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Představení Skupiny ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým sesku-
pením působícím v zemích západní, střední a jihovýchodní 
Evropy s centrálou v České republice. Hlavní předmět pod
nikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti 
elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu 
a těžba uhlí. Zákazníkům dále poskytuje komplexní ener-
getické služby. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávaly ke 
konci roku 2018 více než 30 tisíc zaměstnanců.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti 
ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu 
téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a var
šavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních 
indexů PX a WIGCEE.

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spo-
lehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. 
Dlouhodobou vizí je přinášet inovace pro řešení energe-
tických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategií 
Skupiny ČEZ je patřit k nejlepším v provozu tradiční energe-
tiky, nabízet širokou paletu produktů a služeb zaměřených 
na energetické potřeby našich zákazníků, rozvíjet portfolio 
obnovitelných zdrojů a aktivně reagovat na výzvy 21. století. 
Energetika směřuje k větší decentralizaci, obnovitelným 
zdrojům a také k úsporám při využívání energií, což jsou 
oblasti, ve kterých Skupina ČEZ aktivně hledá další příle-
žitosti i nové trhy. Skupina ČEZ se zaměřuje na moderní 

technologie, které budou podobu energetiky dále měnit 
a ve kterých chce hrát významnou proaktivní roli.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a pro-
dávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo a obcho-
dují s elektřinou, zemním plynem a dalšími komoditami. 
Zákazníkům dále nabízejí zařízení pro výrobu a skladování 
elektřiny a poskytují komplexní energetické služby. Výrobní 
portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, 
větrné, biomasové a bioplynové zdroje.

V zahraničí Skupina ČEZ podniká zejména v oblas-
ti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny, dále 
v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu, obchodování 
s komoditami na velkoobchodním trhu a aktivně působí 
v oblasti rozvoje energetických služeb a obnovitelných 
zdrojů. Skupina ČEZ podniká v zahraničí zejména v Němec-
ku, Francii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na 
Slovensku a v Turecku. Při svém podnikání se Skupina ČEZ 
řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné 
chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. 
V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí 
k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje ener-
getickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří 
prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura 
je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity 
a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.
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Úvodní slovo

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři a spolupra-
covníci, společnost OSC, a. s. podniká v oblasti poskyto-
vání inženýrských služeb a dodávek v oblasti energetiky 
a teplárenství. V letošním roce oslaví důstojné 25. výročí 
své existence, během níž usilovala vždy jen o tu nejvyšší 
kvalitu a maximální spokojenost svých zákazníků. I v bi-
lancovaném roce 2018 se jí dařilo úspěšně plnit všechna 
očekávání a navázat tak na předchozí podobně úspěšná 
léta a to všechno přes stále složitější situaci v sektoru 
podnikání společnosti.

Podařilo se s rezervou splnit plán. Hospodářského 
výsledku ve výši 26,5 mil. Kč před odvodem daně (101 % 
hodnoty plánované pro rok 2018) bylo dosaženo přes vyšší 
náklady společnosti (náklady 68 mil. Kč činí 119 % pláno-
vané výše), zejména díky navýšení tržeb společnosti oproti 
plánu (tržby 91,5 mil. Kč představují 110 % plánu) a s tím 
souvisejícími vyššími výnosy (95 mil. Kč představuje 113 % 
plánovaného objemu). Naopak změna rozpracovanosti ve výši 
31,8 mil. Kč nedosáhla plánované výše 44 mil. Kč. Kladně 
je nutno hodnotit i aktivaci investic vlastní výroby ve výši 
3 mil. Kč (150 % plánu), která také vede k dobrému výhledu 
výsledků do dalších let.

Správnost výše uvedených výsledků hospodaření spo-
lečnosti byla potvrzena nezávislým auditorem, který v účetní 
závěrce za období roku 2018 neshledal žádné 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 v tradičních 
oblastech činnosti společnosti, jako jsou trenažéry a simu-
látory 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 hydroenergetiky a také 
uplatňujeme zkušenosti v rozvíjející se oblasti zaměřené na 
kybernetickou bezpečnost informačních systémů.

I v roce 2018 jsme plnili řádně své závazky a povinnosti 
vůči státu, vůči svým zaměstnancům, stejně jako ke svým 
obchodním partnerům. V rámci své společenské odpověd-
nosti jsme poskytli na charitativní a sociální účely finanční 
dary v celkovém objemu 0,8 mil. Kč na aktivity v oblasti místa 
podnikání naší společnosti.

