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Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři a spolupracov-
níci, společnost OSC, a.s. poskytuje už třetí desetiletí svým 
partnerům v oblasti energetiky a teplárenství inženýrské 
služby a dodávky té nejvyšší kvality. V bilancovaném roce 
2016 pokračovala v úspěšném plnění očekávání svých zá-
kazníků, které vedlo k ekonomickým úspěchům navazujícím 
na předchozí podobně úspěšná léta i přes stále složitější 
situaci v sektoru podnikání společnosti.

Z hlediska finančních výsledků bych zejména zdůraznil 
překročení stanoveného cíle v oblasti hospodářského vý-
sledku. Hospodářského výsledku ve výši 37,1 mil. Kč před 
odvodem daně (123 % hodnoty plánované na rok 2016) 
bylo dosaženo díky naplnění výnosové stránky hospoda-
ření téměř na plánovanou hodnotu (výnosy 144 mil. Kč 
představují 98% plánovaného objemu) a výrazné úspory 
na straně nákladů společnosti (náklady 107 mil. Kč činí 
91 % plánované výše). Jako pozitivní je nutno hodnotit 
zejména fakt, že úspory na straně nákladů bylo dosaženo 
snížením nákladů na materiál a cizí služby a tím maxima-
lizací objemu plnění zakázek vlastními kapacitami a zdroji 
společnosti, což se projevuje i ve výši přidané hodnoty na 
zaměstnance. Ta dosáhla absolutní výše 2,388 mil. Kč, 
což je 114 % plánované hodnoty při mzdových nákladech 
55 mil. Kč (98 % plánované hodnoty). Reálnost uvedených 
výborných výsledků byla potvrzena nezávislým auditorem, 
který v účetní závěrce za období roku 2016 neshledal žád-
né nedostatky ve způsobu vedení účetnictví společnosti 
a potvrdil, že účetnictví je vedeno řádným a transparentním 
způsobem, v souladu s platnými předpisy.

Objem výkonů společnosti byl dosažen jednak v tradič-
ních oblastech činnosti společnosti, jako jsou trenažéry 
a simulátory pro jadernou energetiku, práce na systémech 
kontroly a řízení elektráren a tepláren, dispečerské řídicí 

systémy, práce související s poskytováním podpůrných 
služeb pro ČEPS nebo speciální měření v oblasti hydroener-
getiky, jednak se začaly pozitivně projevovat nové oblasti 
činnosti společnosti, zejména zaměření na kybernetickou 
bezpečnost informačních systémů.

Společnost plnila i v roce 2016 řádně své závazky a po-
vinnosti vůči státu, stejně jako ke svým obchodním partne-
rům a v neposlední řadě rovněž ke svým zaměstnancům. 
V rámci své společenské odpovědnosti společnost poskytla 
finanční dary v celkovém objemu 1,1 mil. Kč, určené na 
cha ritativní a sociální účely.

Uvedené výsledky by nebylo možné dosáhnout bez 
nasazení a úsilí zaměstnanců. Dovolte mi tedy, abych jim 
zde jménem představenstva vyjádřil uznání a poděkování 
za dobře odvedenou práci. Poděkování patří také našim 
obchodním partnerům za projevenou důvěru, aktivní sou-
činnost a vzájemné korektní vztahy, přispívající rovněž 
nemalou mírou k úspěšnému výsledku.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že společnost bude i na-
dále zajišťovat kvalitní inženýrské služby a jiné produkty 
své činnosti, za přijatelně rozumnou cenu a při minimální 
míře rizika, bude sledovat a pružně reagovat na vývoj 
v sektoru energetiky a teplárenství a taktéž zajistí výrazně 
nadstandardní míru zhodnocení investic jejích vlastníků.

Jindřich KYSELA
předseda představenstva a ředitel společnosti

Úvodní slovo
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Osoby odpovědné za Výroční zprávu

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve Výroční zprávě OSC, a.s., za rok 2016 
odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které 
by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti 
OSC, a.s., nebyly vynechány. 

Brno, 20. 3. 2017

Jindřich Kysela, předseda představenstva

Robert Peca, místopoředseda představenstva
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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. Předmět podni-
kání společnosti:
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 
30. 11. 2016 bylo rozhodnuto o náhradě akcií v listinné 
podobě za akcie zaknihované v návaznosti na změnu 
legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek, konkrétně 
na zákon č. 134/2016 Sb., „Zákon o zadávání veřejných 
zakázek“. Tento zákon s účinností od 1. 10. 2016 vylučuje 
možnost uplatnění společností bez zaknihovaných akcií 
jako dodavatele veřejné zakázky. V důsledku rozhodnutí 
mimořádné valné hromady došlo ke změně v zápisu spo-
lečnosti v Obchodním rejstříku ke dni 6. 12. 2016 a k od-
povídající změně stanov společnosti ke dni 30. 11. 2016.

Identifikační údaje
Název subjektu OSC, a.s.
IČ 60714794
DIČ CZ60714794
Sídlo Staňkova 557/18a, Ponava, 602 00 Brno

Kontaktní údaje
Adresa OSC, a.s., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, Česká republika
Telefon +420 541 643 111
Fax +420 541 643 109
Web 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
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Orgány společnosti a její výkonné vedení

Představenstvo společnosti
Ing. Jindřich Kysela předseda představenstva
Ing. Robert Peca místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Konečný člen představenstva

Výkonné vedení společnosti
Ing. Jindřich Kysela ředitel společnosti
Ing. Robert Peca vedoucí Divize simulačních systémů
Ing. Miroslav Konečný vedoucí Divize řídicích systémů

Dozorčí rada
Ing. Tomáš Fuks předseda dozorčí rady
Ing. Martin Jašek, M.A. člen dozorčí rady do 30. 6. 2016
Ing. Vladimír Marušík člen dozorčí rady od 1. 7. 2016
Ing. Karel Otto člen dozorčí rady

V rámci jednání dozorčí rady číslo 147 dne 23. 5. 2016 
člen dozorčí rady Ing. Martin Jašek oznámil odstoupení 
z funkce člena dozorčí rady s odvoláním na § 59 odst. 5 zá-
kona č. 90/2012 Sb., „Zákon o obchodních společnostech 
a družstvech“, ke dni 30. 6. 2016. Dozorčí rada vzala toto 
oznámení na vědomí a v souladu s žádostí jednomyslně 

schválila zánik výkonu funkce člena dozorčí rady pana 
Ing. Martina Jaška. Následně pak řádná valná hromada 
společnosti dne 16. 6. 2016 na návrh představenstva 
zvolila pana Ing. Vladimíra Marušíka za člena dozorčí rady 
s účinností od 1. 7. 2016.
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Profil společnosti

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

Inženýrské služby zahrnují vše od studií proveditelnosti, 
přes návrh architektury řešení a realizační projekt až po 
vlastní realizaci, uvedení do provozu, pozáruční servis 
a technickou podporu provozu včetně garančních a spe-
ciálních měření a služeb certifikační autority v oblasti 
podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy. 

Dodávky hardware, software, know how pokrývají oblast 
moderních simulačních systémů, sofistikovaných řídicích 
a informačních systémů pracujících v reálném čase a spe-
ciálních elektronických zařízení.

Zákazníky společnosti jsou subjekty z oblasti elektroener-
getiky, 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 (řídicí 
systémy, kotle, turbíny, čerpadla, atp.), a to jak domácí, 
tak zahraniční. 

Organizační struktura společnosti

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). Referáty ředitelství společnosti zajišťují centrál-
ně 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.

Odborné útvary společnosti jsou vybaveny po stránce 
personální kvalifikovaným a zkušeným týmem pracovní-
ků – profesionálů v dané oblasti působení, disponujícím 
rovněž potřebným materiálně-technickým vybavením na 
odpovídající úrovni.
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V roce 2016 realizovala společnost více jak 170 jednot-
livých obchodních případů (zakázek), uzavřených s více 
než se 60 zákazníky. Pozici hlavního zákazníka zaujímaly 
jako v předchozích letech subjekty ze Skupiny ČEZ, odkud 
plynulo cca 80 % z celkového objemu plnění zakázek spo-
lečnosti. Zbylý objem tržeb byl tvořen ostatními tuzemskými 
subjekty a exportem pro zahraniční zákazníky.

Divize simulačních systémů realizovala v roce 2016 
zejména tyto akce:
• Modifikace trenažérů EDU podle projektu „Obnova

SKŘ EDU“
• Modifikace plnorozsahového trenažéru a displejového

simulátoru EDU po ukončení akce 6740
• D038 – Komplexní upgrade simulátoru ETE, která po-

kračuje do roku 2017

Divize řídicích systémů pracovala v roce 2016 na širokém 
spektru inženýrských aktivit zahrnujícím zejména:
• úpravy v systému PCS/ETE a v jiných systémech kon-

troly a řízení v energetice
• přípravu a certifikace/recertifikace výrobních zdrojů

pro poskytování podpůrných služeb pro provozovatele 
přenosové soustavy (TSO) a související úpravy řídicích 
systémů v ČR i zahraničí (Slovensko, Ukrajina)

• práce na řídicím systému RTISZ zdrojů ČEZ, a. s., tvoře-
ném vybavením Dispečinku ČEZ a terminály na zdrojích
ČEZ, a. s., (generační obnova řídicích jednotek systému
RTISZ, kybernetická bezpečnost systému RTISZ)

• řešení mimořádných stavů elektrizační soustavy (ostrovní
provozy, black-start)

• garanční měření, ověřovací měření před nebo po prove-
dené rekonstrukci, optimalizace nastavení vazby mezi
rozváděcím a oběžným kolem, technická pomoc při
kontrole ve výrobním procesu a při uvádění do provozu
nových nebo rekonstruovaných strojů pro vodní elektrár-
ny (MVE, velké VE, průtočné i přečerpávací elektrárny)

• dodávky vybavení pro časovou synchronizaci podle sig-
nálu GPS (přijímače signálu GPS, časová synchronizace
počítačových sítí a řídicích systémů, displeje přesného
času a další vybavení)

Podrobnosti týkající se výsledků hospodaření v roce 2016
včetně jejich meziročního srovnání s předchozími lety jsou 
uvedeny v kapitole Výsledky hospodaření společnosti této 
Výroční zprávy, v účetní závěrce společnosti za období 
roku 2016 a v její příloze.

Zpráva o podnikatelské činnosti 
a stavu majetku společnosti

Vybrané údaje z výsledků hospodaření v roce 2016 (v tis. Kč)
Celkové roční výkony      149 000
Provozní hospodářský výsledek 37 017
hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním 37 105
hospodářský výsledek za účetní období po zdanění 29 409
Aktiva = pasiva celkem (netto)   158 370
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Výsledky hospodaření společnosti za účetní období 
roku 2016, zpracované podle českých účetních standardů, 
jsou souhrnně uvedeny v další části této zprávy ve formě 
základních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) 
a přehledu peněžních toků. Jedná se o údaje převzaté 
z řádné roční účetní závěrky společnosti za kalendářní 
rok 2016, doplněné o stručný komentář. Předmětná účet-
ní závěrka společnosti společně s její přílohou pak tvoří 
samostatnou část výroční zprávy.

Pro porovnání dosažených výsledků hospodaření v ča-
sové řadě posledních kalendářních roků jsou zde rovněž 
uvedeny ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející 
dvě účetní období (rok 2015 a rok 2014) v případě hlavních 
účetních výkazů, resp. za posledních 10 let rovněž graficky 
ve tvaru histogramu průběhu jednotlivých hlavních položek 
těchto výkazů.

Obrat společnosti v roce 2016 dosáhl výše 144 048 tis. Kč, 
což ve srovnání s předcházejícím účetním obdobím roku 
2015 znamená pokles o cca 15 mil. Kč (meziroční index 
cca 0,954). Rozhodující podíl z této sumy ve výši cca 99,5 % 
představují výnosy z hlavní podnikatelské činnosti (tržby za 
prodej vlastních výrobků a služeb), zbývajících cca 0,5 % 
z celkového obratu pak tvoří ostatní provozní výnosy a vý-
nosy z finančních operací.

Celkové výkony v roce 2016 ve výši cca 149 000 tis. Kč 
představují v meziročním srovnání pokles cca 9,2 mil. Kč 
(meziroční index 0,942) vůči roku 2015. Na této skutečnosti 
se podílí především nižší objem tržeb za vlastní výrobky 
a služby, společně s nižší změnou stavu nedokončené 
výroby a nižším objemem aktivovaných investic vlastní 
výroby do majetku společnosti.

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 
2016 jsou ve výši 143 254 tis. Kč, což v porovnání s ro-
kem předcházejícím znamená pokles o cca 6,9 mil. Kč 
(meziroční index 0,954).

Dominantní postavení z pohledu rozložení objemu tržeb 
zaujímá v roce 2016 i nadále Skupina ČEZ s podílem 
cca 84,6 %, přičemž mateřská společnost ČEZ, a. s. se 
podílí na celkových tržbách cca 83,0 %. Ostatní tuzemští 
zákazníci, především ze sektoru energetiky (provozovatelé 
výrobních zdrojů, rozvodné společnosti, výrobci a doda-
vatelé zařízení pro energetiku), přitom zaujímají podíl 
cca 10,5 % na celkových tržbách a zbývajících cca 4,9 % 
představuje export.

Objem zásob (nedokončené výroby) na konci roku 
2016 představuje sumu ve výši cca 19 131 tis. Kč, což 
znamená navýšení o cca 3 mil. Kč (meziroční index 1,189) 
vůči stavu na konci roku 2015. Tomu odpovídající změna 

Výsledky hospodaření společnosti

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Výkony, tržby a přidaná hodnota (tis. Kč)

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Výkony

Změna stavu zásob vlastní činnosti Přidaná hodnota



OSC, a.s.

11

Výroční zpráva  za rok 2016 – Výsledky hospodaření společnosti

stavu nedokončené výroby (změna stavu zásob vlastní 
činnosti) v průběhu roku 2016 je pak ve výši 3 045 tis. Kč.

Z dokončených investičních akcí vlastní výroby byl v roce 
2016 aktivován majetek do dlouhodobého majetku spo-
lečnosti v celkovém objemu cca 2,7 mil. Kč, z toho pak 
cca 99,5 % do nehmotného majetku, zbývajících cca 0,5 % 
do hmotného majetku.

Výkonová spotřeba v roce 2016 ve výši 16 473 tis. Kč 
vykazuje meziroční pokles o cca 4,2 mil. Kč (index 0,797), 
z toho spotřeba materiálu a energie činí cca 5 738 tis. Kč 
(meziroční index 1,175) a nakupované služby cca 
10 735 tis. Kč (meziroční index 0,681). Tento stav výrazným 
způsobem odráží skladbu zakázek realizovaných v tomto 
roce, spojenou s rozdílnou náročností jak z hlediska po-
třebného objemu nakupovaného materiálu a energií, tak 
nakoupených externích služeb.

Přidaná hodnota v roce 2016 je ve výši 132 527 tis. Kč, 
což je o cca 5 mil. Kč méně než v roce 2015 (meziroční 
index 0,964). Vzhledem k nižšímu počtu zaměstnanců pak 
v přepočtu na jednoho zaměstnance představuje nové 
historické maximum ve výši cca 2 403 tis. Kč (meziroční 
index 1,009).

Osobní náklady v roce 2016 ve výši 84 575 tis. Kč zname-
nají pokles o cca 1,4 mil. Kč ve srovnání s rokem předcháze-
jícím (meziroční index 0,984). Podíl osobních nákladů přitom 
představuje největší nákladovou položku ve výši cca 79 % 
z celkových nákladů společnosti před odvodem daně.

mzdové náklady vynaložené v roce 2016 ve výši 
62 389 tis. Kč, jsou o cca 1,4 mil. Kč nižší než skutečnost 
roku 2015 (meziroční index 0,979). V této sumě jsou rovněž 
zahrnuty odměny členů statutárního orgánu a dozorčí rady 
vyplacené v roce 2016. Podíl mezd na osobních nákladech 
pak činí cca 73,8 %, přičemž jejich významnou část před-
stavuje výkonnostní složka vázaná ve formě roční odměny 
zaměstnanců na splnění plánu ročního hospodářského 
výsledku společnosti.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, včetně od-
vodu na politiku zaměstnanosti, tvoří v roce 2016 náklado-
vou položku ve výši 21 240 tis. Kč, což je o cca 0,3 mil. Kč  
méně než v roce 2015 (meziroční index 0,987), přičemž 
podíl této nákladové položky v celkových osobních nákla-
dech roku 2016 je cca 25 %.

