen představenstva do 30. 6. 2015) 

Ing. Robert Peca 
místopředseda představenstva od 1. 7. 2015 
(člen představenstva od 1. 7. 2015) 

Ing. Miroslav Konečný 
člen představenstva  

Dozorčí rada 
Ing. Tomáš Fuks 
předseda dozorčí rady 
 

Ing. Martin Jašek M. A.  

člen dozorčí rady 
 

Ing. Jindřich Kysela 
člen dozorčí rady do 30. 6. 2015 
 

Ing. Karel Otto 
člen dozorčí rady od 1. 7. 2015 
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Výkonné vedení společnosti 
Ing. Vlastimír Krček ředitel společnosti (do 30. 6. 2015) 

Ing. Jindřich Kysela  ředitel společnosti (od 1. 7. 2015) 

Ing. Luděk Schrumpf zástupce ředitele a vedoucí Divize 
 simulačních systémů (do 30. 6. 2015) 

Ing. Robert Peca zástupce ředitele a vedoucí Divize  
 simulačních systémů (od 1. 7. 2015) 

Ing. Miroslav Konečný vedoucí Divize řídicích systémů 
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Profil společnosti 

Společnost nabízí a poskytuje široké spektrum kvalifikovaných inženýrských služeb, spojených 
v řadě případů rovněž s výrobou, dodávkou, instalací a uvedením do provozu technický prostředků 
(hardware, software) na místě u zákazníka, včetně zajištění dlouhodobé podpory provozu, servisu a 
rozvoje systémů po celou dobu jejich technického života podle požadavků a potřeb zákazníka.  

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, s požadavky na zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu, zejména pak 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 na poskytování 
podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy. Pro obě oblasti společnost vyvíjí a realizuje 
speciální elektronické moduly 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), dále pak organizace připravující nebo podílející se na 
výstavbě těchto zdrojů nebo na jejich rekonstrukci (dodavatelé investičních celků, dodavatelé systémů 
kontroly a řízení, dodavatelé klíčových částí technologie), provozovatelé přenosové soustavy a 
distribučních soustav, 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 (představenstvo) společně 
s kontrolním orgánem (dozorčí radou). Druhou úroveň představuje výkonné vedení společnosti, 
sestávající z ředitele společnosti a z vedoucích obou výkonných útvarů (divizí). Útvary (referáty) 
ředitelství společnosti zajišťují centrálně administrativně-správní, ekonomické, finanční a další 
podpůrné agendy pro výrobní 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 uvnitř 
divizí na jednotlivé pracovní skupiny není v dále uvedeném schématu obsaženo. Pracovní skupiny jsou 
vytvářené podle potřeb řešení rozsáhlejších projektů nebo pokrytí specifické oblasti činnosti společnosti. 
Typickými příklady takové skupiny je skupina působící v oblasti poskytování služeb pro 
hydroenergetiku nebo zajišťující činnosti v oblasti ICT, tvořící součást divize řídicích systémů.  

Oba výkonné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce personální kvalifikovaným a zkušeným 
týmem pracovníků - profesionálů v dané oblasti působení a disponují 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 2015, s uvedením hlavních aktivit 
(realizovaných zakázek), dosažených výsledků hospodaření, přehledu o stavu majetku společnosti ke 
konci účetního období roku 2015 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 2015 jsou zde pak uvedeny pro srovnání 
společně se stejnými údaji z hlavních účetních výkazů za období posledních dvou let (účetní období 
roku 2013 a 2014), doplněných dále o vybrané ukazatele výkonnosti (likvidity, zadluženosti a 
rentability) a obecně další data, charakterizující stav společnosti na konci roku 2015, včetně trendů jejich 
dlouhodobého vývoje v období posledních deseti let. 

V průběhu období roku 2016 do data uzávěrky redakce této výroční zprávy 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 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 odchylkami v každém účetním období.  

Pohledávky z obchodních vztahů evidované v účetnictví společnosti k 31. 12. 2015 v případě 
krátkodobých pohledávek v celkovém objemu netto 41 858 tis. Kč byly všechny řádně vypořádány, 
s výjimkou pohledávek za zahraničním smluvním partnerem ve výši cca 2 358 tis. Kč. Celkový objem 
krátkodobých pohledávek k datu vydání této zprávy je cca 4 155 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky 
z obchodních vztahů ve výši cca 672 tis. Kč existující k datu 31. 12. 2015 ve formě zádržného zůstávají 
i nadále beze změny a jejich vypořádání se předpokládá při převzetí komplexního díla finálním 
zákazníkem až v dalším průběhu roku 2016. 

Dlouhodobé závazky společnosti evidované k datu 31. 12. 2015, které jsou tvořené v převážné míře 
odloženou daní z příjmů právnické osoby, zůstávají ve stejné výši cca 1 364 tis. Kč i na konci prvního 
měsíce roku 2016.  

Z objemu krátkodobých závazků v souhrnné výši cca 24 300 tis. Kč na konci roku 2015 byly řádně 
vypořádány v průběhu měsíce ledna 2016 závazky k zaměstnancům a závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění v sumární výši cca 12 734 tis. Kč. Rovněž tak tomu bylo v případě 
závazků společnosti z obchodních vztahů, existujících ke konci roku 2015 ve výši cca 752 tis. Kč. K 
datu vydání této výroční zprávy není evidován žádný nevypořádaný závazek společnosti existující 
z roku 2015 a splatný k tomuto datu. Společnost nemá žádné nedoplatky u místně příslušných nebo 
jiných orgánů státní správy. Daňové povinnosti (odvod DPH a doplatek silniční daně) byly odvedeny 
rovněž v průběhu měsíce ledna 2016. Z ostatních krátkodobých závazků společnosti zbývá vypořádat 
doplatek splatné části daně z příjmu za rok 2015 ve výši cca 2 274 tis. Kč, krátkodobě poskytnuté zálohy 
ve výši cca 217 tis. Kč a rovněž tak krátkodobé účty dohadné v objemu cca 24 tis. Kč. 

Zákazníci a významné akce roku 2015 
Hlavní směr podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 byl zaměřen už tradičně do oblasti 

činností 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 představovala cca 98 % z celkového obratu společnosti v roce 2015. Jednalo se 
celkem o více jak 170 jednotlivých obchodních případů (zakázek), uzavřených s více jak se 60 
zákazníky, přičemž 132 případů bylo dokončeno fakturací v tomto účetním období. Pozici hlavního 
zákazníka zaujímaly i nadále subjekty ze Skupiny ČEZ, kam směřovalo cca 86,2 % z celkového objemu 
tržeb, přičemž podíl samotné mateřské firmy ČEZ, a. s. byl cca 85,6 % a zbývajících cca 0,6 % 
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představovaly obchodní případy pro další subjekty ze Skupiny ČEZ (ČEZ ICT Services, ČEZ 
Distribuce). Objem tržeb pro ostatní tuzemské subjekty byl ve výši cca 11,0 % a dalších cca 2,8 % tvořil 
export pro zahraniční zákazníky.  

Hospodářské výsledky uvedené a komentované dále v této zprávě vychází z výsledků řešení výše 
zmíněné množiny zakázek, realizovaných v účetním období roku 2015, přičemž v řadě případů byly 
dokončovány akce zahájené v roce 2014. V převážné většině těchto obchodních případů společnost 
figurovala jako hlavní řešitel/dodavatel, přičemž objem jednotlivých obchodních případů (zakázek) se 
pohyboval v širokém pásmu řádově od desítek tisíc Kč do několika desítek miliónů Kč. Vybrané 
významnější akce jsou pak stručně komentovány dále v této zprávě. 