Uvedené výsledky byly dosaženy především díky vyna-
ložení nemalého úsilí zaměstnanců. Dovolte mi tedy, abych 
jim zde jménem představenstva vyjádřil uznání a poděkování 
za dobře odvedenou práci. Poděkování patří také našim ob-
chodním partnerům za projevenou důvěru, aktivní spolupráci 
a oboustranně korektní vztahy, přispívající rovněž nemalou 
mírou k úspěšnému výsledku.

Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že společnost plánuje 
i nadále poskytovat kvalitní služby a další produkty své 
činnosti, za konkurenceschopnou cenu a při minimální míře 
rizika, bude sledovat a pružně reagovat na vývoj v sektoru 
energetiky a teplárenství a taktéž zajistí výrazně nadstan-
dardní míru zhodnocení investic jejích vlastníků.

Jindřich KYSELA
předseda představenstva a ředitel společnosti
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Osoby odpovědné za Výroční zprávu

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve Výroční zprávě OSC, a.s. za rok 2018 
odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které 
by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti 
OSC, a.s. nebyly vynechány.

Brno, 12. 4. 2019

Jindřich Kysela, předseda představenstva

Robert Peca, místopředseda 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 podnikání společnosti tvoří:
�	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

V akcionářské struktuře nedošlo během roku 2018 k žádné změně, stejně jako nedošlo k žádné změně v oblasti výkonu 
vlastnických práv.

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
Email 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
Ing. Karel Otto člen dozorčí rady

Ve složení představenstva společnosti, dozorčí rady a výkonného vedení společnosti nenastaly v průběhu roku 2018 
žádné změny. Valná hromada dne 14. 6. 2018 zvolila na další funkční období představenstvo v nezměněném složení. 
Tatáž valná hromada zvolila na další funkční období také stávající dozorčí radu včetně jejího člena pana Ing. Martina 
Jaška, M.A., který byl do funkce jmenován dne 26. 7. 2017.
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Profil společnosti

Společnost OSC, a.s. je zaměřena na poskytování kvalitních, 
technicky vysoce odborných inženýrských služeb a pro-
duktů pro malé i velké výrobce, distributory a prodejce 
elektrické energie. Velikostí se řadí mezi středně velké 
podniky, což umožnuje individuální přístup k zákazníkům. 
Většina služeb je poskytována na míru na základě individu-
ální smlouvy se zákazníkem. Úlohy řeší pružně vytvářené 
projektově orientované týmy, vedené vždy odborně zdatným 
a zkušeným projektovým vedoucím.

Počátky vzniku knowhow jsou spjaty již s budováním 
automatizace v československé energetice. Tato dlouhá 
tra dice umožnila postupné získání cenných zkušeností 
a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v součas
nosti disponuje.

Dodávky pokrývají oblast moderních simulačních 
systémů, sofistikovaných řídicích a informačních systémů 

pracujících v reálném čase a speciálních elektronických 
zařízení. Zahrnují vše od studií proveditelnosti, přes návrh 
architektury řešení a realizační projekt až po vlastní rea-
lizaci, uvedení do provozu, pozáruční servis a technickou 
podporu provozu včetně garančních a speciálních měření 
a služeb certifikační autority v oblasti podpůrných služeb 
pro provozovatele přenosové soustavy.

Zákazníky společnosti jsou subjekty z oblasti elekt-
roenergetiky, představované především výrobci elektrické 
energie a tepla (elektrárenské společnosti, výrobny s kom-
binovanou výrobou elektřiny a tepla, ostatní subjekty), 
distribuční společnosti a operátoři přenosové soustavy 
(TSO), stejně jako dodavatelé zařízení a služeb pro ener-
getiku (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 administrativněsprávní, ekonomický, finanční 
a dalších podpůrných agend pro ostatní útvary společnosti.