Ostatní osobní náklady v roce 2016 představují cel-
kem částku ve výši 946 tis. Kč, což je o 307 tis. Kč více 
než v roce 2015 (meziroční index 1,480). Z této sumy činí 
náklady na vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců cca 55 %, 
náklady na závodní stravování zaměstnanců cca 43 % 
a zbývající cca 2 % jsou náklady na zdravotní péči a jiné 
náklady. V celkových osobních nákladech roku 2016 pak 
představuje podíl ostatních osobních nákladů cca 1,1 %.

Úpravy hodnot v provozní oblasti v celkovém obje-
mu cca 9 389 tis. Kč (meziroční index 4,237) sestávají 
z hodnoty odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku společnosti ve výši cca 5 787 tis. Kč (meziroční 
index 1,231) a z úpravy hodnot pohledávek s dlouhodobým 

prodlením za termínem splatnosti (opravných položek) ve 
výši cca 3 602 tis. Kč. Z této sumy je pak daňově uznatelná 
část opravných položek cca 42 %.

Ostatní provozní výnosy ve výši cca 582 tis. Kč (me-
ziroční index 1,223) tvoří především výnosy za služby 
spojené s pronájmem prostor určených k podnikání 
v sídle společnosti (cca 570 tis. Kč), náhrady pojišťoven 
(cca 10 tis. Kč) a zbytek ve výši cca 2 tis. Kč jsou pak jiné 
provozní výnosy.

Ostatní provozní náklady představují v roce 2016 
sumu ve výši cca 2 128 tis. Kč (meziroční index 0,395), 
skládající se z daní a poplatků ve výši cca 79 tis. Kč (me-
ziroční index 0,798), výsledku bilance mezi rezervami 
v provozní oblasti vytvořenými v roce 2016 a rezervami 
čerpanými v tomto období ve výši cca 283 tis. Kč (me-
ziroční index 0,253) a jinými provozními náklady ve výši 
cca 1 766 tis. Kč (meziroční index 0,423). Dominující část 
jiných provozních nákladů tvoří finanční dary poskytnuté 
vybraným subjektům v oblasti charity, školství a SOS 
vesniček v sumárním objemu cca 1 100 tis. Kč. Ostatní 
náklady ve výši cca 666 tis. Kč pak tvoří zákonné po-
jistné (cca 421 tis. Kč), společně s členskými příspěvky 
(cca 132 tis. Kč), technickým zhodnocením dlouhodobého 
hmotného majetku do limitu (cca 68 tis. Kč) a ostatními 
provozními náklady (cca 45 tis. Kč).

Provozní výsledek hospodaření dosáhl v roce 2016 výše 
37 017 tis. Kč, což znamená nižší výsledek o cca 7,4 mil. Kč 
oproti skutečnosti roku 2015 (meziroční index 0,832).

Výnosy z finančního majetku sestávají v roce 2016 
z výnosů z dlouhodobého finančního majetku ve výši 
cca 38 tis. Kč a z výnosů z krátkodobého finančního ma-
jetku (výnosové úroky a podobné výnosy cca 168 tis. Kč 
a ostatní finanční výnosy ve výši cca 6 tis. Kč), což před-
stavuje celkem sumu cca 212 tis. Kč.

náklady související s dlouhodobým finančním ma-
jetkem činí v roce 2016 částku cca 1 tis. Kč a společně 
s ostatními finančními náklady ve výši cca 126 tis. Kč 
pak tvoří nákladovou sumu cca 127 tis. Kč.

Výsledek finančního hospodaření je pak v roce 2016 
ve výši cca 85 tis. Kč, tj. o cca 125 tis. Kč více než v roce 
2015.

Výsledek hospodaření před zdaněním udává v roce 
2016 částku 37 102 tis. Kč, což je méně o cca 7,3 mil. Kč 
než v roce 2015 (meziroční index 0,835)

Daň z příjmů za rok 2016 je stanovena ve výši 
cca 7 693 tis. Kč (meziroční index 0,864), přičemž její 
splatná část je cca 7 817 tis. Kč a odložená část ve výši 
cca −124 tis. Kč.

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2016 
(výsledek po zdanění) byl dosažen ve výši 29 409 tis. Kč, 
což ve srovnání se skutečností mimořádně úspěšného roku 
2015 je méně o cca 6,1 mil. Kč (meziroční index cca 0,827).

aktiva společnosti na konci roku 2016 tvoří bilanční 
sumu netto ve výši 158 370 tis. Kč, což je v meziročním 
srovnání hodnota nižší o cca 9,8 mil. Kč oproti stavu na 
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konci roku 2015 (meziroční index 0,942). Ve složení port-
folia aktiv zůstává největší položkou hodnota oběžných 
aktiv, představující podíl ve výši cca 74 %, následovaná 
hodnotou dlouhodobého majetku s podílem téměř 26 % 
a zcela marginálním podílem časového rozlišení aktiv (po-
díl cca 0,4 %). Významný podíl oběžných aktiv v celkové 
bilanci aktiv netto společnosti je zřejmý rovněž z pohledu 
charakteru dlouhodobého průběhu, uvedeného v přilože-
ném grafu za období poslední dekády.

Dlouhodobý majetek společnosti na konci roku 2016 
v celkové hodnotě netto 40 688 tis. Kč se navýšil ve srov-
nání s rokem 2015 o cca 9,3 mil. Kč (meziroční index 
1,298), a to především vlivem navýšení dlouhodobého 
finančního majetku.

Dlouhodobý hmotný majetek společnosti k datu 
31. 12. 2016 je ve výši netto 25 357 tis. Kč (meziroční 
index 0,941), z čehož největší část (cca 82 %) tvoří ne-
movitý majetek (budovy a pozemky v sídle společnosti) 
a hmotný movitý majetek a jejich soubory (stroje, přístroje, 
zařízení, dopravní prostředky a ostatní hmotný majetek) 
se podílí cca 18 %.

nehmotný majetek netto ke stejnému datu ve výši 
5 331 tis. Kč (meziroční index 1,214) tvoří cca 73 % soft-
ware a zbývajících cca 27 % jsou nehmotné výsledky vý-
zkumu a vývoje, pořízené vesměs z investic vlastní výroby.

Dlouhodobý finanční majetek na konci roku 2016 
představují výhradně cenné papíry OBK Bond Garant spo-

lečnosti Oberbank AG, pořízené v roce 2016 v nominální 
hodnotě 10 000 tis. Kč.

Oběžná aktiva v objemu cca 117 107 tis. Kč na konci 
roku 2016 představují bilanční sumu o cca 19,2 mil. Kč nižší 
v porovnání se stavem na konci roku 2015 (meziroční index 
0,859). Největší podíl (cca 60 %) v této sumě tvoří krátko-
dobý finanční majetek (peněžní prostředky), následovaný 
krátkodobými pohledávkami (především pohledávkami 
z obchodních vztahů) s podílem cca 24 %, nedokončenou 
výrobou (zásobami z vlastní činnosti) s podílem cca 16 % 
a zcela marginálním podílem dlouhodobých pohledávek 
z obchodních vztahů.

Zásoby (nedokončená výroba) představují na konci 
roku 2016 sumu v celkovém objemu cca 19 131 tis. Kč, 
což znamená navýšení o cca 3 mil. Kč vůči skutečnosti na 
konci roku 2015 (meziroční index 1,189). Jedná se o ne-
dokončenou výrobu vzniklou v rámci obchodních případů 
s předpokládanou realizací a příslušným finančním plněním 
formou tržeb v následujícím účetním období, především 
pak v roce 2017.

Pohledávky společnosti na konci roku 2016 v objemu 
netto 27 828 tis. Kč (po odečtení opravných položek ve výši 
cca 3 602 tis. Kč) tvoří téměř výhradně (cca 99,9 %) krátko-
dobé pohledávky v celkovém objemu cca 27 080 tis. Kč. 
Z nich 27 664 tis. Kč (podíl cca 99,5 %) jsou pohledávky 
z obchodních vztahů. Ve srovnání se stavem na konci 
roku 2015 se jedná o výrazný pokles objemu krátkodobých 
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pohledávek o cca 14,2 mil. Kč (meziroční index 0,661). 
V bilanci pohledávek z obchodních vztahů na konci roku 
2016 pak představují cca 62 % pohledávky za subjekty 
ze Skupiny ČEZ.

Dlouhodobé pohledávky ve výši cca 28 tis. Kč tvoří 
zádržné za dodávky společnosti v rámci investiční akce 
v ČR, vázané vesměs na datum převzetí komplexního 
celku od finálního (generálního) dodavatele ŠKODA Praha 
Invest, s. r. o., který je součástí Skupiny ČEZ. Předpoklá-
daný termín uvolnění zádržného je v průběhu roku 2017.

Peněžní prostředky (krátkodobý finanční majetek) 
v celkovém objemu cca 70 148 tis. Kč k datu 31. 12. 2016 
sestávají z prostředků vedených na bankovních účtech 
(CZK, USD, EUR) v souhrnném objemu po přepočtu 
cca 69 583 tis. Kč a z pokladní hotovosti (CZK, EUR, USD) 
v hodnotě v souhrnné výši po přepočtu cca 565 tis. Kč. 
V porovnání se stavem na konci roku 2015 se jedná 
o snížení hodnoty této kategorie aktiv o cca 7,2 mil. Kč
(meziroční index 0,907).

Časové rozlišení aktiv ve výši cca 575 tis. Kč ke konci 
roku 2016, je tvořeno výhradně očekávanými náklady příš-
tích období. V porovnání se stavem na konci roku 2015 se 
jedná u této marginální položky celkových aktiv o navýšení 
o cca 75 tis. Kč (meziroční index 1,150).

Pasiva celkem, shodně s aktivy netto na konci roku 2016 
představují bilanční sumu ve výši 1 580 370 tis. Kč. Ve 
srov nání se stavem na konci roku 2015 se jedná o pokles 
o cca 9,8 mil. Kč (meziroční index 0,942). V případě pasiv
tvoří dominantní položku hodnota vlastního kapitálu (podíl 

cca 60 %) a zbytek pak cizí zdroje (zbývajících cca 40 %). 
Z pohledu dlouhodobého vývoje objemu pasiv (viz níže 
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 2016 ve výši 
cca 95 247 tis. Kč, což znamená pokles o cca 6,3 mil. Kč 
oproti skutečnosti na konci roku 2015 (meziroční index 
0,938). Na tomto stavu se významnou měrou podílí nižší 
hospodářský výsledek za účetní období roku 2016, při 
nepatrně nižší hodnotě fondů vytvářených ze zisku (mezi-
roční index 0,952), prakticky stejné velikosti nerozděleného 
výsledku let minulých (meziroční index 1,002) a konstant-
ním objemu základního kapitálu společnosti. Ve struktuře 
vlastního kapitálu zaujímá základní kapitál podíl cca 15 %, 
nerozdělený výsledek hospodaření minulých let cca 49 %, 
podíl hospodářského výsledku roku 2016 pak cca 31 % 
a podíl fondů vytvářených ze zisku zbývajících cca 5 %.

Cizí zdroje figurují v bilanci pasiv společnosti na konci 
roku 2016 v celkovém objemu cca 63 123 tis. Kč, což od-
povídá snížení o cca 3,5 mil. Kč (meziroční index 0,947) 
ve srovnání s rokem 2015. Hlavním důvodem je výrazný 
pokles objemu krátkodobých závazků o cca 3,6 mil. Kč (me-
ziroční index 0,850), přičemž změny v ostatních položkách 
v bilanci cizích zdrojů (rezervy, dlouhodobé závazky) hrají 
pouze doplňkovou roli jen částečně kompenzující výpadek 
na straně krátkodobých závazků.
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rezervy postupně vytvářené a čerpané v předcháze-
jících účetních obdobích a v období roku 2016 v soula-
du s interními předpisy společnosti, představují k datu 
31. 12. 2016 celkovou bilanční sumu ve výši 41 256 tis.
Kč, což představuje navýšení o cca 1 mil. Kč oproti stavu 
na konci roku 2015 (meziroční index 1,024).

Závazky společnosti na konci roku 2016 představují 
částku ve výši 21 867 tis. Kč, což je o cca 3,8 mil. Kč nižší 
než v roce 2015 (meziroční index 0,852). Z toho dlouho-
dobé závazky ve výši cca 1 210 tis. Kč tvoří výhradně 
odložená daň z příjmů společnosti, což je částka prakticky 
stejná jako v roce předcházejícím (meziroční index 0,907).

Krátkodobé závazky společnosti na konci roku 2016 
jsou ve výši cca 20 657 tis. Kč, což v meziročním srovnání 

znamená snížení o cca 3,6 mil. Kč (meziroční index 0,850). 
Z této sumy pak výrazně majoritní podíl (cca 41 %) tvoří 
závazky vůči zaměstnancům ve výši cca 8 409 tis. Kč, 
daňový závazek vůči státu ve výši cca 5 834 tis. Kč (podíl 
cca 28 %) a závazek ze sociálního zabezpečení a zdravot-
ního pojištění zaměstnanců ve výši cca 5 103 tis. Kč (podíl 
téměř cca 25 %). Ostatní položky (závazky z obchodních 
vztahů ve výši 1 089 tis. Kč), krátkodobě přijaté zálohy ve 
výši 194 tis. Kč, stejně jako položka dohadné účty pasivní 
ve výši 28 tis. Kč tvoří zbývajících cca 6 % v celkové bilan-
ci. Závazky společnosti vůči subjektům tvořících Skupinu 
ČEZ jsou ve výši cca 29 tis. Kč, přičemž se vesměs jedná 
o krátkodobé závazky z obchodních vztahů.
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V účetním období roku 2016 společnost pořídila, resp. 
zhodnotila svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
v souhrnné výši 5 627 tis. Kč, z toho cca 2 776 tis. Kč v ka-
tegorii dlouhodobého hmotného majetku a cca 2 851 tis. Kč 
v kategorii dlouhodobého nehmotného majetku (soft-
ware 1 776 tis. Kč, nehmotné výsledky vývoje a výzkumu 
cca 1 075 tis. Kč). Z toho pak majetek pořízený formou 
investic vlastní výroby činí částku cca 14 tis. Kč v případě 
hmotného majetku a cca 2 686 tis. Kč pro nehmotný maje-
tek. Ve stejném období byl vyřazen z užívání dlouhodobý 

hmotný majetek s pořizovací hodnotou v celkovém objemu 
519 tis. Kč, přičemž se jednalo vesměs o zastaralý a vět-
šinou rovněž nefunkční a plně odepsaný movitý majetek 
bez dalšího využití ve společnosti.

Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku společ-
nosti netto k datu 31. 12. 2016 je ve výši 40 688 tis. Kč 
(meziroční index 1,298), z čehož hmotný majetek činí 
25 357 tis. Kč (meziroční index 0,941) a nehmotný majetek 
sumu 5 331 tis. Kč (meziroční index 1,214).

Investice a majetek společnosti
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Společnost vlastní dlouhodobý finanční majetek ve 
formě pořízených cenných papírů v nominální hodnotě 
10 000 tis. Kč.

Společnost nepoužívá žádný majetek pořízený formou 
finančního pronájmu.

Společnost rovněž nemá žádné majetkové účasti 
v jiných subjektech v tuzemsku ani v zahraničí.

Peněžní toky

Peněžní prostředky společnosti (peněžní hotovost, účty 
v bankách a krátkodobé cenné papíry) na konci roku 2016 
představují celkovou sumu ve výši 70 148 tis. Kč, což 
zna mená pokles o 7 384 tis. Kč oproti stavu na začátku 
roku. Na této skutečnosti se podílejí jednotlivé kategorie 
peněžních toků způsobem dále uvedeným.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2016 
před zdaněním byl ve výši 4 347 tis. Kč, což je více 
o cca 34,4 mil. Kč v porovnání s rokem předcházejícím (me-
ziroční index cca 4,784). Na tomto navýšení se podílí jako 
nejvýznamnější položka „Změna stavu nepeněžních položek 
pracovního kapitálu“, vykazující navýšení o cca 37,4 mil. Kč.