Divize simulačních systémů realizovala v roce 2015 sérii rozsáhlých akcí, zaměřených především 
na úpravy v modelech simulátorů obou jaderných elektráren (ETE, EDU). Hlavním cílem bylo dosažení, 
resp. udržení shody mezi simulátory a aktuálním stavem jejich referenčních bloků. Změny prováděné 
na blocích obou elektráren průběžně v rámci plánovaných odstávek jednotlivých bloků pro výměnu 
paliva bylo třeba promítnout do simulačních modelů s nezbytnou úrovní detailu a tím i výsledné úrovně 
přesnosti (věrnosti) chování simulátoru.  

V případě simulátoru bloku ETE byla v roce 2015 dokončena záměna platformy hardware obou 
simulátorů ETE a migrace jeho software na nové výpočetní servery. Souběžně s modernizací hardware 
simulátorů ETE pokračoval v průběhu celého roku komplexní upgrade simulátoru ETE, spojený 
s nasazením kódu RELAP-HD pro oblast systémů jaderné výroby páry a přechodem na dvoufázové 
modely potrubních sítí a rozšířením rozsahu simulace. Dokončení tohoto projektu se předpokládá v roce 
2017. Mimo to byla zahájena na simulátorech ETE další souběžná etapa úprav modelů s cílem 
promítnout do modelů simulátoru úpravy vyvolané změnami na referenčním bloku, především: 
zvýšením výkonu bloku s využitím projektových rezerv, dopadů stress testů a dále řadou modifikací 
provedených jak v oblasti systému SKŘ, tak v oblasti technologického zařízení bloku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulátor (trenažér) bloku EDU byl upravován v roce 2015 v rámci dvou zakázek. První z nich 
představovala realizaci další etapy E6A modifikací trenažéru v souladu s projektem Obnova SKŘ 
elektrárny Dukovany, moduly M3-M5, zaměřené na úpravy modelů systémů ŘSBP a ŘSBS pro I. a II. 
systém podle skutečnosti na bloku EDU, včetně změn instrumentace na blokové dozorně a dalších 
nezbytných modifikací v ostatních modelech bloku se zvýšeným výkonem. Celá zakázka byla 
dokončena a převzata zákazníkem po úspěšném provedení přejímacích testů SAT v říjnu 2015. V rámci 
druhé zakázky realizované v roce 2015 proběhla na simulátorech první etapa implementace změn 
provedených na blocích EDU v období let 2013-2014 mimo změny provedené v rámci výše zmíněného 
projektu Obnova SKŘ EDU. Obě akce byly ukončeny včas, simulátory s aktualizovanými modely byly 
v dohodnutých termínech a bez komplikací předány zpět užívání při výcviku. Bezprostředně po 
ukončení první etapy byly zahájeny práce na druhé etapě projektu implementace změn realizovaných 
na blocích EDU v období let 2013-2014. 



Výroční zpráva společnosti OSC, a.s.  
za rok 2015 

 
VZ OSC 2015  10/33 

Další akce (zakázky) představovaly technickou pomoc při zajišťování provozu a provozní servis 
hardware a systémového software simulátorů ETE a EDU (v obou případech se jednalo o plnorozsahový 
simulátor typu replika dozorny a inženýrský simulátor displejového provedení). 

Zbývající dva obchodní případy realizované v Divizi simulačních systémů představují specifická 
zadání menšího rozsahu, související s technickou podporou při využití dat ze simulátoru pro validací 
provozních předpisů elektráren a také s posouzením technické dokumentace pro dodavatele trenažéru 
EDU. 

Činnost divize řídicích systémů zahrnovala v roce 2015 široké spektrum inženýrských aktivit, 
uskutečněných v rámci více jak 150 obchodních případů, z převážné většiny dokončených v roce 2015V 
rozpracovaném stavu zůstávají z hlediska finančního objemu převážně kontrahované zakázky a dále 
necelé tři desítky rozpracovaných nabídek v různé fázi jednání, avšak vždy dobrou šancí na uzavření 
kontraktu. 

Inženýrské služby a dodávky zařízení pro systémy řízení výrobních zdrojů souvisely zejména 
s generační výměnou systémového SW v kombinaci s výměnou HW, jehož výroba a podpora byla 
ukončena. S výhodou pro zákazníky byl systémový upgrade a modernizace HW spojen s funkčním 
vylepšením, doplněním uživatelských funkcí a případně úpravami pro rozšíření poskytování 
podpůrných služeb dle Kodexu ČEPS. Mezi nejvýznamnější akce patří první etapa modernizace systému 
pro řízení zdrojů ČEZ, a.s. Dalšími zákazníky byly společnosti, Severní energetická, a.s., Plzeňská 
Teplárenská, a.s., C-Energy Bohemia s.r.o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Teplárna 
Otrokovice, a.s., na Slovensku lze zmínit úpravy terminálu PPC Power, a.s. 

Jako dominantní dodavatel systémů pro řízení elektráren poskytujících podpůrné služby jsme 
zajišťovali servisní služby pro provoz a údržbu těchto klíčových systémů na více jak 40 výrobnách, 
včetně servisu 7*24 pro vybrané zákazníky. 

Inženýrské služby v oblasti aplikace systémů SKŘ již tradičně zahrnovaly úpravy systému PCS 
(Process Control System) pro výrobní bloky JE Temelín. V souvislosti s probíhající ekologizací 
elektráren jsme se významně podíleli zejména na seřízení a optimalizaci regulací po úpravách DENOx 
na elektrárně Dětmarovice, které byly plně ukončeny v roce 2015. Podíleli jsme se i na komplexní 
obnově zdrojů a to v Prunéřově 2, kde práce pokračují i v roce 2016. Za tradiční lze také označit 
inženýrské výkony pro společnost Emerson Process Management, s.r.o., prostřednictvím kterých se 
povědomí o špičkové práci naší společnosti dostávají do povědomí provozovatelů elektráren a 
dodavatelů investičních celků v celé Evropě. 

 

 

 

 

 

 

V oblasti přípravy zdrojů pro poskytování podpůrných služeb a certifikace/recertifikace výrobních 
zdrojů jsme etablovanou společností, která plně zvládá nejen rutinní postupy certifikace, ale která také 
úspěšně řeší problémy provozu, technologie a koncepce řízení výroben jako celku. Ze zákazníků 
jmenujme například ČEZ, a.s., Veolia Energie ČR, a.s., C-Energy Bohemia s.r.o., Vítkovice Power 
Engineering, a.s., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Tamero Invest, s.r.o., Elektrárny Opatovice, 
a.s.. 

V segmentu prací na vodních elektrárnách a hydraulických strojích jsme pro výrobce turbín, 
dodavatele SKŘ či elektrárenské společnosti osvědčenými partnery při garančních a speciálních 
měřeních v ČR, Evropě i mimo ni. Zákazníky v roce 2015 byly společnosti EdF, Andritz Hydro GmbH, 
Voith Hydro GmbH, ČKD Blansko Holding a.s., Fortum Generation AB, ZAT a.s., Energo-Pro Czech, 
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s.r.o., Metrostav a.s., Kössler GesmbH a další. Kromě garančních měření se jednalo o ověřovací měření 
před nebo po provedené rekonstrukci vodních turbín různého typu, optimalizaci nastavení vazby mezi 
rozváděcím a oběžným kolem, technickou pomoc při kontrole ve výrobním procesu a při uvádění do 
provozu nových nebo rekonstruovaných strojů či například o pravidelné ověřovací měření čerpadel 
požární vody v jaderné elektrárně Dukovany.  

Za úspěšný musíme označit prodej speciální elektroniky, který sice tvoří jen doplněk obchodních 
aktivit, ale s ohledem na trend u výrobků typu časový server GPSNTP s příslušenstvím jde nejen o 
obchodní výsledek, ale také o prezentaci jména společnosti mimo energetiku a po celém světě. 