Třetí úroveň sestává ze dvou výkonných útvarů (divi-
zí), 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 materiálnětechnickým vybavením na 
odpovídající úrovni.
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VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ
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Vybrané údaje z výsledků hospodaření v roce 2018 (v tis. Kč)
Celkové roční výkony      126 251
Provozní hospodářský výsledek 26 394
Hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním 26 520
Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění 23 622
Aktiva = pasiva celkem (netto)   157 761

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
společnosti

V roce 2018 zrealizovala společnost více jak 100 jednot-
livých obchodních případů (zakázek), uzavřených s více 
než 50 zákazníky. Pozici hlavního zákazníka zaujímaly jako 
v předchozích letech subjekty ze Skupiny ČEZ, odkud ply-
nulo 70% z celkového objemu plnění zakázek společnosti. 
Zbylý objem tržeb byl tvořen ostatními tuzemskými subjekty 
a exportem pro zahraniční zákazníky.

Divize simulačních systémů pracovala v roce 2018 
na těchto akcích:
�	Modifikace trenažérů EDU podle projektu „Obnova SKŘ 

EDU“ – etapa E6B
�	Modifikace plnorozsahového trenažéru EDU etapa 

2015–16
�	Záměna HW a migrace SW trenažérů EDU
�	G284 – Zapracování změn HVB do nového modelu simu

látoru ETE
�	Technická pomoc při využívání simulátorů EDU a ETE
�	Servis simulátorů EDU a ETE
�	Technická pomoc při přípravě a realizaci projektu aktu-

alizace trenažéru EMO 3 & 4
�	Ověření úpravy regulačních obvodů přesunu hmot sekun-

dárního okruhu EDU na simulátoru
�	Spoluřešitelství s ÚJV a ZČU grantového projektu Pod-

pora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru 
za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů 
abnormálních a mimořádných stavů

�	dodávky komponent speciálních dotykových displejů pro 
ovládací pracoviště.

Divize řídicích systémů poskytovala v roce 2018 
tradičně široké spektrum inženýrských služeb zahrnující 
zejména:
�	algoritmizaci regulačních a řídicích procesů včetně im-

plementace na blokových systémech kontroly a řízení 
v energetice v rámci běžného provozu nebo při upgrade 
systémů

�	přípravu a certifikace/recertifikace výrobních zdrojů 
pro poskytování podpůrných služeb pro provozovatele 
přenosové soustavy (TSO) a související úpravy řídicích 
systémů (PR, SR, MZt, ROP, BS)

�	úpravu terminálů elektráren v souvislosti se změnami 
definovanými v Kodexu PS pro změnu a rozšíření posky-
tování a hodnocení služeb

�	úpravu řídicích systémů a zapojení elektráren posky-
tujících podpůrnou službu ostrovní provoz do systému 
automatického dálkového řízení z ČEPS (LFC OP)

�	garanční a ověřovací měření vodních elektráren, optimali-
zace nastavení vazby mezi rozváděcím a oběžným kolem, 
měření hluku a vibrací, technická pomoc při kontrole ve 
výrobním procesu a při uvádění do provozu nových nebo 
rekonstruovaných strojů pro vodní elektrárny (MVE, velké 
VE, průtočné i přečerpávací elektrárny v ČR i zahraničí)

�	dodávky vybavení pro časovou synchronizaci podle sig-
nálu GPS (přijímače signálu GPS, časová synchronizace 
počítačových sítí a řídicích systémů)

�	konzultace pro zpracování legislativních dokumentů 
a studie pro manažerské rozhodování

�	servis řídicích systémů s vysokou dostupností v režimu 
7/24.

Podrobnosti týkající se výsledků hospodaření v roce 
2018 včetně jejich meziročního srovnání s předchozími lety 
jsou uvedeny v kapitole Výsledky hospodaření společnosti 
této Výroční zprávy, v účetní závěrce společnosti za období 
roku 2018 a v její příloze.
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Výsledky hospodaření společnosti

Výsledky hospodaření společnosti za účetní období roku 
2018, zpracované podle českých účetních standardů, 
jsou souhrnně uvedeny v další části této zprávy ve formě 
základních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrá-
ty) a přehledu peněžních toků. Jedná se o údaje převzaté 
z řádné roční účetní závěrky společnosti za kalendářní rok 
2018, doplněné o stručný komentář.

Pro porovnání dosažených výsledků hospodaření 
v časové řadě posledních kalendářních roků jsou zde rovněž 
uvedeny ekvivalentní údaje za bezprostředně předcházející 
dvě účetní období (rok 2017 a rok 2016) 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 2018 dosáhl výše 
94 990 tis. Kč, což ve srovnání s předcházejícím účetním 
obdobím roku 2017 účetně znamená pokles o přibližně 
48 mil. Kč (meziroční index cca 0,663), především vlivem 
rozpracovanosti dlouhodobých zakázek s konečnou faktu-
rací v následujícím roce. Rozhodující podíl z této sumy ve 
výši cca 96 % představují výnosy z hlavní podnikatelské 
činnosti (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb), zbý-
vající cca 4 % z celkového obratu pak tvoří ostatní provozní 
výnosy a výnosy z finančních operací.