Čistý peněžní tok z investiční činnosti byl v roce 2016 
ve výši cca −15 127 tis. Kč, což je částka v absolutní hod-
notě vyšší o cca 10,5 mil. Kč než v roce předcházejícím. 
Hlavní podíl na této skutečnosti má pořízení dlouhodobých 
cenných papírů v nominální hodnotě 10 000 tis. Kč. Výdaje 
spojené s pořízením stálých aktiv (dlouhodobého hmotné-
ho a nehmotného majetku) byly v hodnoceném účetním 
období 5 127 tis. Kč.

Čistý peněžní tok z finanční činnosti v roce 2016 před-
stavuje částku se záporným znaménkem −35 704 tis. Kč, 
ve které zcela dominantní podíl (cca 99,3 %) zaujímá 
podíl na zisku, vyplacený akcionářům formou dividendy. 
V meziročním srovnání se jedná v absolutní hodnotě 
o navýšení této kategorie peněžního toku o cca 3,4 mil. Kč
(index 1,106).

Výsledek hospodaření (účetní zisk) před odvodem 
daně za rok 2016 ve výši 37 102 tis. Kč se podílí význam-
ným způsobem v celkové bilanci peněžních toků roku 2016.

Celkový přehled o výše uvedených peněžních tocích 
v roce 2016, je uveden v tabulkové formě v další části této 
výroční zprávy (viz Finanční část).

Bankovní úvěry

Společnost nečerpala v roce 2016 žádnou půjčku ani 
jinou finanční výpomoc od bankovních institucí a nemá 
rovněž žádné finanční závazky vůči nim z minulých období.

Systém managementu kvality 
a bezpečnosti informací

Ve společnosti probíhá zásadní modernizace systému 
managementu kvality a kybernetické bezpečnosti v souladu 
s normami ČSN EN ISO 9001:2016 (management kvality) 
a ČSN ISO/IEC 27001:2014 (management bezpečnosti 
informací). V roce 2016 byl zahájen přechod na integrova-
ný systém managementu podle obou uvedených norem.

V roce 2017 končí platnost oprávnění společnosti pou-
žívat certifikáty kvality IQNet a CQS podle standardu ISO 
9001:2008, resp. ČSN EN ISO 9001:2008, pro inženýrské 
služby a pro dodávky systémů a zařízení, včetně vývoje 
software a hardware, oba s platností do 17. 2. 2017. V sou-
vislosti s nutností recertifikace systému managementu 
kvality bylo rozhodnuto o vytvoření integrovaného systému 
managementu zahrnujícím jak kvalitu, tak bezpečnost 
informací.

S platností do 30. 4. 2017 je společnost držitelem opráv-
nění k inženýrským činnostem, k poskytování software 
a hardware, včetně poradenství a testování pro společ-
nosti ČEZ, a. s. a OT Energy Services, a.s., (dnes I&C 
Energo a.s.).
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Na rok 2017 jsou plánovány recertifikační audity systému 
managementu kvality a bezpečnosti informací stejně jako 
zákaznické audity ČEZ, a. s. a I&C Energo a.s. Společnost, 
vědoma si významu systému managementu, vyvine veške-
ré potřebné úsilí pro úspěšné završení procesu certifikace.

Zaměstnanci společnosti

Stav zaměstnanců, přepočtený na plnou pracovní dobu 
na konci roku 2016 byl 52,15 pracovníků. Další 3 osoby 
vykonávaly činnost pro společnost ve funkci statutárních 
zástupců, pověřených každý řízením přiděleného úseku 
v souladu s organizačním uspořádáním společnosti. Spo-
lečnost v rámci roku 2016 vyvíjela maximální úsilí v oblasti 
náboru pracovníků jako náhrad odchodu zaměstnanců do 
starobního důchodu, v tomto úsilí bude i nadále pokračovat.

V rámci programu zaměstnaneckých výhod (sociální 
program) společnost v souladu se svými dlouhodobými 
záměry podporovala:
• penzijní připojištění pro zaměstnance
• životní pojištění zaměstnanců
• stravování zaměstnanců formou poskytování stravenek
a jako oboustranně přínosné pak společnost podporovala 
další vzdělávání, kurzy a rekvalifikace zaměstnanců.

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 představen-
stvem společnosti v souladu s § 82, zákona č. 90/2012 
Sb., zákon o obchodních korporacích, za účetní období od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, 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 2016 společnost uzavřela 
nebo v tomto období byly účinné smlouvy v celkovém 
počtu 80 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 mateř-
skou společnost (ovládající osobu) ČEZ, a. s. a o dalších 
9 subjektů (dceřiných společností) jí ovládaných. Z toho 
65 případů se týkalo smluv o dílo, dodatků ke smlouvám 
nebo objednávek na dodávku služeb a zboží, resp. servis-
ních činností, ve kterých vesměs vystupuje společnost 
jako zhotovitel, resp. dodavatel. Dalších 15 případů pak 
představují smlouvy jiného typu.

Společnost dále udělila v roce 2016 vybraným členům 
podnikatelského seskupení ČEZ celkem 15 licencí (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 ob-
chodního 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 pro-
spěch propojených osob nebo jiná opatření mezi propoje-
nými osobami ve smyslu výše zmíněného zákona nebyly 
v rozhodném období roku 2016 uskutečněny.

Představenstvo společnosti zhodnotilo výhody a nevýho-
dy plynoucí z postavení společnosti v rámci podnikatelské-
ho 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 vyplývající-
ho z členství v podnikatelském seskupení ČEZ statutární 
orgán společnosti OSC, a.s. konstatuje, že si není vědom 
žádných rizik z těchto vztahů vyplývajících.

Účetní závěrka společnosti

Řádná účetní závěrka společnosti OSC, a.s. za období 
1. 1. 2016 až 31. 12. 2016, zpracovaná v souladu se zá-
konem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, tvoří samostatnou část předložené výroční zprávy 
společnosti, která včetně jejích příloh byla přezkoumána 
nezávislým auditorem.
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Finanční část

rozvaha (údaje v tis. Kč)

Položka / Účetní období (rok) 2016 2015 2014
Brutto Korekce netto netto netto

AktivA celkem 231 177 −72 807 158 370 168 179  169 011
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Dlouhodobý majetek 109 893 −69 205 40 688 31 347 30 257
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 22 632 −17 301 5 331 4 392 2 189
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 076 −641 1 435 595 943
B.I.2. Ocenitelná práva 20 556 −16 660 3 896 3 797 1 246
B.I.2.1. Software 20 556 −16 660 3 896  3 797 1 246 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 77 261 −51 904 25 357 26 955 28 068
B.II.1.1. Pozemky 2 296 2 296 2 296 2 296
B.II.1.2. Stavby 39 212 −20 782 18 430 19 530 20 668
B.II.3. Hmotné movité věci a jejich soubory 35 753 −31 122 4 631 5 129 5 028
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 10 000 10 000
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 10 000 10 000
c. Oběžná aktiva 120 709 −3 602 117 107 136 332 138 434
C.I. Zásoby 19 131 19 131 16 085 11 250
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 19 131 19 131 16 085 11 250
C.II. Pohledávky 31 430 −3 602 27 828 672 612
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 28 28 672 612
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 28 28 672 612
C.II.2 Krátkodobé pohledávky 31 402 −3 602 27 800 42 043 20 232
C.II.2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 31 266 −3 602 27 664 41 858 20 106
C.II.2.4. Pohledávky ostatní 136 136 185 126
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 136 136 185 119
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky 7
C.IV Peněžní prostředky 70 148 70 148 77 352 106 340
C.IV.1 Peněžní prostředky 565 565 682 506
C.IV.2 Peněžní prostředky na účtech 69 583 69 583 76 850 105 834
D. Časové rozlišení aktiv 575 575 500 320
D.1. Náklady příštích období 575 575             500 319
D.2 Příjmy příštích období
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Položka / Účetní období (rok) 2016 2015 2014
PASivA celkem 158 370 168 179 169 011

A. vlastní kapitál 95 247 101 542 98 287
A.I Základní kapitál 13 900 13 900 13 900
A.I.1 Základní kapitál 13 900 13 900 13 900
A.II Ážio a kapitálové fondy
A.III Fondy ze zisku 5 200 5 460 5 637
A.III.1 Ostatní rezervní fondy 2 780 2 780 2 780
A.III.2 Statutární a ostatní fondy 2 420 2 680             2 857
A.IV Výsledek hospodaření minulých let      46 738           46 641  46 615
A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 46 738 46 641 46 615
A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období 29 409       35 541 32 135
B+c. Cizí zdroje 63 123 66 637 70 724
B. Rezervy 41 256   40 973 39 856
B.3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 675 1 300
B.4 Ostatní rezervy 41 256 40 298 38 556
c. Závazky 21 867 25 664 30 868
C.I Dlouhodobé závazky 1 210 1 364 1 460
C.I.3 Dlouhodobé přijaté zálohy
C.I.4 Závazky z obchodních vztahů 30 30
C.I.8 Odložený daňový závazek 1 210 1 334 1 430
C.II Krátkodobé závazky 20 657 24 300 29 408
C.II.3 Krátkodobé přijaté zálohy 194 217 11 740
C.II.4 Závazky z obchodních vztahů 1 089 752 1 926
C.II.8 Závazky ostatní 19 374 23 331 15 742
C.II.8.3 Závazky k zaměstnancům 8 409 7 940 6 519
C.II.8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 103 4 794 3 972
C.II.8.5 Stát – daňové závazky a dotace 5 834 10 573 5 195
C.II.8.6 Dohadné účty pasivní 28 24 56
C.II.8.7 Jiné závazky
D. Časové rozlišení pasiv
D.1 Výdaje příštích období
D.2 Výnosy příštích období
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Výkaz zisku a ztráty (údaje v tis. Kč)

Položka / Účetní období (rok) 2016 2015 2014
i. Tržby z prodeje výrobků a služeb 143 254 150 172 158 504
ii. Tržby za prodej zboží
A. Výkonová spotřeba 16 473 20 657 23 383
A.1 Náklady vynaložené na prodej zboží
A.2 Spotřeba materiálu a energie 5 738 4 884 7 114
A.3 Služby 10 735 15 773 16 269
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti −3 045 −4 836 10 552
c. Aktivace (−) −2 701 −3 171 −1 048
D. Osobní náklady 84 575 85 908 83 315
D.1 Mzdové náklady 62 389 63 747 62 033
D.2 Náklady na sociální zabezp.,zdravotní pojištění a ostatní náklady 22 186 22 161 21 282
D.2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 21 240 21 522 20 780
D.2.2 Ostatní náklady 946 639 502
e. Úpravy hodnot v provozní oblasti 9 389 2 216 5 051
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého majetku 5 787 4 702 5 051
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 3 602 −2 486
iii. Ostatní provozní výnosy 582 476 871
III.1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  190 95
III.3 Jiné provozní výnosy 582  286 776
F. Ostatní provozní náklady 2 128 5388 −519
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2 Zůstatková cena prodaného materiálu
F.3. Daně a poplatky 79 99 85
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 283 1 117 −2 267
F.5. Jiné provozní náklady 1 766 4 172 1 663
* Provozní výsledek hospodaření (+/−) 37 017 44 486 38 641
iv. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
G. Náklady vynaložené na prodané podíly
v. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 38 428
V.1 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba
V.2 Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 38 428
H. Náklady související  s ostatním dlouhodobým fin. majetkem 1
vi. Výnosové úroky a podobné výnosy 168 407 408
VI.1 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 168 407 408
i. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J. Nákladové úroky a podobné náklady
vii. Ostatní finanční výnosy 6 13 99
k. Ostatní finanční náklady 126 460 446
* Finanční výsledek hospodaření 85 −40 489
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−) 37 102 44 446 39 130
l. Daň z příjmů 7 693 8 905 6 995
L.1 Daň z příjmů splatná 7 817 9 001 7 052
L.2 Daň z příjmů odložená −124 −96 −57
** Výsledek hospodaření po zdanění 29 409 35 541 32 135
m. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/−)
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/−) 29 409 35 541 32 135

Čistý obrat za období 144 048 151 068 159 106
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Přehled peněžních toků (údaje v tis. Kč)

Položka / Účetní období (rok) 2016 2015 2014
P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 77 532 106 340 45 417

PeNěžNí TOky Z hlAVNí VýDěleČNé ČiNNOSTi
Z. Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním 37 102 44 446 39 130
A.1 Úpravy o nepeněžní operace 9 466 2 736 1 853
A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) 5 787 4 702 5 051
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv 3 885 −1 369 −2 267
A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (−/+) −190 −95
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) a výnosové úroky (−) − 206 − 4 076 − 836

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,  
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 46 568 47 182 40 983

A.2 Změna stavu nepeněžitých položek pracovního kapitálu 6 974 −30 404 17 872
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 11 208 −19 565 −1 229
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti −1 189 −6 003 8 549
A.2.3 Změna stavu zásob −3 045 −4 836 10 552
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 53 542 16 778 58 855
A.4 Přijaté úroky 206 407 836
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně −10 301 −8 104 −6 607
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 43 447 9 081 53 084

PeNěžNí TOky Z iNVeSTiČNí ČiNNOSTi
B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv −5 127 −5 870 −4 027
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 190 95
B.4 Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého finančního majetku −10 000 76 36 000
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti −15 127 −5 604 32 068

PeNěžNí TOky Z FiNANČNíCh ČiNNOSTí
C.1 Dopady změny dlouhodobých závazků
C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky −35 704 −32 285 −24 229
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů −260 −177 −183
C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku −35 444 −32 108 −24 046 
c*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti − 35 704 −32 285 −24 229
F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků −7 384 −28 808 60 923
R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 70 148 77 532 106 340
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Ukazatele stavu a výkonnosti společnosti

Hodnocení stavu společnosti z pohledu výkonnosti, 
rentability a finanční situace je dále provedeno pomocí sou-
boru hodnotících ukazatelů a dalších doprovodných údajů, 
sestavených s použitím obvykle používané metody para-
lelních 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 uvede-
ném přehledu, uvádějícím hodnoty jednotlivých ukazatelů 
za příslušné období roku 2016 a rovněž jejich histogram ve 
formě časového průběhu za období posledních 10 účetních 
období (rok 2007 až 2016), resp. v komprimované formě 
jejich tabulkového vyjádření za celou dobu existence 
společnosti, počínaje prvním uceleným ročním účetním 
obdobím od jejího založení, tj. rokem 1995.

Ukazatel (%) 2016 2015
období 1996–2014

min. (rok) max. (rok)
likviDitA
celková likvidita 567 561 169 (1995) 870 (1999)
Míra krytí dlouhodobého majetku (DM) 237 328 137 (2013) 3 589 (1998)
Míra krytí DM vlastními zdroji 234 325 116 (1999) 1 204 (1995)
Podíl DM v aktivech netto 25,7 18,6 2,5 (1998) 33,5 (2011)
Stupeň odepsání majetku v užívání 63,0 66,4 56,3 (2010)
ZADlUžeNOST
Celková zadluženost (bez rezerv) 13,8 158,3 14,2 (2013) 84,5 (1999)
Dlouhodobá zadluženost 0,8 0,8 0 (1996)        77,4 (1999)
ReNtABilitA kAPitÁlU
Rentabilita vlastního kapitálu ROe (netto) 29,9 35,6 13,1 (2002) 62,7 (1995)
Rentabilita aktiv netto 18,0 21,1 7,9 (2002) 16,6 (2010)
eBiT marže* 25,7 28,0 15,3 (2002) 24,5 (2010)

hodnotící ukazatele

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 výkonnos-
ti, 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 2007–2016 je pak uveden a komentován dále 
v této zprávě.
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likvidita a míra krytí majetku společnosti

Ukazatel „Celková likvidita“ (Oběžná aktiva/Krátkodo-
bý cizí kapitál) udávající schopnost společnosti krýt své 
krátkodobé závazky oběžnými aktivy se i nadále pohybuje 
v průběhu posledních let trvale v pásmu hodnot výrazně 
nad 300 %, přičemž v roce 2016 vykazuje hodnotu 567 %, 
což odpovídá meziročnímu nárůstu s indexem 1,011. Na 
této skutečnosti se podílí zejména významný pokles ob-
jemu oběžných aktiv v bilanci aktiv 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), vypovídající o schopnosti společnosti financovat 
svůj dlouhodobý majetek z vlastních a z cizích zdrojů, se 
v posledních třech letech nachází trvale v okolí hodnot 
nad 200 %. V roce 2016 došlo k jeho poklesu na hodnotu 
237 % (meziroční index 0,723), především vlivem navýšení 
dlouhodobého majetku společnosti. Tato úroveň však stále 
odpovídá stavu považovanému všeobecně za více než 
velice dobrou míru krytí majetku společnosti.