Pro zachování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti produktů společnosti byly dokončeno 
a do majetku společnosti zavedeny 3 investice vlastní výroby v oblasti IT bezpečných systémů řízení 
v reálném čase.  
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Výsledky hospodaření společnosti  

Výsledky hospodaření společnosti za účetní období roku 2015, 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. Jedná se o údaje převzaté 
z auditované řádné roční účetní závěrky společnosti za kalendářní rok 2015, doplněné o stručný 
komentář. Účetní závěrka společnosti společně s její přílohou pak tvoří samostatnou část výroční zprávy. 

Pro porovnání dosažených výsledků hospodaření v časové řadě posledních kalendářních roků jsou 
zde rovněž uvedeny ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející dvě účetní období (rok 2014 a 
rok 2013) v případě hlavních účetních výkazů, resp. za posledních 10 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 2015 potvrzuje kopie 
výroku auditora přiložená na konci této zprávy.  

Obrat  společnosti v roce 2015 dosáhl výše 159 075 tis. Kč, což ve srovnání s předcházejícím 
účetním obdobím roku 2014 znamená navýšení o cca 8,2 mil Kč (index cca 1,055). Rozhodující podíl 
ve výši cca 99,4 % představují 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 0,6 % z celkového obratu pak tvoří jiné provozní výnosy a výnos z finančních operací.  

Celkové výkony v roce 2015 ve výši cca 158 179 tis. Kč představují v meziročním srovnání 
navýšení  o téměř cca 9,2 mil. Kč (meziroční index 1,062) vůči roku 2014. Na této skutečnosti se podílí 
především navýšení objemu nedokončené výroby, které společně s vyšším objemem aktivovaných 
investic vlastní výroby do majetku společnosti ve výši cca 3,2 mil. Kč, převýšilo pokles objemu tržeb.  

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2015 tvoří celkovou sumu ve výši 150 172 
tis. Kč, což v porovnání s rokem předcházejícím znamená snížení o více jak o cca 8,3 mil. Kč 
(meziroční index 0,945).  
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Dominantní postavení z pohledu rozložení objemu tržeb zaujímá v roce 2015 i nadále Skupina ČEZ s 
podílem cca 86,2 % (meziroční navýšení o cca 0,7 mil. Kč), přičemž mateřská společnost ČEZ, a. s. se 
podílí na celkových tržbách cca 85,6 %. Ostatní tuzemští zákazníci především ze sektoru energetiky 
(provozovatelé výrobních zdrojů, rozvodné společnosti, ale také výrobci a dodavatelé zařízení pro 
energetiku) přitom zaujímají podíl cca 11,0 % na celkových tržbách a zbývajících cca 2,8 % zaujímá 
export.  

Objem nedokončené výroby na konci roku 2015 představuje sumu ve výši cca 16 085 tis. Kč, což 
znamená navýšení o cca 4,8 mil. Kč (meziroční index 1,430) vůči stavu na konci roku 2014. Tomu 
odpovídající změna stavu nedokončené výroby (změna stavu zásob vlastní činnosti) v průběhu roku 
2015 je ve výši 4 836 tis. Kč. 

Z dokončených pěti investičních akcí vlastní výroby byl v roce 2015 aktivován majetek do 
dlouhodobého majetku společnosti v celkovém objemu cca 3,2 mil. Kč, z toho pak cca 99 % do 
nehmotného majetku.  

Výkonová spotřeba v roce 2015 ve výši 20 657 tis. Kč vykazuje meziroční pokles o cca 2,7 mil Kč 
(index 0,883). Na této skutečnosti se podílejí jak nižší náklady na nakupovaný materiál o cca 2,2 mil Kč 
(index 0,688), tak nižší objem nakupovaných služeb o cca 0,5 mil Kč (meziroční index 0,970). Tento 
stav výrazným způsobem odráží skladbu zakázek realizovaných v tomto roce, spojenou s rozdílnou 
náročností jak z hlediska potřebného objemu nakupovaného materiálu a energií, tak nakoupených 
externích služeb. 

Přidaná hodnota v období roku 2015 je ve výši 137 522 tis. Kč, což je téměř o cca 10 % více než 
v roce 2014 (meziroční index 1,095). V přepočtu na jednoho zaměstnance to pak představuje nové 
historické maximum ve výši cca 2 382 tis. Kč (meziroční index 1,133). 

Osobní náklady v roce 2015 byly vynaloženy ve výši 85 908 tis. Kč, což znamená navýšení o cca 
2,6 mil. Kč ve srovnání s rokem předcházejícím (meziroční index 1,031). Podíl osobních nákladů přitom 
představuje největší nákladovou položku, která zůstává i nadále stejná ve výši cca 75 % z celkových 
nákladů společnosti před odvodem daně. 

Mzdové náklady v roce 2015 jsou ve výši 54 432 tis. Kč, což je suma nižší o cca 4,2 mil. Kč vůči 
skutečnosti roku 2014 (meziroční index 0,929). Podíl mezd na osobních nákladech pak činí cca 63,3 %, 
přičemž jejich významnou část představuje výkonnostní složka vázaná ve formě roční odměny na 
splnění plánu ročního hospodářského výsledku společnosti. Významný dopad výši mzdových nákladů 
v roce 2015 mělo převedení mezd členů vedení společnosti do dále komentované položky odměn členů 
orgánů. 

Odměny členů orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada) se v případě členů statutárního 
orgánu společnosti v průběhu roku 2015 výrazně navýšily, a to především v důsledku aplikace zákona 
č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a uplatněním konkurenční doložky pro dva členy 
představenstva, kterým skončilo funkční období člena představenstva, a do dalšího funkčního období 
na základě svého vlastního rozhodnutí nekandidovali.  Celkový objem odměn vyplacených členům 
orgánů společnosti v roce 2015 představuje sumu ve výši 9 315 tis. Kč, což je více o cca 5,9 mil. Kč než 
v roce 2014 (meziroční index 2,727). 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, včetně odvodu na politiku zaměstnanosti, tvoří v roce 
2015 nákladovou položku ve výši 21 522 tis. Kč, což je více o cca 0,75 mil. Kč jako v roce 2014 
(meziroční index 1,036). Podíl této nákladové položky v celkových osobních nákladech roku 2015 je 
pak cca 25 %.  

Sociální náklady v roce 2015 představují částku ve výši 639 tis. Kč, což je více o 137 tis. Kč než 
v roce 2014 (meziroční index 1,267). Z toho cca 56 % činí náklady na vzdělání a rekvalifikaci 
zaměstnanců, cca 41 % jsou náklady na závodní stravování zaměstnanců a zbývajících cca 3 % jsou 
náklady na zdravotní péči a ostatní. V celkových osobních nákladech roku 2015 činí podíl sociálních 
nákladů cca 0,7 %. 
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Daně a poplatky uhrazené v roce 2015 byly ve výši cca 99 tis. Kč, což představuje nevýznamnou 
položku v celkové bilanci provozních nákladů, přičemž jejich objem je vyšší o cca 14 tis. Kč než v roce 
2014 (index 1,165). 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku společnosti v průběhu roku 2015 dosáhly 
výše 4 702 tis. Kč, což v porovnání s rokem 2014 znamená pokles o cca 0,95 mil. Kč (meziroční index 
0,931).  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku byly v roce 2015 ve výši 190 tis. Kč, což znamená částku 
sice o 100 % vyšší než v roce 2014, ale zcela zanedbatelnou v celkové bilanci provozních výnosů (podíl 
cca 0,1 %), danou příjmem z prodeje dvou zcela ojetých a účetně odepsaných osobních automobilů 
z majetku společnosti. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti k datu 31. 12. 2015 představuje 
celkovou sumu se záporným znaménkem ve výši – 1 369 tis. Kč, což je v absolutním vyjádření suma 
menší o cca 898 tis. Kč než v předcházejícím roce 2014 (meziroční index 0,604). Z toho pak změna 
stavu rezerv, daná rozdílem mezi vytvořenými a čerpanými rezervami v období roku 2015 tvoří částku 
ve výši cca 1 117 tis. Kč, změna stavu opravných položek pak představuje částku se zápornou hodnotou 
-2 486 tis. Kč.  