Celkové výkony v roce 2018 ve výši 126 251 tis. Kč 
představují v meziročním srovnání pokles cca 11,9 mil. Kč 
(meziroční index 0,914) vůči roku 2017. Na této skuteč-

nosti se podílí především výrazný pokles tržeb meziročně 
o cca 50 mil. Kč doprovázený zvýšením objemu nedokon-
čené výroby o cca 32 mil. Kč, který představuje meziroční 
změnu stavu ve výši 38 mil. Kč.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 
2018 jsou ve výši 91 496 tis. Kč, což v porovnání s rokem 
předcházejícím znamená pokles o cca 50 mil. Kč (meziroční 
index 0,645), stejně jako v případě obratu především vli-
vem rozpracovanosti dlouhodobých zakázek s konečnou 
fakturací v následujícím roce.

Dominantní postavení z pohledu rozložení objemu 
tržeb zaujímá v roce 2018 i nadále Skupina ČEZ s podílem 
cca 69,6 %, přičemž mateřská společnost ČEZ, a. s. se 
podílí na celkových tržbách cca 64,3 %. Ostatní tuzemští 
zákazníci, především ze sektoru energetiky (provozovatelé 
výrobních zdrojů, rozvodné společnosti, výrobci a do-
davatelé zařízení pro energetiku), přitom zaujímají podíl 
cca 23,7 % na celkových tržbách a zbývajících cca 6,6 % 
představuje export.

Objem zásob (nedokončené výroby) na konci roku 
2018 představuje sumu ve výši cca 44 687 tis. Kč, což zna-
mená nárůst o cca 31,8 mil. Kč (meziroční index 3,457) vůči 
stavu na konci roku 2017. Tomu odpovídající změna stavu 
nedokončené výroby (změna stavu zásob vlastní činnosti) 
v průběhu roku 2018 je pak ve výši 31 760 tis. Kč. Z do-
končených investičních akcí vlastní výroby byl v roce 2018 
aktivován majetek do dlouhodobého majetku společnosti 
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v celkovém objemu cca 3 mil. Kč, z toho pak cca 97 % 
do nehmotného majetku, zbývající cca 3 % do hmotného 
majetku.

Výkonová spotřeba v roce 2018 ve výši 16 474 tis. Kč 
vykazuje meziroční pokles o cca 3,7 mil. Kč (index 0,815), 
z toho spotřeba materiálu a energie činí cca 5 660 tis. Kč (me-
ziroční index 0,985) a nakupované služby cca 10 815 tis. Kč 
(meziroční index 0,747). Tento stav výrazným způsobem 
odráží skladbu zakázek realizovaných v tomto roce, spo-
jenou s rozdílnou náročností jak z hlediska potřebného 
objemu nakupovaného materiálu a energií, tak nakoupených 
externích služeb.

Přidaná hodnota v roce 2018 je ve výši 109 687 tis. Kč, 
což je o cca 8,2 mil. Kč méně než v roce 2017 (meziroční 
index 0,930). V přepočtu na jednoho zaměstnance předsta-
vuje výši cca 1 795 tis. Kč (meziroční index 0,904).

Osobní náklady v roce 2018 ve výši 89 073 tis. Kč 
znamenají nárůst o cca 1,5 mil. Kč ve srovnání s rokem 
předcházejícím (meziroční index 1,017) a představují tak 
největší nákladovou položku.

Mzdové náklady vynaložené v roce 2018 ve výši 
64 190 tis. Kč, jsou o cca 0,5 mil. Kč nižší než skutečnost 
roku 2017 (meziroční index 0,992). V této sumě jsou rovněž 
zahrnuty odměny členů statutárního orgánu a dozorčí rady 
vyplacené v roce 2018. Podíl mezd na osobních nákladech 
pak činí cca 72,1 %, 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 
odvodu na politiku zaměstnanosti, tvoří v roce 2018 nákla-
dovou položku ve výši 23 759 tis. Kč, což je o cca 1,9 mil. 
Kč více než v roce 2017 (meziroční index 1,086), přičemž 
podíl této nákladové položky v celkových osobních nákla-
dech roku 2018 je cca 26,7 %.