Ukazatel „míra krytí dlouhodobého majetku z vlast-
ních zdrojů“ (Vlastní kapitál/Dlouhodobý majetek netto), 
hodnotící schopnost společnosti krýt investice do svého 
dlouhodobého majetku pouze z vlastních zdrojů, je dlouho-
době prakticky shodný s výše komentovaným ukazatelem 

celkového krytí. Tato skutečnost je dána zcela marginálním 
podílem dlouhodobého cizího kapitálu v porovnání s ob-
jemem vlastního kapitálu. Hodnota ukazatele v roce 2016 
je na úrovni 234 %, což i v tomto případě potvrzuje velice 
dobrou míru krytí majetku společnosti.

Ukazatel „Podíl dlouhodobého majetku v aktivech 
společnosti“ (Dlouhodobý majetek netto/Aktiva celkem 
netto), udávající podíl fixních aktiv v celkových aktivech 
netto, se v roce 2016 výrazně navýšil na cca 25,7 % 
(meziroční index 1,378), a to především vlivem navýšení 
dlouhodobého finančního majetku společnosti.

„Stupeň odepsání dlouhodobého majetku“ udávající 
průměrnou míru účetního odepsání majetku společnosti, 
je v roce 2016 ve výši cca 63 %, znamenající mírný pokles 
vůči roku 2015 (meziroční index cca 0,949).

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. Stupeň ode-
psání 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.
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Zadluženost

Ukazatel „Celková zadluženost“ (Cizí zdroje bez Re-
zerv/Pasiva celkem), udávající míru zadluženosti společ-
nosti vyjádřenou ve formě podílu cizího kapitálu bez rezerv 
v celkových finančních zdrojích společnosti, se v roce 2016 
dále snížil na úroveň cca 13,8 % (meziroční index 0,901), 
vypovídající o velice nízké úrovni zadluženosti společnosti.

Ukazatel „Dlouhodobá zadluženost“ (Dlouhodobé 
závazky a Bankovní úvěry/Pasiva celkem), udávající po-

díl dlouhodobého cizího kapitálu na finančních zdrojích 
společnosti, zůstává v posledních letech prakticky beze 
změny na velice nízké úrovni kolem cca 0,8 %, danou 
v roce 2016 výhradně odloženou daní z příjmů.

Zadluženost společnosti je možno hodnotit jako velice 
nízkou, v případě dlouhodobé zadluženosti pak dokonce 
jako mimořádně nízkou, přičemž výše dlouhodobého za-
dlužení je dána výhradně odloženou daní z příjmů.
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rentabilita

Ukazatel „rentabilita vlastního kapitálu (rOe)“ vy-
jadřující 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, se v roce 2016 snížil, a to v obou výše 
zmíněných případech.

Ukazatel „rOe netto“ za hodnocené období roku 2016 
je ve výši cca 29,9 % (meziroční index 0,840), což je 
úroveň potvrzující i nadále vysokou úroveň rentability 
vlastního kapitálu.

Ukazatel „rentabilita aktiv (netto)“ udávající míru ren-
tability aktiv, vyjádřený jako poměr hospodářského výsledku 
za účetní období (zisku po zdanění) k průměrné hodnotě 
celkových aktiv netto v tomto období, dosáhl v roce 2016 
úroveň 18,0 % (meziroční index 0,853). Průběh tohoto 

ukazatele vykazuje značnou míru korelace s průběhem 
výše zmíněného ukazatele ROE, svědčící rovněž i v tomto 
případě o vysoké míře rentability aktiv.

Dalším zde uvedeným ukazatelem z kategorie hodnocení 
rentability je ukazatel „eBIt marže“. Tento ukazatel udává 
velikost dosaženého hospodářského výsledku z provozní 
činnosti před odvodem daně v poměru k celkovému obratu 
v daném roce. Jeho hodnota dosažená v roce 2016 ve výši 
25,7 % (meziroční index 0,918) potvrzuje i v tomto případě 
dosaženou vysokou míru rentability.

rentabilita hodnocená pomocí výše uvedených uka-
zatelů svědčí jednoznačně o dlouhodobě dosahované 
vysoké míře rentability, přestože ve všech třech uvede-
ných případech skutečnost roku 2016 poněkud zaostává 
za rekordní úrovní dosaženou v roce 2015.
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Další hodnotící ukazatele

Významným a často používaným absolutním ukazatelem 
hodnocení efektivity je ukazatel eBItDa, udávající dosa-
žený provozní hospodářský výsledek před odvodem daně 
a bez zahrnutí vlivu odpisů. Jeho průběh v posledních dese-
ti účetních obdobích je znázorněn v dále uvedeném grafu. 
Ukazatel EBITDA v roce 2016 byl ve výši 42 889 tis. Kč 
(meziroční index 0,873), znamenající v pořadí třetí největší 
hodnotu za dobu existence společnosti.

Dalším hodnotícím ukazatelem je „Přidaná hodnota na 
zaměstnance“, udávající přidanou hodnotu vytvořenou za 
účetní období roku v přepočtu na jednoho zaměstnance 
s plným pracovním úvazem. Hodnota tohoto ukazatele 
v roce 2016 je ve výši 2 403 tis. Kč, což představuje nové 
historické maximum s meziročním navýšením s indexem 
cca 1,009. Rovněž hodnota tohoto ukazatele svědčí o vy-
soké efektivitě výkonů, měřené velikostí přidané hodnoty.
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Závěr
Předložená výroční zpráva poskytuje rozsáhlý soubor 

údajů, na základě kterých je možné posuzovat výsledky 
společnosti dosažené v účetním období roku 2016 a její 
stav na konci tohoto účetního období z pohledu výkon-
nosti, efektivity, rentability, finanční situace a řady dalších 
významných hodnotících ukazatelů. Pro toto posouzení 
jsou zde uvedeny údaje, umožňující objektivní pohled nejen 
z perspektivy samotného období roku 2016, ale rovněž tak 
v kontextu vývoje relevantních ukazatelů v dlouhodobém 
časovém horizontu.

Závěrem lze konstatovat, že rok 2016 je možno hodnotit 
jednoznačně jako velice úspěšný, a to jak z hlediska ko-
merčního, tak z hlediska pracovních výsledků, byť v řadě 
ukazatelů dosažený stav roku 2016 poněkud zaostal za 
výsledky mimořádně úspěšného roku 2015. Výsledky 
roku 2016 výrazným způsobem překonaly očekávání 
stanovené finančním a obchodním plánem pro tento rok. 
Stav společnosti na konci roku 2016 je možno hodnotit 
jako konsolidovaný na dobré úrovni po všech stránkách, 
což představuje dobrou výchozí základnu pro úspěšnost 
podnikatelské činnosti v následujících letech.
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ZPRÁV A NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Příjemce: akcionáři společnosti OSC, a.s., 
se sídlem Staňkova 557 /18a, Ponava, 602 00 Brno 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti OSC, a.s.(,,Společnost") sestavené na 
základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku 
a ztráty (přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích) za rok končící 
31. 12. 2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této 
účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
Společnosti k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních 
toků) za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito 
předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. 

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České 
republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající 
z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve 
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
představenstvo Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informace · IT 

~~ ,~ 

~v °<~ 
~ číslo oprávnění O 

203 • 
KOMORY AUDITORŮ ČR 

~ J> 
!9'bva 6, sl.J-~ 
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posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní 
závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také 
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda 
ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj zda případné 

nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 

ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 
Ostatní informace, které popisují skutečnosti , jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 
Ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy 

Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku 

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je Společnost schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se 
nepřetržitého trvaní a použití předpokladu nepřetržitého trvaní při sestavení účetní závěrky, 

s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její 
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že 
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

\)DIT entifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
~ '~ obené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 
~ tať~ ·zika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
~ čísloo:fo':vněnfnoffii vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž 

KOMORY AUDITORŮ ČR 

~ - ~ 
~/,>, ~r:a 

&lova 6, e,\..~ 



!I~ 1\1 auditorská, účetní 
ILJ[)IJ I~ a poradenská firma 

EKi AUDI T, s. r. o. Blansko, Fugnerova 6; Tel./fax: 5 16 4 18 757, 5 16 4 18 308; oprávněn( Komory auditorů ČR č. 203; 
E-mail: ekiaudit@ekiaudit. cz; Firma Je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd(/ C, vložka 2 1859 

došlo v důsledku podvodu je větší než riziko neodhalení významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, 
falšování, úmyslné opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné na dané okolnosti, nikoli 
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti představenstvo uvedlo příloze účetní závěrky 
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a 
to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významné (materiální) 
nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace 
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti 
trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. 
Nicméně budoucí události nebo podmínky nohou vést k tomu, že Společnost ztratí 
schopnost trvat nepřetržitě 
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to 
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události, které vede k věrnému 
zobrazení. 

Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu. a načasování 
auditu a o významných zjištěních, které jsme v průběhu učinili , včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

EKI AUDIT, s.r.o. 
Fugnerova 6, 678 O 1 Blansko 

Evidenční číslo KAČR 203 

Statutární auditor odpovědný za audit: 
Ing. Stanislav Pelikán, evidenční číslo KAČR 461 

V Blansku dne 22.3.2017 

~~ DIT,~ 
V O/ 

~ -~ 
~ číslo oprávnění ~ 

203 
KOMORY AUDITORŮ ČR 
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Vedoucí odboru ekonomiky, 
financování a controllingu: Ing.Zuzana Kučerová 

Osoba odpovědná 
za účetní závěrku: Hana Pokorná 
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Minimální závazný výčet informa~í 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb 

Rozvaha 
v plném rozsahu 

ke dni ...... .... . ~~.:~.~:~~~.~. 
(v celých tisících Kč) 

IČ 

60714794 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

ose.a.s. 

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a místo podnikání liší-li se od bydliště 

Staňkova 557/18a 

Bmo 

602 00 

česká republika 

Označení TEXT Číslo Běžné účetní období Min. úč . období 

řádku Brutto Korekce Netto Netto 
a b C 1 2 3 4 

AKTIVA CELKEM 001 231 177 -72 807 158 370 168 179 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 
B. Dlouhodobý majetek 003 109 893 -69 205 40 688 31 347 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 22 632 -17 301 5 331 4392 
B.1.1 . Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 005 2 076 -641 1 435 595 
B.1.2. Ocenitelná práva 006 20 556 -16 660 3 896 3 797 
B.1.2.1. Software 007 20 556 -16 660 3 896 3 797 
B.1.2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 
B.1.3. Goodwill 009 
B.1.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 
B.1.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne 011 
B.1.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 
B.1.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 
B.11. Dlouhodobý hmotný majetek 014 77 261 -51 904 25 357 26 955 
B.11.1 . Pozemky a stavby 015 41 508 -20 782 20 726 21 826 
B.11.1 .1. Pozemky 016 2 296 2 296 2 296 
B.11.1 .2. Stavby 017 39 212 -20 782 18 430 19 530 
B.11.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 35 753 -31 122 4 631 5129 
B.11.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 
B.11.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 
B.11.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 021 
B.11.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 
B.11.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 
B.11.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo 024 
B.1 1.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 
B.11.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 
B.111. Dlouhodobý finanční majetek 027 10 000 10 000 
B.111.1 . Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 
B.111.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 029 
B.111.3. ~od~tný vliv 030 
B.111.4. / ~iůjčky a ú~odstatný vl iv 031 
B.111.5. /,S 0oslf; ll)j-,dl!llltlodJté )enné papíry a podíly 032 10 000 10 000 
B.111.6 . • Zá11 ~ ·a:věry -!s iatní 033 
B.111.7. 

~ 
\~ ose 'n'u)Abodo~ ,anční majetek 034 

B.111.7.1 \(~ 1'4[1ý d louhodobítcfi'(inční majetek 035 
B.111.7.2. -~~ <'.~ na dlouhodobý finanční majetek 036 



Označení TE XT Číslo Běžné účetní období Min. úč . období 
řádku Brutto Korekce Netto Netto 

a b C 1 2 3 4 

C. Oběžná aktiva 037 120 709 -3 602 117107 136 332 
C.I. Zásoby 038 19 131 19 131 16 085 
C.1.1. Materiál 039 
C.1.2. Nedokončená výroba a polotovary 040 19131 19 131 16 085 
C.1.3. Výrobky a zboží 041 
C.1.3.1. Výrobky 042 
C.1.3.2. Zboží 043 
C.1.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 
C.1.5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 
C.11. Pohledávky 046 31 430 -3 602 27 828 42 715 
C.11.1. Dlouhodobé pohledávky 047 28 28 672 
C.11.1.1 . Pohledávky z obchodních vztahů 048 28 28 672 
C.11.1 .2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 
C.11.1 .3. Pohledávky - podstatný vliv 050 
C.11.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 
C.11.1 .5. Pohledávky - ostatní 052 
C.11.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 
C.11.1 .5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 
C.11.1 .5.3. Dohadné účty aktivní 055 
C.11.1.5.4. Jiné pohledávky 056 
C.11.2. Krátkodobé pohledávky 057 31 402 -3 602 27 800 42 043 
C.11.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 31 266 -3 602 27 664 41 858 
C.11.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 
C.11.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 
C.11.2.4. Pohledávky - ostatní 061 136 136 185 
C.11.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 
C.11.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 
C.11.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 
C.11.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 136 136 185 
C.11.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 
C.11.2.4.6. Jiné pohledávky 067 
C.111. Krátkodobý finanční majetek 068 
C.111.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 
C.111.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 
C.IV. Peněžní prostředky 071 70148 70148 77 532 
C. IV.1. Peněžn í prostředky v pokladně 072 565 565 682 
C.IV.2. Peněžn í prostředky na účtech 073 69 583 69 583 76 850 
D. časové rozlišení aktiv 074 575 575 500 
D.1 . Náklady p říštích období 075 575 575 500 
D.2. Komplexní náklady příštích období 076 
D.3. Příjmy příštích období 077 

1, .... -

. -~.-. 

,' .; ·,, 1 ~.' 