Jiné provozní výnosy ve výši cca 286 tis. Kč v roce 2015 se skládají z výnosů za služby spojené 
s pronájmem nebytových prostor v sídle společnosti (cca 613 tis. Kč), z náhrad pojišťoven (cca 142 tis. 
Kč), snížených o odpis úroků za nezaplacené smluvní pokuty (cca -469 tis. Kč), sestávajících z 
očekávaných výnosů z penalizačních faktur doposud uplatňovaných v rámci pohledávek. Ve srovnání 
s rokem 2014 se jedná o pokles o cca 300 tis. Kč (meziroční index 0,613). Podíl ostatních provozních 
výnosů na celkových provozních výnosech pak představuje zcela marginální položku na úrovni cca 0,2 
%. 

Ostatní provozní náklady v roce 2015 jsou v celkové výši cca 4 172 tis. Kč, což představuje 
navýšení o cca 2,5 mil. Kč vůči skutečnosti roku 2014 (meziroční index 2,509). Z toho cca 2 333 tis. Kč 
činí odpis doposud uplatňovaných pohledávek, částka 1 100 tis. Kč jsou poskytnuté finanční dary, cca 
431 tis. Kč tvoří  náklady na pojištění a zbytek jsou jiné náklady v souhrnné výši cca 308 tis. Kč (členské 
příspěvky, technické zhodnocení majetku do limitu a jiné). 

Provozní hospodářský výsledek dosáhl v roce 2015 výše 44 486 tis. Kč, což představuje výrazné 
navýšení o téměř cca 5,8 mil. Kč oproti skutečnosti roku 2014 (meziroční index 1,151). Vzhledem 
k zápornému výsledku finančního hospodaření ve výši -40 tis. Kč je pak v celkové bilanci hospodářský 
výsledek roku 2015 před zdaněním ve výši 44 446 tis. Kč (meziroční index 1,136). 

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2015 (výsledek po odečtu daně z příjmu) je ve výši 
35 541 tis. Kč, což ve srovnání se skutečností roku 2014 znamená navýšení o cca 3,4 mil. Kč (meziroční 
index cca 1,106), znamenající nové historické maximum.  
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Aktiva  společnosti na konci roku 2015 tvoří bilanční sumu ve výši 168 179 tis. Kč netto, což je 
v meziročním srovnání hodnota prakticky shodná se stavem na konci roku 2014 (meziroční index 
0,995). Ve složení portfolia aktiv zůstává největší položkou i nadále hodnota oběžných aktiv, 
představující podíl ve výši cca 81 %, následovaná hodnotou fixních aktiv (dlouhodobého majetku) 
s podílem cca 19 % a zcela marginálním podílu časového rozlišení aktiv (podíl cca 0,02 %). Významný 
podíl oběžných aktiv v celkové bilanci aktiv netto společnosti je zřejmý z pohledu charakteru 
dlouhodobého průběhu, uvedeného v přiloženém grafu za období poslední dekády.  

Dlouhodobý majetek společnosti na konci roku 2015 v celkové hodnotě netto 31 347 tis. Kč se 
navýšil ve srovnání s rokem 2014 o téměř cca 4 % (meziroční index 1,036), přičemž hodnota navýšení 
nehmotného majetku převýšila pokles hodnoty hmotného majetku. 

Hmotný dlouhodobý majetek společnosti k datu 31. 12. 2015 je ve výši netto 26 955 tis. Kč (meziroční 
index 0,960), z čehož největší část (cca 81 %) tvoří nemovitý majetek (budovy a pozemky v sídle 
společnosti), přičemž movitý hmotný majetek (stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky a ostatní 
hmotný majetek) se podílí cca 19 %. 

Nehmotný majetek netto ke stejnému  datu je ve výši 4 392 tis. Kč (meziroční index 2,006) tvoří cca 86 
% software a zbývajících cca 14 % jsou nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, pořízené vesměs 
z investic vlastní výroby. 

 Oběžná aktiva v objemu cca 136 332 tis. Kč na konci roku 2015představují bilanční sumu jen o 
málo nižší v porovnání se stavem na konci roku 2014 (meziroční index 0,985). V této sumě tvoří největší 
podíl (cca 57 %) krátkodobý finanční majetek, následovaný krátkodobými pohledávkami (především 
pohledávkami z obchodních vztahů) s podílem cca 31 %, nedokončenou výrobou (zásobami z vlastní 
činnosti) s podílem necelých 12 % a zcela marginálním podílem (cca 0,6 %) dlouhodobých pohledávek. 
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Zásoby (nedokončená výroba) representují na konci roku 2015 sumu v celkovém objemu cca 16 085 
tis. Kč, představující navýšení o cca 4 836 tis. Kč vůči skutečnosti na konci roku 2014 (meziroční index 
1,430). Přitom se jedná o nedokončenou výrobu vzniklou v rámci obchodních případů s předpokládanou 
realizací a příslušným finančním plněním formou tržeb v následujícím účetním období, především pak 
v roce 2016. 

Pohledávky společnosti na konci roku 2015 tvoří téměř výhradně krátkodobé pohledávky 
v celkovém objemu cca 42 043 tis. Kč, z čehož 41 858 tis. Kč (podíl cca 99,6 %) jsou pohledávky 
z obchodních vztahů. Ve srovnání se stavem na konci roku 2014 se jedná o výrazný nárůst objemu 
krátkodobých pohledávek o cca 21,8 mil. Kč (meziroční index 2,078). V bilanci pohledávek 
z obchodních vztahů na konci roku 2015 pak představují cca 75 % pohledávky za subjekty ze Skupiny 
ČEZ.  

Dlouhodobé pohledávky ve výši cca 672 tis. Kč tvoří zádržné za dodávky společnosti v rámci 
investičních akcí na elektrárnách v ČR, vázané vesměs na datum převzetí komplexního celku od 
finálního (generálního) dodavatele ŠKODA Praha Invest s.r.o., který je součástí Skupiny ČEZ. 
Předpokládaný termín uvolnění zádržného je v průběhu roku 2016. 

Krátkodobý finan ční majetek v celkovém objemu cca 77 532 tis. Kč k datu 31. 12. 2015 sestává 
z prostředků vedených na bankovních účtech (CZK, USD, EUR) v souhrnném objemu po přepočtu cca 
76 850 tis. Kč a z pokladní hotovosti (CZK, EUR, USD) v hodnotě v souhrnné výši po přepočtu cca 685 
tis. Kč. V porovnání se stavem na konci roku 2014 se jedná o výrazné snížení hodnoty této kategorie 
majetku o cca 28,8 mil. Kč (meziroční index 0,743). 
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Časové rozlišení aktiv udává sumu ve výši cca 500 tis. Kč ke konci roku 2015, tvořenou výhradně 
očekávanými náklady příštích období. V porovnání se stavem na konci roku 2014 se jedná u této 
marginální položky celkových aktiv o navýšení o cca 180 tis Kč % (meziroční index 1,562). 

Pasiva celkem představují bilanční sumu ve stejné výši 168 179 tis. Kč  jako celková aktiva netto 
na konci roku 2015. Ve srovnání se stavem na konci roku 2014 se jedná o mírný pokles o necelé 1 % 
(meziroční index 0,995), stejně jako tomu je v případě aktiv netto. V celkové bilanci pasiv tvoří 
dominantní položku hodnota vlastního kapitálu s podílem cca 60 % a podíl cizích zdroji pak zbývajících 
cca 40 %.  