Ostatní osobní náklady v roce 2018 představují 
celkem částku ve výši 1 124 tis. Kč, což je o 62 tis. Kč více 
než v roce 2017 (meziroční index 1,058). Z této sumy činí 
náklady na vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců cca 54 %, 
náklady na závodní stravování zaměstnanců cca 45 % 
a zbývající cca 1 % jsou náklady na zdravotní péči a jiné 
náklady. V celkových osobních nákladech roku 2018 pak 
představuje podíl ostatních osobních nákladů cca 1,3 %.

Úpravy hodnot v provozní oblasti v celkovém ob-
jemu cca 6 044 tis. Kč (meziroční index 0,963) sestávají 
z hodnoty odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku společnosti ve výši cca 6 069 tis. Kč (meziroční 
index 0,947) a z úpravy hodnot pohledávek s dlouhodobým 
prodlením za termínem splatnosti (opravných položek) 
o cca 25 tis. Kč.

Ostatní provozní výnosy ve výši cca 3 096 tis. Kč 
(meziroční index 2,205) tvoří především podíl náhrady 
pojišťoven ve výši cca 1 516 tis. Kč, dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 757 tis. Kč, výnosy za služby spojené 
s pronájmem prostor určených k podnikání v sídle společ-
nosti (cca 585 tis. Kč) a tržby z prodaného dlouhodobého 
majetku ve výši 238 tis. Kč.

Ostatní provozní náklady představují v roce 2018 
sumu ve výši cca −8 639 tis. Kč (meziroční index −1,394), 
skládající se z daní a poplatků ve výši cca 106 tis. Kč 
(meziroční index 1,582), výsledku bilance mezi rezervami 
v provozní oblasti vytvořenými v roce 2018 a rezervami 
čerpanými v tomto období ve výši 11 700 tis. Kč (mezi-
roční index 1,460) a jinými provozními náklady ve výši 
cca 2 955 tis. Kč (meziroční index 1,693). Dominující část 
jiných provozních nákladů tvoří náhrady za škody v ob-
jemu 1 489 tis. Kč, finanční dary poskytnuté vybraným 
subjektům v oblasti charity a školství v sumárním objemu 
cca 823 tis. Kč, zákonné pojistné (cca 461 tis. Kč), spo-
lečně s členskými příspěvky (cca 129 tis. Kč), technickým 
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zhodnocením dlouhodobého hmotného majetku do limitu 
(cca 27 tis. Kč), odpisem pohledávek (cca 10 tis. Kč), 
ostatními provozními náklady (cca 9 tis. Kč) a ostatními 
pokutami a penále (cca 8 tis. Kč).

Provozní výsledek hospodaření dosáhl v roce 
2018 výše 26 394 tis. Kč, což znamená nižší výsledek 
o cca 5,2 mil. Kč oproti skutečnosti roku 2017 (meziroční 
index 0,835). 

Výnosy z finančního majetku sestávají v roce 
2018 z výnosů z dlouhodobého finančního majetku ve 
výši cca 131 tis. Kč a z výnosů z krátkodobého finančního 
majetku (výnosové úroky a podobné výnosy cca 17 tis. Kč 
a ostatní finanční výnosy ve výši cca 250 tis. Kč), což 
představuje celkem sumu cca 398 tis. Kč.

Náklady související s dlouhodobým finančním ma-
jetkem činí v roce 2018 částku cca 2 tis. Kč a společně 
s ostatními finančními náklady ve výši cca 270 tis. Kč 
pak tvoří nákladovou sumu cca 272 tis. Kč.

Výsledek finančního hospodaření je pak v roce 
2018 ve výši cca 126 tis. Kč, tj. o cca 696 tis. Kč více než 
v roce 2017.

Výsledek hospodaření před zdaněním udává v roce 
2018 částku 26 520 tis. Kč, což je méně o cca 4,5 mil. Kč 
než v roce 2017 (meziroční index 0,854).

Daň z příjmů za rok 2018 je stanovena ve výši 
cca 2 898 tis. Kč (meziroční index 0,652), přičemž její 
splatná část je cca 2 998 tis. Kč a odložená část ve výši 
cca −100 tis. Kč.