Označení TEXT Čís lo Stav v běžném Stav v minulém 

řádku účetním období účetním období 
a b C 5 6 

PASIVA CELKEM 078 158 370 168179 

A . Vlastní kapitál 079 95247 101 542 

A.I. Základní kapitál 080 13 900 13 900 

A.1.1 . Základní kapitál 081 13 900 13 900 

A.1.2. Vlastní podíly(-) 082 

A.1.3. Změny základního kapitálu 083 

A.li. Ážio a kapitá lové fondy 084 

A.11.1 . Ážio 085 

A.11.2. Kapitálové fondy 086 

A. 11.2.1. Ostatní kap itá lové fondy 087 

A.11.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků(+/-) 088 

A.11.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 089 

A.11.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací(+/-) 090 

A.11.2 .5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 091 

A.Ill . Fondy ze zisku 092 5 200 5460 

A.111. 1. Ostatní rezervní fondy 093 2 780 2 780 

A.111.2. Statutární a ostatní fondy 094 2420 2 680 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let(+/-) 095 46 738 46 641 

A.IV.1 . Nerozdělený zisk minulých let 096 46 738 46 641 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let(-) 097 

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

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099 29409 35 541 

A.VI. Rozhodnuto o zá lohové výplatě podí lu na zisku(-) 100 

8 .+C. Cizí zdroje 101 63123 66 637 

8 . Rezervy 102 41 256 40 973 

8 .1. Rezerva na důchody a podobné závazky 103 

8 .2. Rezerva na daň z příjmů 104 

8 .3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 675 
8 .4. Ostatní rezervy 106 41 256 40 298 

C. Závazky 107 21 867 25664 

C.I. Dlouhodobé závazky 108 1 210 1 364 

C.1.1 . Vydané dluhopisy 109 

C.1.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 

C.1.1 .2. Ostatní dluhopisy 111 

C.1.2. Závazky k úvěrovým institucím 112 

C.1.3. / ~~~8bf?~ zálohy 113 

c .1.{J Z~ayy j pbch~~ h vztahů 114 30 
C.I ~- 0 1l ~~ ' A srně~ 

,·-
I< úhradě 115 

~ 
C.I.'\~ Zá~~~ ~ lád~nebo ovládající osoba 116 

C.1.7. " f"'k>_. ~ .v -~;;/tný vliv 
"'- "" '-.K rn J' 

117 
-



Označení TE XT 

a b 

C.1.8. Odložený daňový závazek 

C.1.9. Závazky - ostatní 

C.1.9.1 . Závazky ke společníkům 

C.1.9.2. Dohadné účty pasivní 

C.1.9.3. Jiné závazky 

C.11. Krátkodobé závazky 

C.11 .1. Vydané dluhopisy 

C.11.1 .1. Vyměnitelné dluhopisy 

C.11.1 .2. Ostatní dluhopisy 

C. 11.2. Závazky k úvěrovým institucím 

C.11.3. Krátkodobé přijaté zálohy 

C.11.4. Závazky z obchodních vztahů 

C.11.5. Krátkodobé směnky k úhradě 

C.11.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 

C.11.7. Závazky - podstatný vliv 

C.11.8. Závazky ostatní 

C.11.8.1. Závazky ke společníkům 

C.11.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 

C.11.8.3. Závazky k zaměstnancům 

C.11.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiště ní 

C.11.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 

C.11.8.6. Dohadné účty pasivní 

C.11.8.7. Jiné závazky 

O. časové rozlišení pasiv 

0 .1. Výdaje p říštích období 

0 .2. Výnosy příštích období 

Pozn: 

Sestaveno dne: 

10.3.201 7 

Právní forma účetní jednotky 

Akciová společnost 

Číslo Stav v běžném Stav v minulém 

řádku účetním období účetním období 
C 5 6 

118 1 210 1 334 

119 

120 

121 

122 

123 20 657 24 300 

124 

125 

126 

127 

128 194 217 

129 1 089 752 

130 

131 

132 

133 19 374 23 331 

134 

135 

136 8 409 7 940 

137 5103 4 794 

138 5 834 10 573 

139 28 24 

140 

141 

142 

143 

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která· účet · · dnotkou 

ředmět podnikání 

Inženýrské služby a dodávky zařízení pro energetiku 

' " 

··, ': :_ 



I 

Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb 

Výkaz zisku a ztráty 
v plném rozsahu 

· 31.12.2016 ke dni ....... .... .................. . 
(v celých tisících Kč) 

IČ 

60714794 

Označení TEXT 

a b 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 

li. Tržby za prodej zboží 

A . Výkonová spotřeba 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 

A .3. Služby 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 

C. Aktivace (-) 

O. Osobní náklady 

0.1. Mzdové náklady 

0.2. Náklady na sociální zabezpečení , zdravotní pojištění a ostatní náklady 

0 .2 .1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

0.2.2. Ostatní náklady 

E Úpravy hodnot v provozní oblasti 

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

E.1 .1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 

E.1 .2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 

E.2. Úpravy hodnot zásob 

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 

Ill. Ostatní provozní výnosy 

111.1 . Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 

111.2. Tržby z prodaného materiálu 

111.3. Jiné provozní výnosy 

F. Ostatní provozní náklady 

F.1 . Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 

FY.:'" ~li~~ cena prodaného materiálu J 
' vf~? ~~ -~ Daně a ~ ky 

. 

~ ~ ' ~Llll " v pil> 
9 F.4. ozní oblasti a komplexní náklady příštích období 

~ ""' ., 
~. - ti :i:=-- ... 
~.5. :J '-'l.rovoiljl 1áklady 
'Cl;. 

- I 

~~.-h_, ~ ProvozrJ.j; edek hospodaření (+/-) 
' . .o.• 

-........:.... ...... ,-. 0\:''/" 

Číslo 
řádku 

C 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 

ose, a.s. 

Sídlo nebo bydliště účetn í jednotky 
a místo podnikání liší-li se od bydliště 

Staňkova 557/18a 

Brno 

602 00 

česká republika 

Skutečnost v účetním období 

běžném minulém 
1 2 

143 254 150 172 

16 473 20 657 

5 738 4 884 

10 735 15 773 

-3 045 -4 836 

-2 701 -3 171 

84575 85 908 

62 389 63 747 

22186 22161 

21 240 21 522 

946 639 

9 389 2 216 

5 787 4 702 

5 787 4 702 

3 602 -2 486 

582 476 

190 

582 286 

2128 5 388 

79 99 

283 1117 

1 766 4172 

37 017 44486 



Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

řádku běžném minulém 
a b C 1 2 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 

IV.1. Výnosy z podí l ů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 

IV.2. Ostatní výnosy z podí lů 33 

G. Náklady vynaložené na prodané podí ly 34 

v. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 38 

V .1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovláda. 36 

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 38 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 1 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 168 407 

Vl.1 . Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 

Vl.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 168 407 

I. Ůpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 

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

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 

VII. Ostatní finanční výnosy 46 6 13 

K. Ostatní finanční náklady 47 126 460 
. Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 85 -40 
.. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 37102 44446 

L. Daň z příjmů 50 7 693 8 905 

L.1. Daň z příjmů splatná 51 7 817 9 001 

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 -124 -96 .. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 29 409 35 541 

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

... Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 29409 35 541 

. Čistý obrat za účetní období 56 144 048 151 068 

Pozn: 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

10.3.2017 

Právní forma účetní jednotky 

Akciová společnost 

nebo podpisový záznam fyzické osoby, k í jednotkou 

Předmět podnikání 

Inženýrské služby a dodávky zařízení pro energetiku 
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I. OBECNÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

1. Základní údaje 

Název: 

Sídlo: 

Právní forma: 

IČ: 

DIČ: 

Den zápisu do obchodního rejstříku : 

Rozvahový den: 

Datum sestavení účetní závěrky: 

ose, a.s. 
zápis v OR vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 1376 

Staňkova 557 /18a, Ponava, 602 00 Brno 

akciová společnost 

60714794 

eZ60714794 

15. 7. 1994 

31. 12. 2016 

10. 3.2017 

2. Předmět podnikání podle zápisu v obchodním rejstříku 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení 

• Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

3. Podíl na základním kapitálu 

Jediným subjektem podílejícím se na základním kapitálu společnosti s více než 20% 
podílem je společnost ČEZ, a. s., která vlastní k 31 . 12. 2016 celkem 66,67 % všech 
akcií, což je stejný podíl jaký vlastnila v předchozím účetním období k datu 
31 . 12. 2015. 

Společnost ose, a.s., nemá žádný podíl v jiné společnosti. 

4. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku 

V zápisu společnosti v obchodním rejstříku (OR) byly provedené v roce 2016 tyto 
změny: 

• Ke dni 30.6. 2016 člen dozorčí rady (DR) Ing. Martin Jašek odstoupil z funkce člena 
DR s odvoláním na § 59 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. , zákon o obchodních 
společnostech a družstvech. DR schválila ukončení funkce na svém jednání dne 
23. 5. 2016. Valná hromada akcionářů konaná v Brně dne 16. 6. 2016, zvolila na jeho 

---.s-1a_v ___ , to s účinnosti od 1.7.2016 pana Ing . Vladimíra Marušíka, narozeného dne 
~.._t1)>v- ~ 1955 za člena dozorčí rady společnosti. 

Je f1. ~ ~ i;fqf dná valná hromada společnosti, konaná dne 30. 11 . 2016, schválila přeměnu 
'-i ~~-- c~ 38 996 kusů kmenových akcií společnosti, resp. změnu jejich podoby z 
8 

- ~· stin~ h akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno. i .......... .'r.J 
~,i '~~ 
- ~ k.i v . o ~ý~ 

·· a-'&?osc 20 16 
4/20 



ose, a.s. 
Staňkova 557/18a, Brno 
IČ 60714794 

Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016-31. 12. 2016. 

5. Organizační struktura společnosti 

Společnost je organizačně členěna na dva produkční útvary (divize) a na útvar 
ředitelství společnosti. 

V čele výkonného vedení společnosti je ředitel , kterému přímo podléhají oba vedoucí 
divizí a dále pracovníci útvaru ředitelství. Ředitel a vedoucí divizí nejsou 
v zaměstnaneckém poměru se společností, a svou funkci v souladu se zákonem o 
obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. vykonávají v obchodně právním poměru na 
základě smlouvy o výkonu funkce jako členové statutárního orgánu společnosti, 
pověření vedením příslušného útvaru. 

6. Členové statutárního orgánu a dozorčí rady 

Personální složení představenstva a dozorčí rady společnosti k datu 31 . 12.2016 bylo 
následující: 

a) Představenstvo společnosti 

předseda představenstva 

místopředseda představenstva 

člen představenstva 

b) Dozorčí rada společnosti 

předseda dozorčí rady 

člen dozorčí rady 

člen dozorčí rady 

7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

Zaměstnanci celkem 

přepočtený průměrný evidenční stav 

mzdové náklady (tis. Kč) 

Ing. Jindřich Kysela 

Ing. Robert Peca 

Ing. Miroslav Konečný 

Ing. Tomáš Fuks 

Ing. Karel Otto 
Ing. Vladimír Marušík 

Rok 2016 

52 

54 150 

náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 
19 055 (tis. Kč) 

sociální náklady (tis. Kč) 813 

celkem osobní náklady (tis. Kč) 74 018 

Rok 2015 

55 

54 072 

19 160 

638 

73 870 

Další mzdové náklady v celkovém objemu 631 .240,- Kč byly vyplaceny externím 
pracovníkům v roce 2016 na zák ladě dohod o provedení práce, resp. dohod o pracovní 
činnosti. S tím spojený odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění byl ve výši 
134.234,- Kč. 

Pěti zaměstnancům společnosti byla vyplacena v souladu s vnitřním předpisem při 
příležitosti jejich životního jubilea odměna v souhrnné výši 363.100,- Kč, jednomu 
zaměstnanci bylo vyplaceno výslužné v souhrnné výši 210.000,- Kč, odměny z fondu 
ředitele a ostatní odměny byly vyplaceny vybraným zaměstnancům ve yýši ' 110.100,-
Kč. . . 

Příloha úz ose 2016 
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8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění členům představenstva a dozorčí rady 

Celkový objem peněžitého plnění ve formě odměn, vyplacených v roce 2016 členům 
představenstva a členům dozorčí rady na základě rozhodnutí řádné valné hromady 
akcionářů ze dne 16. 6. 2016, představuje sumu ve výši 7 607.651,- Kč. Z této částky 
pak činí roční odměna stanovená na základě rozhodnutí výše uvedené valné hromady, 
vyplacená v roce 2016 členům představenstva a dozorčí rady v závislosti na 
dosažených výsledcích společnosti za rok 2015, částku v souhrnné výši 2 349.316,
Kč. 

Souhrnné finanční plnění ve formě odměn a dále uvedených příspěvků, poskytnuté 
v roce 2016 členům představenstva a členům dozorčí rady společnosti, je uvedeno 
v následujícím přehledu: 

Finanční plnění 
předsta- dozorčí celkem celkem 
venstvo rada 2016 2015 

odměny (tis. Kč) 7 147 461 7 608 9 315 

náklady na sociální zabezpečení 
1 904 147 2 051 2 263 a zdravotní pojištění (tis. Kč) 

sociální náklady (tis. Kč) 133 o 133 59 

celkem osobní náklady (tis. Kč) 9 184 608 9 792 11 637 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění členů orgánů společnosti byly ve 
výši 1 834.237,- Kč pro členy představenstva a ve výši 147.492,- Kč pro členy dozorčí 
rady. Vybraní členové představenstva obdrželi rovněž příspěvek na životní pojištění a 
na penzijní připojištění v souhrnné výši 69.816,-Kč. Ostatní náklady členům 
představenstva (stravné, školení, semináře) jsou ve výši 133.422,- Kč. 

Všichni tři členové představenstva používali v průběhu roku 2016 na základě smlouvy 
o výkonu funkce služební automobil i pro soukromé účely. 

li. INFORMACE O UCETNÍCH METODÁCH, ZÁSADÁCH A 
ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ MAJETKU SPOLEČNOSTI 

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnosti je oceňován pořizovací cenou, 
účetní odpisy majetku se řídí odpisovým plánem uvedeným ve vnitřním předpisu 
společnosti. Majetek je členěn v souladu s vnitřním předpisem společnosti do 
následujících kategorií: 

a) Hmotný majetek 

• Dlouhodobý hmotný majetek (OHM), tvořený zejména nemovitostmi, movitým 
majetkem s pořizovací cenou v jednotlivých případech vyšší než 40.000 Kč, 
aktivovaným hmotným majetkem vytvořeným vlastní činností a zařazeným do 
užívání, pokud s tím vynaložené náklady přesahují 40.000 Kč, nedokončeným 

. s\av P. . dlouhodobým hmotným majetkem a technickým zhodnocením OHM (viz dále). 
~{I} e0_"':, 

'?"" ·~ Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) s pořizovací cenou v jednotlivých „l' TJ]l li\ $ řípadech od 5.000. Kč do 40.000 Kč včetně, věci nabyté z finančního leasingu 
8 ~,.;, i pořizovací cenou do 40.000 Kč včetně a s dobou použitelnosti přesahující 
i - ~J!~}. :(./ : den rok a aktivovaný hmotný majetek vytvořený vlastní činností a zařazený 

~;,,_ ,q,'$' 
·u" ' ~ 
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do užívání, pokud s tím spojené výlohy přesahují částku 5.000 Kč a 
nepřesahují částku 40.000 Kč. 

• Ostatní hmotný majetek s dobou použití delší jak 1 rok a s pořizovací cenou 
v jednotlivých případech 1.000 Kč a vyšší a současně nižší jak 5.000 Kč, který 
je evidován v operativní evidenci společnosti v kategorii „Vybrané předměty" a 
účtován do spotřeby. 

• Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku: 

1) v případě technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 
přesahujícího částku 40.000 Kč se zvyšuje vstupní cena zhodnoceného 
majetku o hodnotu realizovaného technického zhodnocení a provede se 
odpovídající úprava odpisů 

2) technické zhodnocení hmotného majetku do výše 40.000 Kč včetně se 
jednorázově odepisuje 

b) Nehmotný majetek (nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, 
software) 

• Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) s pořizovací cenou v jednotlivých 
případech vyšší než 60.000 Kč 

• Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) s pořizovací cenou 
v jednotlivých případech do výše 60.000 Kč včetně 

• Ostatní nehmotný majetek, který nepatří do žádné z výše uvedených skupin 
(DNM, DDNM) a který se odepisuje jednorázově do spotřeby. 

• Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku: 

o v případě technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 
s pořizovací cenou vyšší než 40.000 Kč se zvyšuje vstupní cena 
zhodnoceného majetku o hodnotu realizovaného technického zhodnocení 
a provede se odpovídající úprava odpisů. 

o technické zhodnocení nehmotného majetku do výše 40.000 Kč včetně se 
jednorázově odepisuje. 

2. Dlouhodobý finanční majetek společnosti tvoří cenné papíry a podíly pořízené se 
lhůtou splatnosti delší než 1 rok. 

3. Výdaje na opravy a udržování dlouhodobého majetku se účtují do nákladů. 

4. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje na 
úrovni vlastních nákladů spojených s jeho pořízením. 

5. Opravné položky k majetku společnosti nebyly v roce 2016 tvořeny. 

6. Reprodukční pořizovací ceny se ve společnosti v roce 2016 nepoužívaly. 

7. Cenné papíry a vklady se oceňují na úrovni ceny jejich pořízení. 
"t"\isla v P. 

8. Společnost nevytváří materiálové zásoby. Nakoupený materiál #nuje "4~. 
v pořizovacích cenách a okamžitě spotřebovává. Do pořizovací ceny js 

8 
při!{A, ":> 

~ --c_-R · i 
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zahrnuty vedlejší pořizovací náklady, jako jsou např. clo, dopravné, poštovné, balné 
a manipulační poplatky. 