 

Z pohledu dlouhodobého vývoje objemu pasiv (viz výše 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 především objem cizích zdrojů, byť jeho podíl v celkové bilanci pasiv 
není největší.  

Vlastní kapitál společnosti je koncem roku 2015 ve výši cca 101 542 tis. Kč, což odpovídá navýšení 
o cca 3,2 mil. Kč oproti skutečnosti na konci roku 2014 (meziroční index 1,033). Na této skutečnosti se 
významnou měrou podílí hospodářský výsledek za účetní období roku 2015, při prakticky stejné výši 
fondů vytvářených ze zisku (meziroční index 0,969), konstantní velikosti nerozděleného výsledku let 
minulých a konstantním objemu základního kapitálu společnosti. Ve struktuře vlastního kapitálu 
zaujímá základní kapitál podíl cca 14 %, nerozdělený výsledek hospodaření minulých let cca 46 %, 
podíl hospodářského výsledku roku 2015 pak cca 35 % a podíl fondů vytvářených ze zisku zbývajících 
cca 5 %. 
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Cizí zdroje figurují v bilanci pasiv společnosti na konci roku 2015 v celkovém objemu cca 66 637 
tis. Kč, což odpovídá snížení o cca 4,0 mil. Kč (meziroční index 0,942) ve srovnání s rokem 2014. 
Hlavním důvodem je výrazný pokles objemu krátkodobých závazků o cca 5,1 mil Kč (meziroční index 
0,826), přičemž změny v  ostatních položkách v bilanci cizích zdrojů (rezervy, dlouhodobé závazky) 
hrají pouze doplňkovou roli jen částečně kompenzující výpadek na straně krátkodobých závazků. 

Rezervy postupně vytvářené a čerpané v předcházejících účetních obdobích a v období roku 2015 
v souladu s interními předpisy společnosti, představují k datu 31. 12. 2015 celkovou bilanční sumu ve 
výši 40 973 tis. Kč, což představuje navýšení o cca 1 117 tis. Kč oproti stavu na konci roku 2014 
(meziroční index 1,028). Z této bilanční sumy je rezerva na opravu dlouhodobého majetku společnosti 
ve výši 675 tis. Kč a disponibilní objem ostatních rezerv vytvořených ze zisku v sumární výši 40 298 
tis. Kč.  

Dlouhodobé závazky společnosti k datu 31. 12. 2015 jsou ve výši cca 1 364 tis. Kč (meziroční index 
0,934) a tvoří je především odložená daň z příjmů právnické osoby ve výši 1 334 tis. Kč, což je částka 
prakticky stejná jako byla v roce předcházejícím (meziroční index 0,939), společně s dlouhodobým 
závazkem z obchodních vztahů, existujícím ve formě zádržného ve výši 30 tis. Kč.  

Krátkodobé závazky společnosti na konci roku 2015 představují bilanční sumu ve výši cca 24 300 
tis. Kč, což v meziročním srovnání znamená snížení o cca 5,1 mil. Kč (meziroční index 0,826). Z této 
sumy pak výrazně majoritní podíl (cca 33 %) tvoří závazky vůči zaměstnancům ve výši cca 7 940 tis. 
Kč, daňový závazek vůči státu ve výši cca 10 753 tis. Kč (podíl cca 44 %) a závazek ze sociálního 
zabezpečení a zdravotního pojištění zaměstnanců ve výši cca 4 794 tis. Kč (podíl téměř cca 20 %). 
Ostatní položky (závazky z obchodních vztahů ve výši 752 tis. Kč), krátkodobě přijaté zálohy ve výši 
217 tis. Kč, stejně jako položka dohadné účty pasivní ve výši 24 tis. Kč odpovídají celkově zbývajícím 
cca 3 % v celkové bilanci.  

Investice a majetek společnosti 
V účetním období roku 2015 společnost pořídila, resp. zhodnotila svůj dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek ve  výši 6 108 tis. Kč, z toho cca 2 647 tis. Kč v kategorii dlouhodobého hmotného 
majetku a cca 3 461 tis. Kč v kategorii dlouhodobého nehmotného majetku. Z toho pak majetek pořízený 
formou investic vlastní výroby činí částku cca 31 tis. Kč v případě hmotného majetku a cca 3 140 tis. 
Kč pro nehmotný majetek (software). Ve stejném období byl vyřazen z užívání dlouhodobý hmotný 
majetek s pořizovací hodnotou v celkovém objemu 1 840 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. 2015 je ve výši 31 347 
tis. Kč (meziroční index 1,036), z čehož hmotný majetek činí 26 955 tis. Kč (meziroční index 0,960) a 
nehmotný majetek sumu 4 392 tis. Kč (meziroční index 2,006). 

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

Peněžní toky 
Krátkodobý finanční majetek společnosti (peněžní hotovost, účty v bankách a krátkodobé cenné 

papíry) na konci roku 2015 představuje celkovou sumu ve výši 77 532 tis. Kč, což znamená snížení 
objemu peněžních prostředků o 28 808 tis. Kč oproti stavu na začátku roku. Na této skutečnosti se 
podílejí jednotlivé účetní kategorie peněžních toků způsobem dále uvedeným. 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2015 byl ve výši 9 081 tis. Kč, což je méně o cca 44,0 
mil. Kč v porovnání s rokem předcházejícím (meziroční index cca 0,171). Na tomto výrazném snížení 
se projevuje jako nejvýznamnější položka „Změna stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu“ 
s poklesem o cca 30,4 mil. Kč, jejíž dominantní část (cca 64 %) tvoří změna stavu pohledávek z provozní 
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činnosti, následovaná změnou stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (cca 20 %) a změnou 
stavu zásob (nedokončené výroby) s podílem cca 16 %. 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti v roce 2015 byl ve výši cca -5 604 tis. Kč, což je částka 
v absolutní hodnotě výrazně nižší než v roce předcházejícím (diference cca 37,6 mil. Kč). Hlavním 
důvodem je skutečnost, že v roce 2015 nebyly na rozdíl od roku 2014 (příjem 36,0 mil. Kč) žádné příjmy 
spojené s prodejem dlouhodobého finančního majetku. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 
(dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) byly v hodnoceném účetním období 5 794 tis. Kč a 
příjmy spojené s jeho prodejem 190 tis. Kč.  

Čistý peněžní tok z finanční činnosti v roce 2015 představuje částku se záporným znaménkem -32 
285 tis. Kč, ve které zcela dominantní podíl (cca 99,5 %) zaujímá podíl na zisku, vyplacený akcionářům 
formou dividendy. V meziročním srovnání se jedná v absolutní hodnotě o navýšení této kategorie 
peněžního toku o cca 8 mil. Kč (index 1,332). 

Hospodářský výsledek (účetní zisk) před odvodem daně za rok 2015 ve výši 44 446 tis. Kč přispěl 
významným dílem v celkové bilanci peněžních toků ke snížení deficitní toků ve všech tří výše 
zmíněných kategorií. 

Celkový přehled o výše uvedených peněžních tocích v roce 2015, je uveden v tabulkové formě 
v další části této výroční zprávy (viz Finanční část). 

Bankovní úvěry 

Společnost nečerpala v roce 2015 žádnou půjčku ani jinou finanční výpomoc od bankovních institucí 
a nemá rovněž žádné finanční závazky vůči nim z minulých období.  

Systém řízení kvality a systém řízení bezpečnosti informací 
Společnost pokračuje ve svém úsilí zaměřeném na další rozvoj a zdokonalení systému řízení kvality, 

aplikovaném ve společnosti a certifikovaném v roce 2001 v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 
pro své hlavní podnikatelské aktivity, stejně jako na zavedení a udržování systému informační 
bezpečnosti (ISMS). 