Výsledek hospodaření za účetní období roku 2018 
(výsledek po zdanění) byl dosažen ve výši 23 622 tis. Kč, 
což ve srovnání se skutečností roku 2017 je méně 
o cca 3 mil. Kč (meziroční index cca 0,888).

Aktiva společnosti na konci roku 2018 tvoří bilanční 
sumu netto ve výši 157 761 tis. Kč, což je v meziročním 
srovnání hodnota vyšší o cca 8,4 mil. Kč oproti stavu na 

konci roku 2017 (meziroční index 1,056). 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 2018 
v celkové hodnotě netto 40 335 tis. Kč se zvýšil ve srovnání 
s rokem 2017 o cca 1,7 mil. Kč (meziroční index 1,044).

Dlouhodobý hmotný majetek společnosti k datu 
31. 12. 2018 je ve výši netto 22 615 tis. Kč (meziroční index 
0,981), z čehož největší část (cca 83 %) tvoří nemovitý 
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 17 %.

Nehmotný majetek netto ke stejnému datu ve výši 
7 720 tis. Kč (meziroční index 1,384) tvoří cca 71 % soft-
ware a zbývajících cca 29 % jsou nehmotné výsledky vý-
zkumu a vývoje, pořízené vesměs z investic vlastní výroby. 
Dlouhodobý finanční majetek na konci roku 2018 předsta-
vují výhradně cenné papíry OBK Bond Garant společnosti 
Oberbank AG, pořízené v roce 2016 v nominální hodnotě 
10 000 tis. Kč.

Oběžná aktiva v objemu cca 116 801 tis. Kč na konci 
roku 2018 představují bilanční sumu o cca 6,6 mil. Kč vyšší 
v porovnání se stavem na konci roku 2017 (meziroční 
index 1,060). Největší podíl (cca 38 %) v této sumě tvoří 
nedokončená výroba (zásoby z vlastní činnosti), krátkodobé 
pohledávky (především pohledávkami z obchodních vztahů) 
s podílem cca 34 % a krátkodobý finanční majetek (peněž-
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ní prostředky) s podílem cca 28 % a zcela marginálním 
podílem dlouhodobých pohledávek z obchodních vztahů.

Zásoby (nedokončená výroba) představují na konci 
roku 2018 sumu v celkovém objemu cca 44 687 tis. Kč, což 
znamená výrazný nárůst o cca 31,8 mil. Kč vůči skuteč-
nosti na konci roku 2017 (meziroční index 3,457). Jedná 
se o nedokončenou výrobu vzniklou v rámci obchodních 
případů s se zasmluvněnou realizací a příslušným finanč-
ním plněním formou tržeb v následujícím účetním období, 
především pak v roce 2019.

Pohledávky společnosti na konci roku 2018 v objemu 
netto 39 614 tis. Kč (po započtení opravných položek ve výši 
cca 3 445 tis. Kč) tvoří téměř výhradně (cca 99,6 %) krát-
kodobé pohledávky v celkovém objemu cca 39 438 tis. Kč. 
Z nich 38 911 tis. Kč (podíl cca 98,7%) jsou pohledávky 
z obchodních vztahů. Ve srovnání se stavem na konci roku 
2017 se jedná o znatelný nárůst objemu krátkodobých 
pohledávek o cca 7,6 mil. Kč (meziroční index 1,241). 
V bilanci pohledávek z obchodních vztahů na konci roku 
2018 pak představují cca 70 % pohledávky za subjekty 
ze Skupiny ČEZ.

Dlouhodobé pohledávky ve výši cca 176 tis. Kč 
představují pohledávku z obchodních vztahů ve formě 
zádržného, uplatněnou smluvními partnery PSGInterna-
tional, a.s. a Sev.en EC.

Peněžní prostředky (krátkodobý finanční majetek) 
v celkovém objemu cca 32 500 tis. Kč k datu 31. 12. 2018 
sestávají z prostředků vedených na bankovních účtech 
(CZK, USD, EUR) v souhrnném objemu po přepočtu 
cca 32 288 tis. Kč a z pokladní hotovosti (CZK, EUR, USD) 
v hodnotě v souhrnné výši po přepočtu cca 212 tis. Kč. 
V porovnání se stavem na konci roku 2017 se jedná o vý-
razné snížení hodnoty této kategorie aktiv o cca 33 mil. Kč 
(meziroční index 0,494).