Vytvořené zásoby představuje výhradně nedokončená výroba v průběhu prací na 
zakázkách, jejichž termín ukončení a předání zákazníkovi přesahuje rámec 
účetního období příslušného kalendářního roku. 

Zásoby jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů , zahrnujících přímé materiálové 
a ostatní náklady spojené s realizací příslušných zakázek. 

9. Při přepočtu cizích měn na českou měnu v průběhu účetního období roku 2016 byl 
použit kurz ČNB, platný ke dni uskutečnění účetního případu. 

10. Finanční majetek, pohledávky a závazky v cizí měně ke dni 31. 12. 2016 jsou 
přepočteny na českou měnu s kurzem vyhlášeným ČNB k datu 31. 12. 2016. 

11 . Kurzové ztráty a zisky se účtují do nákladů a výnosů běžného roku. 

12. Pohledávky a úvěry se účtují v nominální hodnotě. 

13. Pronajatý majetek formou finančního leasingu se účtuje tak, že zahrnuje časově 
rozlišené leasingové splátky do nákladů a aktivuje se do majetku společnosti za 
dohodnutou kupní cenu v době, kdy smlouva o finančním pronájmu končí. V roce 
2016 neměla společnost žádný majetek pronajatý formou finančního leasingu. 

14. Při účtování nákladů a výnosů se používá časové rozlišení, s jejich zaúčtováním do 
období, s nímž věcně a časově souvisejí. 

15. V souladu s principem uvedeným výše v bodě 14, společnost účtuje na vrub 
nákladů tvorbu rezerv vytvořených v průběhu účetního období a ve prospěch 
nákladů pak rozpouští rezervy pro toto období dříve vytvořené . 

16. Postup při vytváření a čerpání rezerv ve společnosti je upraven řídicí dokumentací 
společnosti, v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zajištění daně 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů . 

Příloha úz ose 2016 
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Ill. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

a) Dlouhodobý hmotný majetek (všechny údaje v tisících Kč) 

Budovy, Stroje, 
Dopravní 

Ostatní 

Skupina majetku Pozemky haly, přístroje, 
prostředky 

hmotný 

stavbv zařízení maietek 
Pořizovací cena 

- rok 2016 2 296 39 212 17 569 6 691 11 493 

- rok 2015 2 296 38 940 17 375 6 060 10 833 

Oprávky 

- rok 2016 o 20 782 16 056 4 900 10 166 

- rok 2015 o 19 410 15 529 4 001 9 609 

Zůstatková cena 

- rok 2016 2 296 18 430 1 513 1 791 1 327 

- rok 2015 2 296 19 530 1 846 2 059 1 224 

Přírůstky v roce 2016 

Pořizovací cena o 272 496 631 877 

Úbytky v roce 2016 

Pořizovací cena o o 302 o 217 

V průběhu roku 2016 byly do dlouhodobého hmotného majetku společnosti 
aktivovány výsledky investic vlastní výroby v souhrnné výši 14 tis. Kč. 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek (všechny údaje v tisících Kč) 

Pořizovací Oprávky Zůstatková Přírůstky Ubytky 
Software cena Cena 

rok 2016 20 556 16 660 3 896 1 776 o 
rok 2015 18 780 14 983 3 797 3 461 o 

Nehmotné výsledky Pořizovací Oprávky Zůstatková Přírůstky Úbytky 
výzkumu a vývoje Cena Cena 

rok 2016 2 076 641 1 435 1 075 o 
rok 2015 1 001 406 595 o 238 

V účetním období roku 2016 byly aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku 
společnosti výsledky z dokončených investic vlastní výroby v celkovém objemu 
2 686 tis. Kč. 

období společnost neměla žádný majetek pronajatý 
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2. Finanční majetek 

Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016-31. 12. 2016. 

a) Dlouhodobý finanční majetek společnosti k datu 31. 12. 2016 tvoří cenné papíry OBK 
Bond Garant 2 společnosti Oberbank AG, pořízené v roce 2016 v nominální hodnotě 
10 000.000, - Kč. 

b) Krátkodobý finanční majetek společnosti k datu 31 . 12. 2016 v sumární výši 
70 148. 245,62,- Kč se skládá z následujících položek: 

• pokladní hotovost (CZK, EUR, USD) v přepočtené hodnotě celkem 308.810,79 Kč 

• zakoupené ceniny v celkové hodnotě 256.064,- Kč 

• vklady na běžných bankovních účtech (CZK, USD) v celkové hodnotě po přepočtu 

46 509.239,06 Kč 

• vklady na spořících bankovních účtech ve výši 23 074.131,77 Kč 

3. Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál společnosti k datu 31. 12. 2016 představuje bilanční sumu ve výši 
95 246.960,77 Kč. Její členění na příslušné položky je zřejmé z dále uvedené tabulky 
(zaokrouhleno na celé tis. Kč). Změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období 
roku 2016 jsou pak zřejmé z přehledu uvedeného v části V. této přílohy. 

Položka (tis . Kč) rok 2016 rok 2015 

Základní kapitál 13 900 13 900 

Rezervní fond 2 780 2 780 

Statutární a ostatní fondy 2 420 2 680 

Nerozdělený zisk minulých let 46 738 46 641 

Hospodářský výsledek běžného účetního období 29409 35 541 

Vlastní kapitál celkem 95 247 101 542 

Statutární a ostatní fondy společnosti tvoří výhradně sociální fond . Jeho čerpání 
v průběhu roku 2016 bylo ve výši 260.317,87 Kč, s následujícím členěním: příspěvek 
na závodní stravování zaměstnanců ve výši 232.215,87 Kč, příspěvek na sportovní 
aktivity zaměstnanců v celkové výši 23.102,- Kč a příspěvek zaměstnanci při 
narození dítěte ve výši 5.000,- Kč. 

4. Rozdělení hospodářského výsledku předcházejícího účetního období 

Na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů společnosti konané dne 
16.6.2016 byl hospodářský výsledek za účetní období roku 2015 v celkové výši 
35 540.785,74 Kč rozdělen takto: 

dividenda vyplacená akcionářům 

nerozdělený zisk 

celkem 

Příloha úz ose 2016 
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Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016-31. 12. 2016. 

5. Rozdělení základního kapitálu 

Základní kapitál společnosti v celkové výši 13 899.600,- Kč tvoří 138.996 ks vydaných 
akcií, každá s nominální hodnotou 100,- Kč. Akcie vlastní dále uvedené subjekty: 

• 92.664 ks akcií (cca 66,67 %) drží právnická osoba ČEZ, a. s. 

• 46.332 ks akcií (cca 33,33 %) drží fyzické osoby 

Všechny akcie jsou vystaveny na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. 

Podíly akcionářů na základním kapitálu společnosti jsou uhrazeny v plné výši. 

6. Pohledávky a závazky 

a) Pohledávky dlouhodobé 

Společnost eviduje k datu 31.12.2016 dlouhodobé pohledávky v souhrnné výši 
28.175,- Kč, představující pohledávku z obchodních vztahů ve formě zádržného, 
uplatněnou smluvním partnerem PSG-lnternational a.s. v souladu s uzavřenou 
smlouvou, s předpokládanou splatností pohledávky k datu 31. 12. 2017. 

b) Pohledávky krátkodobé 

~\.islai,~ 

Krátkodobé pohledávky společnosti k datu 31. 12. 2016 v celkové výši 
31 402.576,52 Kč tvoří především pohledávky z obchodních vztahů v objemu 
31 266.473,32 Kč a dále ostatní pohledávky v objemu 136.103,20 Kč, 
představující výhradně krátkodobé zálohy poskytnuté tuzemským obchodním 
partnerům společnosti. 

Část pohledávek společnosti z obchodních vztahů k datu 31. 12. 2016 v celkovém 
objemu fakturace 95.670,- Kč představují náklady za energie a hmoty za období 
posledního měsíce roku 2016, refakturované nájemníkům prostorů určených pro 
podnikání v sídle společnosti. 

Krátkodobé pohledávky mají dále uvedené členění: 

Krátkodobé pohledávky Rok 2016 Rok 2015 

(tis. Kč) obchodní ostatní obchodní ostatní 
vztahy vztahy 

ve lhůtě splatnosti 24 286 136 37 880 185 

po lhůtě splatnosti 

• 1- 30 dnů 3 037 2 252 

• 31- 90 dnů 298 

• 91-180 dnů 792 1 643 

• 181-360 dnů 721 

• 361 a více dnů 2 037 

celkem po lhůtě splatnosti 6 885 S" "4· 3 895 &i ~ '\ ; B{A. í ,_' refakturace 95 83 

185 ~ ... C R · Ci pohledávky celkem 31 266 136 41 858 
~ ,i tó.,.. ' ' ~c~}i~-»t se 2016 
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Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016. 

,: -~ . .- . 

c) Závazky dlouhodobé 

Dlouhodobé závazky společnosti k datu 31.12.2016 v celkové výši 1 210.140,40 Kč 
tvoří výhradně odložená daň z příjmů . Výše odložené daně je stanovena v souladu se 
zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jako součin 
sazby daně platné pro následující účetní období (19%) a rozdílu mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou hodnotou odepisovaného dlouhodobého majetku (DM) k datu 31. 12. 
2016. Pro účetní období roku 2016 jsou pak výchozí údaje následující. 

• účetní zůstatková hodnota OHM 

• daňová zůstatková hodnota OHM 

d) Závazky krátkodobé 

21 734.135,- Kč 

15 364.975,- Kč 

Krátkodobé závazky společnosti k datu 31 . 12.2016 jsou v celkovém objemu 
20 657.507,66 Kč, s následujícím členěním: 

Krátkodobé závazky Rok 2016 Rok 2015 

(tis. Kč) obchodní obchodní 
vztahy ostatní vztahy ostatní 

ve lhůtě splatnosti 1 021 19 568 739 23 548 
po lhůtě splatnosti 68 
- 1 - 30 dnů 9 13 
- 31 - 90 dnů 59 
- 91 - 180 dnů 
- 181 - 360 dnů 
- nad - 361 dnů 
celkem po lhůtě splatnosti 13 

závazky celkem 1 089 19 568 752 23 548 

Závazky z obchodních vztahů společnosti přitom jsou ve výši 1 089.566,06 Kč, 
ostatní krátkodobé závazky pak v celkové výši 19 567.941,60 Kč. 

Ostatní krátkodobé závazky tvoří závazky k zaměstnancům společnosti (částka 
8 408.696,50 Kč), závazky ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a 
důchodového připojištění zaměstnanců (suma 5 102.718,- Kč) , daňový závazek vůči 
státu (částka 5 834.365,91 Kč), dohadné účty pasivní (suma 28.455,- Kč) . Dalším 
krátkodobým závazkem jsou přijaté zálohy od obchodních partnerů ve výši 
193.706,19 Kč. 

Výše uvedené závazky k zaměstnancům, závazek ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění , spojené s výplatou mzdy za období 12/2016 a doplatku 
odměny za hospodářské výsledky roku 2016, byly řádně vyrovnány v průběhu období 
01/2017, stejně jako závazek ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a 
důchodového připojištění zaměstnanců a splatná část daňového závazku vůči státu. 

7. Pohledávky a závazky k subjektům ve skupině 

Společnost ose, a.s., je jako dceřiná firma společnosti ČEZ, a. s. součás · 1, y 
ČEZ" a vykazuje vůči subjektům z tohoto uskupení dále uvedené ~ ~ ",, 
závazky k datu 31 . 12. 2016. ~ó-é ., ·~; J 

UF Nt G 

Příloha úz ose 2016 :~,~v .... 
\ L.,.L~ .~r.,· 

'o~ ·~~ . ' ' 
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Příloha k účetní závěrce společnosti OSC, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016-31. 12. 2016. 

a) Pohledávky a závazky dlouhodobé 

Společnost neeviduje k datu 31. 12. 2016 žádné dlouhodobé pohledávky 
z obchodních vztahů ke skupině subjektů tvořících „Skupinu ČEZ". 

Společnost nemá k datu 31.12.2016 žádné dlouhodobé závazky vůči 
společnostem ze „Skupiny ČEZ" . 

b) Pohledávky a závazky krátkodobé 

Krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky společnosti k datu 31. 12. 2016 
vůči subjektům tvořícím „Skupinu ČEZ" představují výhradně pohledávky a 
závazky vyplývající z obchodních vztahů. Jedná se o pohledávky v souhrnné výši 
19 457.083,- Kč a o závazky v celkové výši 29.356,23 Kč. 

Krátkodobé závazky společnosti tvoří faktury neuhrazené k datu 31.12.2016 za 
dodávky služeb od subjektů „Skupiny ČEZ" v období posledního měsíce roku 2016 
v celkovém objemu 29.356,23,- Kč. Z toho pak závazky vůči mateřské společnosti 
ČEZ, a. s. představují částku ve výši 21.890,53 Kč) závazky vůči ostatním 
subjektům Skupiny ČEZ sumu ve výši cca 7.465,70 Kč. 

Přehled o rozložení těchto pohledávek a závazků po zaokrouhlení na celé tisíce 
Kč, s dělením na mateřskou společnost ČEZ, a.s., a na ostatní subjekty ze 
Skupiny ČEZ je přehledně uvedeno v následující tabulce: 

Skupina ČEZ 

ve lhůtě splatnosti 

po lhůtě splatnosti 

- 1 - 30 dnů 

- 31 - 90 dnů 

- 91 - 180 dnů 

- 181 - 360 dnů 

- 361 dnů a více 

celkem po splatnosti 

zálohy 

celkový součet 

8. Rezervy a opravné položky 

a) Rezervy 

Pohledávky (tis. Kč) Závazky (tis. Kč) 

ČEZ, a.s. ostatní ČEZ, a.s. Ostatní 

17 783 1 624 18 7 

50 4 

50 4 

17 833 1 624 22 7 

V roce 2016 byla v souladu s vnitřním předpisem společnosti rozpuštěna zb~Jg_í 
část rezervy určená pro opravy nemovitého majetku společnosti ve výši ~ J'fl~"-P. 

Příloha ÚZ OSC 2016 
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,...,,~ DPA! ,:, 
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Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016-31. 12. 2016. 

Společnost dále vytvořila v účetním období roku 2016 v souladu s vnitřními předpisy 
společnosti účetní rezervy z kategorie „ostatní rezervy", a to : 

• rezervu v celkové výši 12 860 tis. Kč na zajištění garančního provozu a na 
garanční opravy svých produktů dodaných v roce 2016 

• rezervu ve výši 2 500. tis. Kč na roční odměnu členů orgánů společnosti za 
výsledky roku 2016, vyplácenou v roce 2017 

Společnost současně čerpala v roce 2016 v souladu s interními předpisy rezervy 
vytvořené v předcházejících účetních obdobích, určené pro čerpání v roce 2016. 
Jednalo se jednak o rezervu na garance pro produkty společnosti v souhrnném 
objemu 9 102 tis. Kč, o rezervu na rizika a ztráty z podnikání v celkové výši 2 800 
tis. Kč a dále pak o rezervu v celkové výši 2 500 tis. Kč určenou na roční odměny 
členů orgánů společnosti za výsledky roku 2015, vyplacenou v roce 2016. 

Celková bilance rezerv na začátku a na konci účetního období roku 2016, spojená 
s jejich tvorbou a čerpáním v tomto roce, je uvedena v následující tabulce: 

Rezervy Stav Čerpání Tvorba Stav 
(tis. Kč) k 31 . 12. 2015 2016 2016 k 31 . 12.2016 

oprava nemovitého majetku 675 675 o o 
garance 22 848 9 102 12 860 26 606 

rizika a ztráty z podnikání 14 950 2 800 o 12 150 

rezerva na odměnu členů 
2 500 2 500 2 500 2 500 

orqánů společnosti 

rezervy celkem 40 973 15 077 15 360 41 256 

b) Opravné položky 

Opravné položky byly tvořeny vždy z nominální hodnoty příslušné pohledávky 
s dlouhou dobou po termínu její splatnosti. Z toho daňové uznatelné opravné položky 
byly vytvořeny v roce 2016 ve výši 1 513.372,- Kč z pohledávek za společností 
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Z pohledávek za společností DP Czechpol 
Energy pak byly vytvořeny daňově neuznatelné opravné položky v celkové výši 
2 088.527,36 Kč. Souhrnná výše opravných položek vytvořených v roce 2016 pak 
přestavuje sumu ve výši 3 601.899,36 Kč. 