Recertifikační audit provedený akreditovaným auditorem „CQS – Sdružení pro certifikaci systémů 
jakosti“ v únoru 2015 potvrdil oprávněnost společnosti používat i nadále udělené certifikáty jakosti 
IQNet a CQS podle standardu EN ISO 9001:2008, resp. ČSN EN ISO 9001:2009, pro inženýrské služby 
a pro dodávky systémů a zařízení, včetně vývoje software a hardware, oba s platností do 17. 2. 2017. 
Dozorový audit provedený v březnu 2015 výše uvedeným auditorem potvrdil oprávnění společnosti 
používat i nadále udělené certifikáty jakosti IQNet a CQS, oba s platností do února roku 2017. 

V březnu roku 2015 společnost úspěšně prošla certifikačním auditem na systém řízení  bezpečnosti 
informací  (ISMS) a získala certifikát podle ISO/IEC 27001:2013 od mezinárodní certifikační autority 
IQ Net, resp. od české certifikační autority CQS, oba s platností do 13. 4. 2018. V květnu 2015 dále 
úspěšně proběhly interní penetrační testy a testy zranitelnosti IT infrastruktury OSC, realizované firmou 
Versa Systems, s.r.o. 

V říjnu 2015 proběhl společný zákaznický audit č. ZAE/15.13 společností OT Energy Services, a.s. 
a č.46/2015/CEZ/S společností ČEZ, a.s., zaměřený na schopnost společnosti OSC splňovat požadavky 
specifikované zákazníkem a vyhláškou č.132/2008 Sb. v oblasti svých činností především pro jadernou 
energetiku. Výsledek auditu obdržený v lednu 2016  potvrdil, že společnost splňuje tyto požadavky a je 
kvalifikovaným dodavatelem s oprávněním k inženýrským činnostem, k poskytování software a 
hardware, včetně poradenství a testování pro příslušného zákazníka, s platností do 30. 4. 2017. 
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Zaměstnanci společnosti 

Evidovaný stav zaměstnanců v hlavním pracovním poměru se společností na konci roku 2015 byl 
54, z toho 48 mužů a 6 žen. Další 3 osoby vykonávaly činnost pro společnost ve funkci statutárních 
zástupců, pověřených každý řízením přiděleného úseku v souladu s organizačním uspořádáním 
společnosti. Po přepočtu na průměrný stav po dobu celého roku byl přepočtený evidenční stav 
zaměstnanců 55,41. Při přepočtu na plný pracovní úvazek tomu odpovídal průměrný stav 57,74 
zaměstnanců v průběhu celého roku. Ve srovnání s rokem 2014 to znamená nižší evidenční stav na konci 
roku o 3 zaměstnance (meziroční index 0,947), v případě průměrného evidenčního stavu za rok pokles 
s meziročním indexem 0,931, resp. 0,991 v případě přepočteného stavu za rok 2015. 

V rámci programu zaměstnaneckých výhod (sociální program) vynaložila společnost v roce 2015 
ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění pro zájemce z řad zaměstnanců celkem cca 721 
tis. Kč (meziroční index 0,974) a dále ve formě příspěvku na životní pojištění zaměstnanců celkem cca 
292 tis. Kč (meziroční index 0,954). Podíl zaměstnanců využívajících tyto výhody byl v celoročním 
průměru cca 94 % v případě penzijního připojištění, resp. cca 66 % v případě životního pojištění. 
Dalších cca 259 tis. Kč činil příspěvek společnosti na stravování zaměstnanců, cca 361 tis. Kč byly 
náklady spojené s jejich dalším vzděláváním a rekvalifikací a cca 15 tis. Kč byly náklady na zdravotní 
péči. 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen zpráva o vztazích mezi propojenými osobami), 
zpracovaná a vydaná představenstvem společnosti v souladu s § 82, zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, tvoří samostatnou část výroční 
zprávy, ze které 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 2015 společnost uzavřela nebo v tomto období byly účinné smlouvy 
v celkovém počtu 50 případů, zahrnujícím zejména smlouvy o dílo, smlouvy na servisní činnost nebo 
dodatky těchto smluv s propojenými osobami tvořícími podnikatelské seskupení ČEZ (Skupinu ČEZ). 
V první řadě se jednalo o mateřskou společnost (ovládající osobu) ČEZ, a. s. a o dalších 7 subjektů 
(dceřiných společností) jí ovládaných. Z toho 45 případů se týkalo smluv o dílo, dodatků ke smlouvám 
nebo objednávek na dodávku služeb a zboží, resp. servisních činností, ve kterých vesměs vystupuje 
společnost jako zhotovitel, resp. dodavatel. Dalších 5 případů pak představují smlouvy jiného typu 
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(pojištění členů statutárního orgánu, resp. pronájem nebytových prostor v areálu elektrárny Dukovany, 
telekomunikační služby).  

Společnost dále udělila v roce 2015 vybraným členům podnikatelského seskupení ČEZ celkem 4 
licence (užívací právo) na dodaný aplikační software. 

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. 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 2015 
uskutečněny.  

Představenstvo společnosti zhodnotilo výhody a nevýhody plynoucí z  postavení společnosti v rámci 
podnikatelského seskupení ČEZ, tj. ze vztahů mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobou 
ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, a dospělo k závěru, že převládají celkově 
výhody. Z pohledu rizika vyplývajícího z členství v podnikatelském seskupení ČEZ statutární orgán 
společnosti OSC, a.s. konstatuje, že si není vědom žádných rizik z těchto vztahů vyplývajících. 
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Účetní závěrka společnosti 

Řádná účetní závěrka společnosti OSC, a.s. za období 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015, 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) 2015 2014 2013 
  Brutto Korekce Netto Netto Netto 
 

 AKTIVA CELKEM (netto)  232 117 -63 938 168 179 169 011 154 193 
 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál  
 

B. Dlouhodobý majetek 95 285 -63 938 31 347 30 257 67 281 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 19 781 -15 389 4 392 2 189 1 992 

B.I.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 001 -406 595 943  
B.I.3 Software 18 780 -14 983 3 797  1246 1 992  

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 75 504 -48 549 26 955 28 068 29 289 

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

B.II.2 Stavby 38 940 -19 410 19 530 20 668 21 944 

B.II.3 Samostatné movité věci a soubory  
              movitých věcí 34 268 -29 139 5 129 5 028 5 049 

B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný  
              majetek   76  

B.III  Dlouhodobý finanční majetek                              36 000 
B.III.5 Jiný dlouhodobý finanční majetek                                 36 000 

C. Oběžná aktiva 136 332 136 332 138 434 85 568 

C.I Zásoby (nedokončená výroba) 16 085  16 085 11 250 21 801 

C.I.2 Nedokončená výroba a polotovary 16 085  16 085 11 250 21 801 

C.II Dlouhodobé pohledávky 672  672 612 

C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů 672  672 612  

C.III Krátkodobé pohledávky 42 043  42 043 20 232 18 350 

C.III.1Pohledávky z obchodních vztahů 41 858  41 858 20 106 18 202 

C.III.6 Stát – daňové pohledávky      

C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 185 185 119 148 

C.III.9 Jiné pohledávky    7  

C.IV Krátkodobý finanční majetek 77 532 77 532 106 340 45 417 

C.IV.1 Peníze 682  682 506 283 

C.IV.2 Účty v bankách 76 850 76 850 105 834 45 134 

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly      

D.I Časové rozlišení 500 500 320 1 344 

D.I..1 Náklady příštích období 500  500 319 519 

D.I..3 Příjmy příštích období   825 



Výroční zpráva společnosti OSC, a.s.  
za rok 2015 

 
VZ OSC 2015  24/33 

ROZVAHA  
(údaje v tis. Kč) 