Časové rozlišení aktiv ve výši cca 625 tis. Kč ke konci 
roku 2018 je tvořeno výhradně očekávanými náklady příš-
tích období. V porovnání se stavem na konci roku 2017 se 
jedná u této marginální položky celkových aktiv o zvýšení 
o cca 115 tis. Kč (meziroční index 1,225).

Pasiva celkem, shodně s aktivy netto na konci roku 
2018, představují bilanční sumu ve výši 157 761 tis. Kč. Ve 
srovnání se stavem na konci roku 2017 se jedná o nárůst 
o cca 8,4 mil. Kč (meziroční index 1,056). V případě pasiv 
tvoří dominantní položku hodnota vlastního kapitálu (podíl 
cca 56 %) a zbytek pak cizí zdroje (zbývajících cca 44 %). 
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 2018 ve 
výši cca 89 025 tis. Kč, což znamená pokles o cca 3,2 mil. 
Kč oproti skutečnosti na konci roku 2017 (meziroční index 
0,965). Na tomto stavu se významnou měrou podílí nižší 
hospodářský výsledek za účetní období roku 2018, při 
nepatrně nižší hodnotě fondů vytvářených ze zisku (mezi-
roční index 0,936), prakticky stejné velikosti nerozděleného 
výsledku minulých let (meziroční index 1,001) a konstant-
ním objemu základního kapitálu společnosti. Ve struktuře 
vlastního kapitálu zaujímá základní kapitál podíl cca 16 %, 
nerozdělený výsledek hospodaření minulých let cca 53 %, 
podíl hospodářského výsledku roku 2018 pak cca 26 % 
a podíl fondů vytvářených ze zisku zbývajících cca 5 %.

Cizí zdroje figurují v bilanci pasiv společnosti na 
konci roku 2018 v celkovém objemu cca 68 736 tis. Kč, 
což odpovídá zvýšení o cca 11,7 mil. Kč (meziroční index 
1,205) ve srovnání s rokem 2017. Hlavním důvodem je 
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výrazný nárůst závazků společnosti o cca 23 mil. Kč (me-
ziroční index 1,981) především v oblasti krátkodobých 
závazků a proti tomu snížení objemu rezerv o 11,7 mil. Kč 
(meziroční index 0,648).

Rezervy, postupně vytvářené a čerpané v předchá-
zejících účetních obdobích a v období roku 2018 v sou-
ladu s interními předpisy společnosti, představují k datu 
31. 12. 2018 celkovou bilanční sumu ve výši 21 545 tis. Kč, 
což představuje pokles o 11,7 mil. Kč oproti stavu na konci 
roku 2017 (meziroční index 0,648).

Závazky společnosti na konci roku 2018 představují 
částku ve výši 47 191 tis. Kč, což je o cca 23 mil. Kč více než 
v roce 2017 (meziroční index 1,981). Z toho dlouhodobé 
závazky ve výši cca 957 tis. Kč tvoří výhradně odložená 
daň z příjmů společnosti (meziroční index 0,905). Krátko-
dobé závazky společnosti na konci roku 2018 jsou ve výši 
cca 46 234 tis. Kč, což v meziročním srovnání znamená 
výrazné zvýšení o cca 23,5 mil. Kč (meziroční index 2,031). 
Z této sumy pak výrazně majoritní podíl (cca 60%) tvoří 
krátkodobě přijaté zálohy ve výši 27 706 tis. Kč, z toho 
27 519 tis. Kč vůči ČEZ, a. s. (podíl cca 99 %), závazky vůči 
zaměstnancům ve výši cca 7 229 tis. Kč (podíl cca 16%), 
závazek ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
zaměstnanců ve výši cca 4 508 tis. Kč (podíl přes 9 %), 
daňový závazek vůči státu ve výši cca 4 175 tis. Kč (podíl 
cca 9 %). Ostatní položky (závazky z obchodních vztahů ve 
výši 2 583 tis. Kč), stejně jako položka dohadné účty pasivní 
ve výši 33 tis. Kč tvoří zbývajících cca 6 % v celkové bilanci.