9. Nedokončená výroba 

Nedokončená výroba k datu 31. 12. 2016 je v celkové výši 19 130.530,51 Kč, tvořené 
náklady vzniklými v rámci celkového počtu 49 rozpracovaných (nedokončených) 
obchodních případů a 1 nedokončené investice vlastní výroby. 

1 O. Náklady příštích období 

Náklady příštích období v celkové výši 574.969,54 Kč tvoří následující položky: 

• softwarové licence a podpora provozu technických prostředků 

(381 .199,95 Kč) 

• pojištění majetku společnosti (39.656,90 Kč) 

Příloha úz ose 2016 
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Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016-31. 12. 2016. 

• předplatné pro odbornou literaturu a časopisy (45.199,51 Kč) 

• poplatek na konferenci DESING POWER 2017 (3.236,73 Kč) 

• členské příspěvky (91 .667,- Kč) 

• poplatky za platební karty (11.009,45 Kč) 

• pronájem bezpečnostní schránky (3.000,- Kč) 

11. Tržby z běžné činnosti 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, včetně tržeb za pronájem prostor 
určených pro podnikání (dříve nebytových prostor) v sídle společnosti, byly v roce 
2016 realizovány v celkovém objemu 143 254.219,73 Kč, s následujícím členěním: 

Objem tržeb (tis. Kč) · ČR Zahraničí Celkem 

vlastní výrobky 483 o 483 

služby 133 554 7 776 141 330 

nájem prostor pro podnikání 1 441 o 1 441 

celkem tržby z běžné činnosti 135 478 7 776 143 254 

12. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

V průběhu účetního období roku 2016 společnost neměla žádné tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku. 

13. Finanční výnosy 

Výnosy z finančních operací za účetní období roku 2016 jsou v celkové vys1 
211.739,53 Kč a skládají se z výnosů z dlouhodobého finančního majetku ve výši 
38.333,34 Kč a z výnosových úroků a podobných výnosů z krátkodobého finančního 
majetku v celkové výši 167.949,78 Kč, tvořených úroky na běžných bankovních 
účtech v souhrnné výši 73.575, 79 Kč a výnosy na spořicích účtech v celkové výši 
94.373,99 Kč. Ostatní finanční výnosy v objemu 5.456,41 Kč pak tvoří kurzovní zisky 
ve výši 3.042,41 Kč a jiné finanční výnosy ve výši 2 414,- Kč. 

14. Finanční náklady 

Náklady spojené s finančními operacemi v roce 2016 představují sumu ve vys1 
127.204,36 Kč, sestávající z nákladů souvisejících s dlouhodobým finančním 
majetkem ve výši 922,69 Kč a z nákladů spojených s krátkodobým finančním 
majetkem ve výši 126.281,67 Kč, představující bankovní výlohy ve výši 88.510,91 Kč 
a kurzovní ztráty ve výši 37.770,76 Kč. 

15. Ostatní provozní výnosy 

Ostatní provozní výnosy v účetním období roku 2016 v celkové výši 582.035, 13 Kč 
tvoří následující položky: 

a) výnosy za služby spojené s pronájmem prostor určených 
společnosti (570.257,30 Kč) 

b) náhrady pojišťoven (9.966,00 Kč) 

Příloha ÚZ OSC 2016 
15/20 



ose, a.s. 
Staňkova 557/1 Ba, Brno 
IČ 60714794 

Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016. 

c) jiné provozní výnosy (1 .811,83 Kč) 

16. Jiné provozní náklady 

Jiné provozní náklady v celkovém objemu 1 766.101,04 Kč v roce 2016 mají 
následující složení: 

a) finanční dary ve výši 1 100.000,- Kč 

b) členské příspěvky v sumárním objemu 131.617,- Kč 

c) pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti, pojištění majetku společnosti, pojištění 
motorových vozidel, zahraniční služební cesty zaměstnanců aj .) v celkovém 
objemu 420.907,10 Kč 

d) technické zhodnocení hmotného majetku do limitu 40.000 Kč v celkové výši 
68.391,31 Kč 

e) ostatní provozní náklady v souhrnné výši 45.185,63 Kč 

17. Další doplňující údaje a informace 

Společnost: 

a) vykazuje v rozvaze veškerý svůj dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 
hmotný majetek s pořizovací cenou od 5.000,- Kč výše a veškerý svůj finanční 
majetek, 

b) nemá žádnou majetkovou účast v tuzemsku ani v zahraničí , 

c) nemá žádné zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí, 

d) přispívá na životní pojištění zaměstnancům společnosti za podmínek 
stanovených vnitřním předpisem , přičemž v roce 2016 bylo na příspěvcích na 
životní pojištění zaměstnanců vyplaceno celkem 267.150,- Kč a členům 
statutárního orgánu ve výši 23.976,- Kč, 

e) přispívá zaměstnancům společnosti na penzijní připojištění za podmínek 
stanovených vnitřním předpisem, přičemž v roce 2016 bylo na penzijní 
připojištění zaměstnanců vyplaceno celkem 637.400,- Kč a členům 
statutárního orgánu ve výši 45.840,- Kč, 

f) uhradila k datu 20. 1. 2017 splatné závazky za rok 2016 na sociální 
zabezpečení zaměstnanců (3 440.153,- Kč) a na jejich zdravotní pojištění 
(1 662.565,- Kč), 

g) uhradila k datu 25. 1. 2017 daň DPH za období 12/2016 ve výši 
3 461 . 164, - Kč, 

h) uhradila k datu 30. 1. 2017 doplatek silniční daně za rok 2016 ve výši 2.055,
Kč, 

i) uhradila k datu 20. 1. 2017 zálohu na daň z příjmů zaměstnanců ve výši 
2 648.896,- Kč, 

j) nemá žádné nedoplatky u místně příslušných ani u jiných finančních orgánů, 

k) zaplatila v roce 2016 společnosti EKi AUDIT, s.r.o. se sídlem v Blansku, 
Fugnerova 6, IČ 46900829 za audit účetní závěrky společnosti ~M<i~:P . 
období roku 2015 částku 95.000,- Kč, .., ... ~ e4(.\ 

gé '? . 

~ n$ N., " 
• ~ s 
i -~~ ::;; 
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IČ 60714794 

Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016-31. 12. 2016. 

·, . ,..-, . .. 

I) poskytla v roce 2016 finanční dary v souhrnném objemu 1 100.000,- Kč dále 
uvedeným subjektům: 

• Diecézní charita Brno, (se sídlem kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno), Oblastní 
charita Třebíč, Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč, dar ve výši 150.000,
Kč na úhradu nákladů spojených s provozem Domácího hospice sv. Zdislavy 
Třebíč, 

• Diecézní charita Brno, (se sídlem kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno) Oblastní 
charita Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko, dar ve výši 50.000,- Kč 
na úhradu nákladů spojených s provozem Oblastní charity Blansko, 

• Diecézní charita Brno, (se sídlem kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno) Oblastní 
charita Brno, Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni, Staňkova 47, 612 
00 Brno, dar ve výši 150.000,- Kč na úhradu volnočasových aktivit klientek 
Domova sv. Markéty a jejich dětí, 

• Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, 
Brno Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno, dar ve výši 150.000,- Kč na 
úhradu nákladů spojených s provozem školy, 

• Diakonie ČCE - středisko Betlém, Domov Betlém, Císařova 394/27, 691 72 
Klobouky u Brna, dar ve výši 200.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s 
provozem střediska Betlém, 

• Hospic Sv. Alžběty, o.p.s., Kamenná 36, 639 00 Brno dar ve výši 200.000,
Kč na úhradu nákladů spojených s provozem hospice v Brně, 

• Centrum Kociánka 93/2,612 47 Brno, dar ve výši 50.000,- Kč na úhradu 
nákladů spojených s provozem střediska Centrum Kociánka v Brně, 

• Sdružení SOS dětských vesniček, (se sídlem U prašného mostu 50,119 01 
Praha-Hrad), dar ve výši 150 . 000,-Kč za účelem finanční podpory programů 
SOS dětské vesničky Brno na ochranu dětí a mládeže, 

m) uvádí, že vedení účetnictví pro společnost ose, a.s., provádí dlouhodobě na 
základě smluvního vztahu o vedení účetnictví a poradenství společnost 
ORGREZ, a.s., Brno, Hudcova 76, IČ 46900829 

n) prohlašuje, že jí nejsou známy žádné skutečnosti, které nastaly v období od 
konce roku 2016 do data sestavení účetní závěrky, v jejichž důsledku by se 
významným způsobem měnil pohled na finanční situaci společnosti, uvedenou 
v předložené účetní závěrce za účetní období roku 2016. 

Příloha ÚZ OSC 2016 
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ose, a.s. 
Staňkova 557 /18a, Brno 
IČ 60714794 

Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetn í období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016. 

IV. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH V ROCE 2016 

omačen, T EXT Číslo Skutečnost v účetním období 

řádku běžném mintAém 

P. Stav peněžních pros1ředkŮ a peněžních el<vivalentů na počátku účetního 01 77 532 106 340 ........... , 
(Al Peněžní loky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 02 
z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 03 37 102 .u. ~ 
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 04 9 466 2 736 
A.1.1. Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstat.ceny prodaných stálých aktiv. a 05 5 787 4702 

JO•- . ~ --- --..1-.:.1.... ~ ___ .__ ... - . ......... (+!- \ 

A.1.2 . Změna stavu opravných položek a rezerv 06 3 RR"i -1 3S9 
A.1 .3 . Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv(·/+) 07 -190 
A.1.4. Výnosy z dividend a pod ÍŮ na zjsltu 08 
A.1.5 . Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitaiz.ÚrokŮ a vyúčtované 09 -206 -407 

I.I 

A.1 .6 . Oslatr, í nepeněžn í operace 10 
A.• Čistý peněžní tok z provoz.činnostř před zdaněním . změnami prac.kapitálu 11 46 568 471 82 . 

" 
A.2. Změny stavu nepeněžn ích položek pracovního kapitálu 12 S974 .-in ,1n,1 

A.2.1. ZS pohledávek z provozní činnosti a ČR aklúčtů 13 11 ?nA -Hl ~,r::,; 
A.2.2. ZS krátkodobých závazků z provozní činnosti 14 -1 1R9 .,g 003 
A.2.3. Změna stavu zásob 15 -3 n4.,;; ...483S 
A.2.4 . Změna stavu králkodab.finanč.majelku nespadaj ícího do peněž.prostředkŮ 16 

" A_tt Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaň. 17 ~:I M ? 1S 778 
A.3. Výdaje z plateb úroků 18 
A.A. Přijaté úroky 19 20S 407 
A.5 Zaplacená daň z přijmů za běžnou činnost 20 -10 301 -8 104 
A.6 Přijny a výdaje z mmořádné činností 21 
A_ttt Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněn ím a mimoř.položkami 22 43 447 9 081 
(B) Peněžn í loky z investičn í činnosti 23 
B.1. Výdaje spojené s poiízen im stálých aktiv 24 -5 127 -5 870 
B.2. Přijny z prodeje stálých aktiv 25 190 
B.3. PŮjČky a úvěry spřízněným osobám 26 
B.'- Výdaje spojené s poiízenim dlouhodobého finančního majetku 27 -10 000 7S 
e.- Čistý peněžní tok vztahující se k invesličn í činnosti 28 -15 1 27 -~ ~n4 
(C) Peněžn í toky z finančních činností 29 
C.1 . Dopady změn dlouhodab.závazků . popř. takových krátkodob.závazkŮ . které 30 

---..I-: ~ ir1n. - LI--.. C--- ":-' ':: :---

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní pros1ř~ky a peněžní 31 -35 704 -32 285 

C.2.1 . Zvýšeni peněž.pros1ř.a peněž.ekv.z titulu zvýš.základ .kapitálu. emis.aŽia . 32 
,. . -- .. " /+\ 

C.2.2 . Vyplaceni podílu na vlastním kapitálu společníkům (·) 33 
C.2.3 . Da!ši vklady peněžních proslředků společn íků a akcionářŮ (tantiomy) 34 
C.2.4. Úhrady ztráty společníky(·) 35 
C.2.5 . Přímé platby na vrub fondů 36 -260 -177 
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisltu včetně zaplacené stážkové daně 37 -35 4.1.l -'I.? 10A 
C.3. Oslatn i změny v oblasti financováni 38 
c.- Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 39 -'I.~ 7n4 _'\') '>Dl: 

F. Čisté zvýšenílsn ížení peněžních prostř. 40 -73114 _.,a ana 

R Stav peněžn ích pros1ředkŮ a peněžníeh el<vivalentů na konci obdobii 41 7014R 77 532 

Příloha ÚZ OSC 201 6 
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ose, a.s. 
Staňkova 557/18a, Brno Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
IČ 60714794 za účetní období 1. 1. 2016 - 31 . 12. 2016. 

V. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU V ROCE 2016 

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. účetního obdo I 
(údaie v celých tis. Kč) 

Položka 
Skutečnost v účetním období 
Rok 2016 Rok 2015 

A 7iiikladní kanit!il 7"'n""'"'Í v • --lním , · v, ,,\ 

1. oočáteční zůstatek 13 900 13 900 
2. zvýšení o o 
3. snížení o o 
4. konečnv zůstatek 13 900 13 900 

B 7!iiltl,,.rlní lt"'nit!iil nP-7an~amí 
1. oočáteční zůstatek o o 
2. zvýšení o o 
3. snížení o o 
4. konečnv zůstatek o o 

C A +/-B . ., .. 7nhl„rlnP!nÍm a',řt11 ?J.? 

1. oočáteční zůstatek A. +/- 8. 13 900 13 900 
2. oočáteční zůstatek vlastních akcií a obchodních o o 
3. změna stavu účtu 252 o o 
4. konečný zůstatek účtu 252 o o 
5. konečný zůstatek A. +/- B. 13 900 13 900 

n - 'Íl7in 
1. oočáteční zůstatek o o 
2. zvýšení o o 
3. snížení o o 
4. konečný zůstatek o o 

E - v'nÍ fnndv 
1. oočáteční zůstatek 2 780 2 780 
2. zvýšení o o 
3. snížení o o 
4. konečný zůstatek 2 780 2 780 

F ,-,- ·- .. : fnndv 7A 7ic,&r11 

1. oočáteční zůstatek 2 680 2 857 
2. zvýšení o o 
3. snížení 260 176 
4. konečný zůstatek 2 420 2 680 

G l<<11nit!ilnvÁ fnndv 
1. oočáteční zůstatek o o 
2. zvýšení o o 
3. snížení o o 
4. konečný zůstatek o o 

H. Rn7rlílv 7 •• : - v < nA7"1hrn1ttÁ ,in V\Í~IAtflt11 

1. oočáteční zůstatek o o 
2. zvýšení o o 
3. snížení o o 
4. konečný zůstatek o o 

I 7;.,1, 1íř.Atníhn . , 
1. oočáteční zůstatek 82 085 78 722 
2. zvýšení 97 27 
3. snížení 35444 32 108 
4. konečný zůstatek 46 738 46 641 

J ZtrMa i'1ř.Atníhn nhdnhí\ 
1. oočáteční zůstatek o o 
2. zvýšení o o 
3. snížení o o 
.4 :_ ,;- • ,;, ?1°1c::t!'lt,:,I< . n n 

w:·~;:~~-;) /l<. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 29409 35541 

~'° ~<4t~\ ~ ' . 
I~ ob 
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ose, a.s. 
Staňkova 557/18a, Brno 
IČ 60714794 

Příloha k účetní závěrce společnosti ose, a.s. 
za účetní období 1. 1. 2016 - 31 . 12. 2016. 

VI. JMÉNA A PODPISY ODPOVĚDNÝCH OSOB 

Osoba odpovědná za vedení účetnictví společnosti ose, a.s. 