Položka/Účetní období (rok) 2015 2014 2013 

 

PASIVA CELKEM  168 179 169 011 154 193 
 

A. Vlastní kapitál  101 542 98 287 90 382 

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 Fondy ze zisku 5 460 5 637 5 821 
A.III.1 Rezervní fond 2 780 2 780 2 780 

A.III. Statutární a ostatní fondy 2 680 2 857 3 041 

A.IV Výsledek hospodaření minulých let      46 641          46 615  46 316 
A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 46 641 46 615 46 316 

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období 35 541       32 135 24 125 
 

B. Cizí zdroje 66 637 70 724 63 811 

B.I Rezervy 40 973   39 856 41 833 
B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 675 1 300 650 

B.I.4 Ostatní rezervy 40 298 38 556 41 233 

B.II Dlouhodobé závazky 1 364 1 460 1 487 

B.II.1 Závazky z obchodních vztahů 30 30 

B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy     

B.II.10 Odložený daňový závazek 1 334 1 430 1 487 

B.III Krátkodobé závazky 24 300 29 408 20 441 
B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 752 1 926 1 825 

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 7 940 6 519 7 887 

B.III.6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 794 3 972 5 058 

B.III.7 Stát – daňové závazky a dotace 10 573 5 195 5 236 

B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy 217 11 740 410 

B.III.10Dohadné účty pasivní 24 56 25 

B.III.11Jiné závazky      

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

C.I Časové rozlišení    

C.I.1 Výdaje příštích období 

CI.2 Výnosy příštích období   
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
(údaje v tis. Kč) 

Položka/Účetní období (rok)  2015 2014 2013 

I. Tržby za prodej zboží    

A. Náklady vynaložené na prodané zboží    

+ Obchodní marže    

II. Výkony 158 179 149 000 136 781 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 150 172 158 504 129 710 

II.2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 4 836 -10 552 6 665 

II.3 Aktivace do majetku 3 171 1048 406 

B. Výkonová spotřeba 20 657 23 383 14 757 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 4 884 7 114 4 081 

B.2 Služby 15 773 16 269 10 676 

+ Přidaná hodnota 137 522 125 617 122 024 

C. Osobní náklady 85 908 83 315 80 420 

C.1 Mzdové náklady 54 432 58 617 58 321 

C.2 Odměny členům orgánů společnosti 9 315 3 416 1 081 

C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 21 522 20 780 20 480 

C.4 Sociální náklady 639 502 538 

D. Daně a poplatky 99 85 88 

E. Odpisy dlouhodobého majetku 4 702 5 051 5 951 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 190  95 116 

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 190  95 116 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu      
   

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a   
  komplexních nákladů příštích období (+/-) -1 369 -2 267 5 
813 

IV. Ostatní provozní výnosy 286 776 1 085 

H. Ostatní provozní náklady 4 172 1 663 1 590 

V. Převod provozních výnosů    

I. Převod provozních nákladů    

* Provozní hospodářský výsledek 44 486 38 641 29 363 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
(údaje v tis. Kč) 

Položka/Účetní období (rok)  2015 2014 2013 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     

J. Prodané cenné papíry a podíly     

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  428 874 

VII.3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  428 874 

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 407 408 179 

N. Nákladové úroky    

XI. Ostatní finanční výnosy 13 99 234 

O. Ostatní finanční náklady 460 446 172 

XII. Převod finančních výnosů 

P. Převod finančních nákladů 

* Finanční výsledek hospodaření -40 489 1 115 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 8 905 6 995 6 353 

Q.1 - splatná 9 001 7 052 6 402 

Q.2 - odložená  -96 -57 -49 

** V ýsledek hospodaření za běžnou činnost 35 541 32 135 24 125 

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 (+/-) 35 541 32 135 24 125 
 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 44 446 39 130 30 478 
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PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOK Ů 
(údaje v tis. Kč) 

Položka / Účetní období (rok) 2015 2014 2013 

P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů  
 na začátku účetního období 106 340 45 417 24 213 

 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti 

Z. Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním 44 446 39 130 30 478 

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 2 736 1 853 10 595 

A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) 4 702 5 051 5 951 

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv -1 369 -2 267 5 813 

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -190 -95 -116 

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku    

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (-) - 407 - 836 - 1 053 

A.1.6 Ostatní nepeněžité operace     

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,  
             změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 47 182 40 983 41 073 

A.2 Změna stavu nepeněžitých položek pracovního kapitálu - 30 404 17 872 9 476 

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti -19 565 -1 229 23 619 

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti - 6 003 8 549 -7 478 

A.2.3 Změna stavu zásob - 4 836 10 552 -6 665 

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  16 778 58 855 50 549 

A.4 Přijaté úroky 407 836 517 

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost  
 a doměrky daně - 8 104 -6 607 -5 471 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  
 před zdaněním 9 081 53 084 45 595 

 Peněžní toky z investiční činnosti 

B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -5 794 -4 027 -2 376 

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 190 95 115 

B.3 Půjčky a úvěry  spřízněným osobám 

B.4  Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého  
 finančního majetku    36 000 

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 5 604 32 068 -2 261 

 Peněžní toky z finančních činností 

C.1 Dopady změny dlouhodobých závazků    

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -32 285 -24 229 -22 130 

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -177 -183 -169 

C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -32 108 -24 046 -21 961  

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 32 285 -24 229 -22 130  

F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků -28 808 60 923 21 204 

R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů  
     na konci období 77 532 106 340 45 417 
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Ukazatelé stavu a výkonnosti společnosti 

Hodnocení stavu společnosti z pohledu výkonnosti, rentability a finanční situace je dále provedeno 
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 2015 a dále pak rovněž jejich histogram ve formě 
časového průběhu za období posledních 10 účetních období (rok 2006 až 2015), 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 (%) 2015 2014 období 1996 - 2013 
   min (rok) max (rok) 

LIKVIDITA 

Celková likvidita 561 471 169 (1995) 870 (1999) 

Míra krytí dlouhodobého majetku (DM) 328 330 137 (2013) 3 589 (1998) 

Míra krytí DM vlastními zdroji  324 325 116 (1999) 1 204 (1995) 

Podíl DM v aktivech netto  18,6 17,9 2,5 (1998) 33,5 (2011) 

Stupeň odepsání majetku  užívání 66,4 66,9  56,3 (2010) 

ZADLUŽENOST 

Celková zadluženost (bez rezerv) 15,3 18,3 14,2 (2013) 84,5 (1999) 

Dlouhodobá zadluženost 0,8 0,9 0 (1996) 77,4 (1999) 

RENTABILITA KAPITÁLU  

Rentabilita vlastního kapitálu ROE (netto) 35,6 34,1 13,1 (2002) 62,7 (1995) 
 

Rentabilita aktiv netto 21,1 19,9 7,9 (2002) 16,6 (2010) 

EBIT marže* 28,0 25,8 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 za jednotlivá účetní období 
v úseku let 2006 – 2015 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) udává schopnost společnosti 
krýt své krátkodobé závazky oběžnými aktivy. Hodnota ukazatele se i nadále pohybuje v průběhu 
posledních let v pásmu hodnot nad 300 %, přičemž v roce 2015 došlo k jeho dalšímu významnému 
navýšení na hodnotu 561 %, což odpovídá meziročnímu nárůstu s indexem 1,192. Na této skutečnosti 
se podílí zejména významný pokles objemu cizího kapitálu (cizích zdrojů) v bilanci pasiv společnosti. 
Hodnota tohoto ukazatele potvrzuje i nadále velmi dobrou míru celkové likvidity.  