Firma ORGREZ, a.s., Hudcova 76, 612 00, Brno 

Hana Pokorná 

Osoba odpovědná za účetní závěrku: 

Firma ORGREZ, a.s., Hudcova 76, 612 00, Brno 

Hana Pokorná 

podpis 

podpis 

Osoba odpovědná za zpracování přílohy k účetní závěrce: 

Firma ORGREZ, a.s., Hudcova 76, 612 00, Brno 

Hana Pokorná 

Za společnost ORGREZ, a.s.: 

Ing. Zuzana Kučerová 

podpis 

vedoucí odboru ekonomiky, podpis 
financování a controllingu 

Za společnost ose, a.s., Staňkova 18a, 602 00, Brno: 

Ing. Katarína Staněková, 
referent pro ekonomiku a financování podpis 

Za statutární orgán společnosti ose, a.s. : 

Ing. Jindřich Kysela 
předseda představenstva 

Ing. Robert Peca 
místopředseda představenstva 

V Brně dne 1 O. 3. 2017 
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1. PROPOJENÉ OSOBY A VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
Rozhodným obdobím pro tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o 
vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami) je účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

Osoby propojené se společností OSC, a.s., jako s osobou ovládanou ve smyslu § 74 a § 75 zákona 
č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jsou osoby dále uvedené: 

a) Právnická osoba ČEZ, a. s. jako osoba ovládající společnost OSC, a.s. na základě vlastnictví 
podílu 66,67 % akcií společnosti OSC, a.s., přičemž toto ovládání uplatňuje především výkonem 
práv majoritního akcionáře, s možností jmenovat nebo odvolat členy statutárního orgánu 
ovládané společnosti a svůj vliv dále uplatňovat při schvalování strategických programů, 
koncepce podnikatelské činnosti a ročních plánů a rozpočtů ovládané osoby. 

b) Právnické osoby tvořící podnikatelské seskupení ČEZ (Skupina ČEZ), které jsou jako dceřiné 
společnosti přímo ovládané nebo jako vnučky nebo pravnučky nepřímo ovládané mateřskou 
společností ČEZ, a. s.  

Podnikatelské seskupení ČEZ (Skupinu ČEZ) tvořilo v roce 2016 celkem 128 právnických osob, 
mezi které patří rovněž společnost OSC, a.s. Seznam členů podnikatelského seskupení ČEZ je 
uveden v abecedním pořadí v příloze č. 1. V tomto seznamu jsou mateřská společnost ČEZ, a. s. a 
jí přímo ovládané dceřiné firmy vyznačeny tučným písmem v názvu společnosti. 

Společnost OSC, a.s. není ovládající osobou ve smyslu § 74 výše uvedeného zákona a je pouze 
osobou ovládanou. 

Společnost OSC., a.s. poskytuje v rámci podnikatelského seskupení ČEZ inženýrské a servisní 
služby včetně dodávek speciálních zařízení v oblasti simulačních systémů, systémů SKŘ, IT 
systémů, certifikačních služeb a dalších speciálních měření a výkonů.  

V rozhodném období roku 2016 uzavřela nebo byly účinné z předcházejícího období pro společnost 
OSC, a.s. smlouvy nebo dodatky smluv s ovládající (mateřskou) společností ČEZ, a. s., a s dalšími 
4 subjekty z podnikatelského seskupení ČEZ 2016, jmenovitě uvedenými dále.  

S ostatními subjekty patřícími do takto vymezené skupiny propojených osob společnost OSC, a.s. 
neuzavřela ani pro společnost OSC, a.s. nebyla v účinnosti v rozhodném období roku 2016 žádná 
ujednání či smluvní vztahy ve smyslu § 82 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, 
v platném znění. 

I. Ovládaná osoba: 
Obchodní firma    OSC, a.s. 
Sídlo firmy:  Brno, Staňkova 557/18a, PSČ 602 00 
Zapsaná v OR vedeném:  Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1376 
IČ:  60714794 

II. Ovládající osoba: 
Obchodní firma:  ČEZ, a. s. 
Sídlo firmy:  Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 
Zapsaná v OR vedeném:  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 
IČ:  45274649 
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III. Ostatní osoby přímo nebo nepřímo ovládané společností ČEZ, a. s. 

Společnost OSC, a.s. v rozhodujícím období roku 2016 uzavřela, resp. byly v účinnosti vztahy 
vesměs obchodního charakteru s následujícími subjekty podnikatelského seskupení ČEZ 2016 
(Skupiny ČEZ´), mimo vlastní ovládající společnost ČEZ, a. s.:  

1) Obchodní společnost: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 
Sídlo společnosti:  Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01  
Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14400 
IČ:    60698101 

2) Obchodní společnost: Elektrárna Počerady, a.s. 
Sídlo společnosti:  Praha 4, Duhová 1442/2, PSČ 140 00 
Zapsaná v OR : Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18163 
IČ:  24288110 

3) Obchodní společnost: ČEZ ICT Services, a. s. 
Sídlo firmy:   Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 53 
Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 
IČ:   26470411 

4) Obchodní společnost: MARTIA a.s. 
Sídlo společnosti:  Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11 
Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 866 
IČ:  25006754 

5) Obchodní společnost: Energotrans, a.s. 
Sídlo společnosti:  Praha 4, Duhová 1442/2, PSČ 140 00 
Zapsaná v OR : Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1784 
IČ:  47115726 

6) Obchodní společnost: Elektrárna Tisová, a.s. 
Sídlo společnosti:  Březová – Tisová 2, PSČ 356 01 
Zapsaná v OR : Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1683 
IČ:  29160189 

7) Obchodní společnost: ŠKODA Praha Invest s.r.o. 
Sídlo společnosti: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 
Zapsaná v OR vedeném:  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 
IČ:  27257517 

8) Obchodní společnost: Elektrárna Dětmarovice, a.s. 
Sídlo společnosti:  Dětmarovice 1202, PSČ 735 71 
Zapsaná v OR : Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10329 
IČ:  29452279 
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2. JEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU PŘESAHUJÍCÍ 10 % VLASTNÍHO 
KAPITÁLU 

V rozhodném období roku 2016 nebyla vedena ani učiněna žádná jednání mezi propojenými 
osobami ani s žádnou třetí osobou, učiněná na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí 
ovládaných osob, která by se týkala majetku společnosti OSC, a.s., přesahující 10 % vlastního 
kapitálu ovládané společnosti k datu 31.12.2016. 

3. SMLOUVY  A  DOHODY  MEZI  PROPOJENÝMI  OSOBAMI 

V rozhodném období roku 2016 uzavřela společnost OSC, a.s. celkem 53 smluv, dodatků smluv / 
objednávek nebo jiných dohod s osobami tvořícími podnikatelské seskupení ČEZ a dalších 27 smluv 
nebo jiných dohod bylo v účinnosti na základě dříve uzavřeného vztahu.  

Z výše uvedeného celkového počtu se jedná o 65 případů smluv o dílo včetně jejich dodatků nebo 
objednávek na dodávku služeb a zboží nebo servisních služeb. Seznam těchto smluv je uveden 
v příloze č. 2. Zbývajících 15 případů uvedených v příloze č. 3 pak představují jiný typ smlouvy 
nebo dohody.  

Dále pak společnost OSC, a.s. udělila v rozhodném období roku 2016 pro vybrané subjekty 
podnikatelského seskupení ČEZ celkem 15 licencí (užívací právo) na dodaný software. Seznam 
udělených licencí je uveden v příloze č. 4. 

Bližší charakteristika uzavřených smluv a dohod, které uzavřela ovládaná společnost OSC, a.s. 
v rozhodném období roku 2016 s propojenými osobami ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, je obsažena v dále uvedeném přehledu. Zde jsou uvedeny relevantní 
společnosti podnikatelského seskupení ČEZ v pořadí počínaje ovládající společností ČEZ, a. s., a to 
dále obecně, bez ohledu na počet uzavřených smluv nebo na výši uskutečněného plnění nebo jiné 
kvantitativní či kvalitativní ukazatele ze smluv vyplývající: 

1) ČEZ, a. s. 
S ovládající osobou bylo v roce 2016 uzavřeno nebo byly účinných celkem 56 dohod, 
představujících v převážné většině (celkem 50 případů) smlouvy o dílo a servisní smlouvy nebo 
dodatky ke smlouvám tohoto typu, ve kterých vystupuje společnost OSC, a.s. jako dodavatel 
(zhotovitel) předmětu díla nebo služby. Smlouvy o dílo uzavřené v rozhodném období roku 2016 
na dodávku služeb pro Elektrárnu Temelín, orientované na aplikaci výsledků plnění v průběhu 
roku 2017 (celkem 12 smluv uvedených v příloze č.3, číslo smlouvy OSC 33690017) zůstávají 
k datu 31.12.2016 v rozpracovaném stavu a jejich protiplnění ze strany ČEZ, a.s. ve formě 
zaplacení dohodnuté ceny bude v souladu s uzavřenými smlouvami až po jejich dokončení, což 
se předpokládá v průběhu roku 2017. 

V případě 2 nově uzavřených smluv (číslo smlouvy OSC 22500100 a 22013110) bude v souladu 
se smlouvou zahájeno jejich plnění až v průběhu roku 2017. 

Ve dvou případech se jednalo o ukončení servisních smluv po vzájemné dohodě (číslo smlouvy 
OSC 33428203 a 33428214). 



Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  
 a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

 za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016. 

 
Zpráva o vztazích OSC 2016 5/7 

Z ostatních účinných dohod se jedná o 3 případy, představující dohodu o účasti společnosti na 
skupinovém pojištění členů statutárního orgánu v rámci společností podnikatelského seskupení 
ČEZ, kde vystupuje jako pojistník společnost ČEZ, a.s. a společnost OSC, a.s. se podílí na úhradě 
pojistného. Další 2 smlouvy se týkají dodatku smlouvy na pronájem nebytových prostor, kde 
ovládaná osoba vystupuje v roli nájemníka a smlouvy na dodávku tepla v areálu Elektrárny 
Dukovany pro tyto prostory. Zbývající 3 smlouvy se týkají dodávky zboží a služeb od ovládající 
společnosti pro společnost OSC, a.s. na základ+ příslušných objednávek. 

V dalších dvou případech se jedná o ukončení servisních smluv po vzájemné dohodě (číslo 
smlouvy OSC 33428203 a 33428214). 

V rozhodném období roku 2016 dále udělila společnost OSC, a.s. ovládajícímu subjektu 
společnosti ČEZ, a. s. celkem 12 licencí (užívací práva) na dobu neurčitou na dodaný software. 

2) ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 
V rozhodném období roku 2016 byla uzavřena s výše uvedenou společností 1 smlouva o dílo, 
kde společnost OSC, a.s. byla zhotovitelem díla.  

3) Elektrárna Počerady, a.s. 
S Elektrárnou Počerady, a.s. byly v rozhodném období roku 2016 uzavřena 1 nová smlouva o 
dílo a 3 dodatky ke smlouvám, ve kterých vystupuje společnost OSC, a.s. jako zhotovitel. Dále 
byla poskytnuta společností OSC, a.s. výše uvedenému subjektu licenční smlouva na dodaný 
aplikační software. 

4) ČEZ ICT Services, a. s. 
V rozhodném období roku 2016 byl jednak podepsán dodatek č.2 k servisní smlouvě, ve které 
vystupuje společnost OSC, a.s. jako poskytovatel servisních služeb v roce 2017. Další 3 smlouvy 
byly účinné v období roku 2016, ve kterých vystupuje společnost OSC, a.s. jako zhotovitel.  

5) MARTIA a.s. 
V rozhodném období roku 2016 byla účinná smlouva na servisní činnost, v rámci  které 
poskytovala společnost OSC, a.s. ve 2 případech servisní služby na objednávku společnosti 
MARTIA a.s. a dále působila jako zhotovitel v případech dalších 2 smluv. V celkem dalších 7 
případech naopak vystupuje společnost MARTIA a.s. jako dodavatel zboží a služeb na základě 
objednávek OSC, a.s. 

6) Elektrárna Tisová, a.s. 
V rozhodném období roku 2016 udělila společnost OSC, a.s. jednu licenci na dodaný aplikační 
software pro terminál v areálu elektrárny. 

7) Energotrans, a.s. 
V rozhodném období roku 2016 udělila společnost OSC, a.s. jednu licenci na dodaný aplikační 
software pro terminál v areálu elektrárny Mělník 1. 
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8) ŠKODA Praha Invest s.r.o. 
V rozhodném období roku 2016 bylo uvolněno v souladu s dříve uzavřenou smlouvou zádržné 
ze strany zákazníka ŠKODA Praha Invest s.r.o. ve prospěch společnosti OSC, a.s. a tím ukončena 
předmětná smlouva. 

9) Elektrárna Dětmarovice, a.s. 
V rozhodném období roku 2016 byla uzavřena smlouva o dílo, jejíž plnění nebylo ze strany 
zákazníka Elektrárny Dětmarovice požadováno v tomto roce. 

 

2. ÚJMA,  VÝHODY  A  NEVÝHODY  PLYNOUCÍ  ZE  SMLUVNÍCH  
VZTAHŮ   

Všechny výše zmíněné smluvní vztahy a dohody byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, 
přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého 
obchodního styku.  

V případě, že zhotovitelem díla nebo dodavatelem obecně byla ovládaná osoba OSC, a.s., předmět 
plnění zahrnuje dohodnutý předmět díla, poskytnuté servisní služby nebo dodávky v souladu 
s uzavřenou smlouvou. Příslušné protiplnění pak vesměs zahrnuje zaplacení dohodnuté smluvní 
ceny, včetně vytvoření podmínek na straně objednatele, nezbytných pro řádnou realizaci předmětu 
plnění v místě plnění.  

 

Z uzavřených smluv a dohod nevznikla ovládané osobě žádná majetková či jiná újma, výhoda nebo 
nevýhoda ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění.  

Jiné smlouvy a dohody s propojenými osobami ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, nebyly účinné v rozhodném období roku 2016.  

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. 

5. DŮVĚRNOST  INFORMACÍ  

Předložená zpráva neobsahuje informace o cenách, platbách, splátkách, úrocích ani o jiných 
finančních částkách ve vztazích mezi propojenými osobami, stejně jako jiné kvantitativní údaje 
spojené s těmito vztahy. Takové informace a skutečnosti jsou důvěrného charakteru a jsou součástí 
obchodního tajemství příslušných osob tvořících podnikatelské seskupení ČEZ.  
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6. ZÁVĚR 
Z výše uvedených vztahů mezi propojenými osobami, uzavřených nebo účinných v rozhodném 
období roku 2016, nevznikla ovládané osobě žádná újma, výhoda nebo nevýhoda ve smyslu zákona 
č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. 

Z členství v podnikatelském seskupení ČEZ převládají pro ovládanou společnost OSC, a.s. celkově 
výhody nad nevýhodami, přičemž statutární orgán společnosti si není vědom žádných rizik z tohoto 
členství vyplývajících. 

Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla zpracována statutárním orgánem 
společnosti OSC, a.s. ve smyslu ustanovení § 82 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích a bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti OSC, a.s. Výsledek 
přezkoumání a stanovisko dozorčí rady k této zprávě pak budou prezentovány dozorčí radou na 
řádné valné hromadě společnosti v roce 2017. 

Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2016 a jako taková bude projednána 
řádnou valnou hromadou společnosti OSC, a.s. a bude uložena do sbírky listin společnosti u 
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. 

 

Nedílnou součástí předložené zprávy jsou její přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4: 

Příloha č. 1  - Seznam členů podnikatelského seskupení ČEZ v roce 2016 
Příloha č. 2 - Smlouvy o dílo a servisní smlouvy účinné v roce 2016 s osobami v rámci 

podnikatelského seskupení ČEZ 
Příloha č. 3 - Ostatní smlouvy účinné v roce 2016 s osobami v rámci podnikatelského 

seskupení ČEZ 
Příloha č. 4 - Udělená užívací práva (licence) osobám v rámci podnikatelského seskupení ČEZ 

v roce 2016 
 
 

V Brně dne 10. února 2017. 

 

Za statutární orgán společnosti OSC, a.s. 
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