Ukazatel „Míra krytí dlouhodobého majetku“  (Vlastní kapitál a Dlouhodobý cizí 
kapitál/Dlouhodobý majetek netto), vypovídá o schopnosti společnosti financovat svůj dlouhodobý 
majetek z vlastních a z cizích zdrojů. Jeho hodnota se v posledních dvou letech nachází trvale v okolí 
hodnot 330 %, přičemž v roce 2015 došlo k jeho mírnému snížení na hodnotu 328 %, což odpovídá 
stavu, považovanému všeobecně za více než velice dobrou míru krytí majetku společnosti.  

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 devíti letech je prakticky shodný s výše 
komentovaným ukazatelem celkového krytí, což je dáno zcela marginálním podílem dlouhodobého 
cizího kapitálu v porovnání s objemem vlastního kapitálu. Hodnota ukazatele v roce 2015 se ustálila na 
úrovni 324 %, což i v tomto případě potvrzuje výše uvedenou konstataci o velice dobré míře krytí 
majetku společnosti.  

 

Ukazatel „Podíl dlouhodobého majetku v aktivech společnosti“ (Dlouhodobý majetek 
netto/Aktiva celkem netto), udávající podíl fixních aktiv v celkových aktivech netto, v roce 2015 se 
mírně navýšil na cca 18,6 % (meziroční index 1,039). 
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„Stupeň odepsání dlouhodobého majetku“ udávající průměrnou míru účetního odepsání majetku 
společnosti, ve výši 66,4 % zůstal v roce 2015 prakticky na stejné úrovni jako v roce 2014 (meziroční 
index cca 0,993). 

Skupina ukazatelů charakterizujících likviditu a míru krytí majetku společnosti se i nadále udržuje v 
pásmu hodnot, znamenající jak velmi dobrý stav zajištění likvidity, tak velmi dobrou míru krytí majetku 
společnosti. Ukazatel celkové likvidity vykazuje pro rok 2015 dokonce výrazné navýšení na rekordní 
úroveň v historii existence společnosti. Stupeň odepsání dlouhodobého majetku zůstává i nadále na 
poměrně značné úrovni, což odráží skutečnost, že rychlost odpisu majetku je zhruba v bilanci s jeho 
přírůstkem. Nicméně lze konstatovat, že tato skutečnost však nemá žádný negativní dopad na 
podnikatelskou činnost společnosti. 

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

zadluženosti společnosti vyjádřenou ve formě podílu cizího kapitálu bez rezerv v celkových finančních 
zdrojích společnosti, se snížil na úroveň cca 15,3 % (meziroční index 0,836), znamenající i nadále velice 
nízkou úroveň zadluženosti společnosti.  

 

Ukazatel „Dlouhodobá zadluženost“ (Dlouhodobé závazky a Bankovní úvěry/Pasiva celkem) 
udávající podíl dlouhodobého cizího kapitálu na finančních zdrojích společnosti, zůstává v posledních 
letech prakticky beze změny na velice nízké úrovni kolem cca 0,9 % (rok 2015 hodnota cca 0,8 %). 
Tento stav tvoří v naprosto rozhodující míře (cca 98 %) odložená daň z příjmu, společně s dlouhodobým 
závazkem z obchodních vztahů ve formě zádržného (cca 2 %), při nulové hodnotě bankovních úvěrů.  

Zadluženost společnosti je možno hodnotit jako velice nízkou, v případě dlouhodobé zadluženosti 
pak dokonce jako mimořádně nízkou, přičemž výše dlouhodobého zadlužení je prakticky dána odloženou 
daní z příjmu. 
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Rentabilita  
Ukazatel „Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)“ vyjadřující 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 se v roce 2015 dále 
zvýšil v obou případech. 

Ukazatel „ROE netto“ za hodnocené období roku 2015 ve výši cca 35,6 % představuje  absolutní 
maximum za dobu existence společnosti, potvrzující vysokou úroveň rentability vlastního kapitálu a 
positivní trend jeho dlouhodobého vývoje (meziroční index 1,044). 

Ukazatel „Rentabilita aktiv (netto)“ udává míru rentability aktiv, vyjádřenou jako poměr 
hospodářského výsledku za účetní období (zisku po zdanění) k průměrné hodnotě celkových aktiv netto 
v tomto období. Průběh tohoto ukazatele vykazuje značnou míru korelace s průběhem výše zmíněného 
ukazatele ROE. Rovněž v tomto případě představuje hodnota rentability dosažená v roce 2015 ve výši 
21,1 % historické maximum za dobu trvání společnosti, s meziročním nárůstem s indexem cca 
1,060vůči skutečnosti roku 2014. 

 

Dalším zde uvedeným ukazatelem z kategorie hodnocení rentability je ukazatel „EBIT marže“, 
udávající velikost dosaženého hospodářského výsledku z provozní činnosti před odvodem daně 
v poměru k celkovému obratu. Jeho hodnota dosažená v roce 2015 ve výši 28,0 % představuje rovněž 
historické maximum, potvrzující pozitivní trend jeho vývoje v období posledních čtyř účetních období 
(meziroční index 1,088). 

Rentabilita hodnocená pomocí výše uvedených ukazatelů svědčí jednoznačně o dlouhodobě 
dosahované vysoké míře rentability, přičemž ve všech třech uvedených případech je skutečnost roku 
2015 na svém maximu, s potvrzením pozitivního trendu jejího dlouhodobého průběhu.  
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Další hodnotící ukazatelé 
Významným a často používaným absolutním ukazatelem hodnocení efektivity je ukazatel EBITDA , 

udávající dosažený provozní hospodářský výsledek před odvodem daně a bez zahrnutí vlivu odpisů. 
Jeho průběh v posledních deseti účetních obdobích je znázorněn v dále uvedeném grafu. Ukazatel 
EBITDA v roce 2015 byl ve výši 49 148 tis. Kč (meziroční index 1,112), znamenající rekordní úroveň 
za dobu existence společnosti, potvrzujícím obnovení pozitivní tendence svého průběhu v období 
posledních čtyř účetních období.  

 

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. Přidaná 
hodnota na zaměstnance v roce 2015 ve výši 2 382 tis. Kč představuje nové historické maximum, 
znamenající meziroční navýšení s indexem cca 1,133. Rovněž hodnota tohoto ukazatele svědčí o vysoké 
efektivitě výkonů, měřené velikostí přidané hodnoty. 

49 148

44 181

36 429

32 886

35 789

42 541

35 104

35 895

28 315

24 856

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2015201420132012201120102009200820072006

EBITDA (tis. K č)



Výroční zpráva společnosti OSC, a.s.  
za rok 2015 

 
VZ OSC 2015  33/33 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

Předložená výroční zpráva poskytuje rozsáhlý soubor údajů, na základě kterých je možné posuzovat 
výsledky společnosti dosažené v účetním období roku 2015 a její stav na konci tohoto období z pohledu 
výkonnosti, efektivity, rentability, finanční situace a řady dalších významných hodnotících ukazatelů. 
Pro toto posouzení jsou zde uvedeny údaje, umožňující objektivní hodnocení nejen z perspektivy 
samotného období roku 2015, ale rovněž tak v kontextu vývoje relevantních ukazatelů v dlouhodobém 
časovém horizontu. 

Závěrem lze konstatovat, že rok 2015 je možno jednoznačně hodnotit jednoznačně jako mimořádně 
úspěšný, a to jak z hlediska komerčního, tak z hlediska dosažených pracovních výsledků. Výsledky roku 
2015 výrazným způsobem překonaly očekávání stanovené plánem pro tento rok, přičemž v řadě případů 
představují historické maximum dosažené za období posledních deseti let existence společnosti. Stav 
společnosti na konci roku 2015 je pak možno hodnotit jako konsolidovaný po všech stránkách, což 
představuje dobrou výchozí základnu pro úspěšnost podnikatelské činnosti v následujících letech. 
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