Investice a majetek společnosti

V účetním období roku 2018 společnost pořídila, resp. 
zhodnotila svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
v souhrnné výši 7 718 tis. Kč, z toho cca 2 710 tis. Kč v ka-
tegorii dlouhodobého hmotného majetku a cca 5 008 tis. 
Kč v kategorii dlouhodobého nehmotného majetku (soft-
ware 3 416 tis. Kč, nehmotné výsledky vývoje a výzkumu 
cca 1 592 tis. Kč). Z toho pak majetek pořízený formou 
investic vlastní výroby činí částku cca 96 tis. Kč v případě 
hmotného majetku a cca 2 898 tis. Kč pro nehmotný ma-
jetek. Ve stejném období byl vyřazen z užívání dlouhodobý 
hmotný majetek s pořizovací hodnotou v celkovém objemu 
2 080 tis. Kč, přičemž se jednalo vesměs o zastaralý a vět-
šinou rovněž nefunkční a plně odepsaný movitý majetek bez 
dalšího využití ve společnosti a také prodej tří osobních 
automobilů.

Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku spo-
lečnosti netto k datu 31. 12. 2018 je ve výši 30 335 tis. Kč 
(meziroční index 1,060), z čehož hmotný majetek činí 
22 615 tis. Kč (meziroční index 0,981) a nehmotný majetek 
sumu 7 720 tis. Kč (meziroční index 1,384).

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 2018 
představují celkovou sumu ve výši 32 500 tis. Kč, což 
znamená pokles o 33 242 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 2018 
před zdaněním byl ve výši 1 158 tis. Kč, což je méně 
o cca 28,4 mil. Kč v porovnání s rokem předcházejícím 
(meziroční index cca 0,039). Čistý peněžní tok z investiční 
činnosti byl v roce 2018 ve výši cca –7 536 tis. Kč, což je 
částka v absolutní hodnotě nižší o cca 3,2 mil. Kč než v roce 
předcházejícím. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 
(dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) byly 
v hodnoceném účetním období 7 774 tis. Kč.

Čistý peněžní tok z finanční činnosti v roce 2018 
představuje částku se záporným znaménkem −26 864 tis. Kč, 
ve které zcela dominantní podíl (cca 98,8 %) zaujímá podíl 
na zisku, vyplacený akcionářům formou dividendy. V mezi-
ročním srovnání se jedná v absolutní hodnotě o ponížení této 
kategorie peněžního toku o cca 2,7 mil. Kč (index 0,443).

Výsledek hospodaření (účetní zisk) před odvodem 
daně za rok 2018 ve výši 26 520 tis. Kč se významným způ-
sobem podílí na celkové bilanci peněžních toků roku 2018.

Celkový přehled o výše uvedených peněžních tocích 
v roce 2018 je uveden v tabulkové formě v další části této 
výroční zprávy (viz Finanční část).

Bankovní úvěry

Společnost nečerpala v roce 2018 žádnou půjčku ani jinou 
finanční výpomoc od bankovních institucí a nemá rovněž 
žádné finanční závazky vůči nim z minulých období.

Integrovaný systém managementu 
kvality a bezpečnosti informací (IMS)

Společnost v roce 2018 úspěšně prošla 1. dozorovým 
auditem integrovaného systému managementu kvality 
a informační bezpečnosti. Audit prokázal shodu s norma-
mi ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/IEC 27001:2014. 
V důsledku zjištění z auditu má společnost právo nadále 
užívat Certifikáty osvědčující certifikaci pro obě normy, 
jejichž platnost vyprší 15. 3. 2020. Společnost v roce 2019 
čeká 2. dozorový audit IMS (QMS + ISMS).
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Společnost IMS udržuje, rozvíjí a neustále zlepšuje 
tak, aby si udržela trvale schopnost poskytovat produkty 
a služby ve shodě s požadavky a potřebami zákazníků 
a požadavky norem tak, aby dosahovala vysoké spokoje-
nosti zainteresovaných stran, která vede k rozvoji vzájemné 
spolupráce a obchodních interakcí.

Zaměstnanci společnosti

Stav zaměstnanců, přepočtený na plnou pracovní dobu 
na konci roku 2018 byl 58,1 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 2018 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 podporo-
vala další vzdělávání, kurzy a rekvalifikace zaměstnanců.

Zpráva o vztazích mezi propojenými 
osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovlá-
danou 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. 2018 do 31. 12. 2018, 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 oso-
bou ovládanou, přičemž současně není osobou ovládající.

V rozhodném období roku 2018 společnost uzavřela 
nebo v tomto období byly účinné smlouvy v celkovém počtu 
61 případů, zahrnujícím zejména smlouvy o dílo, smlouvy na 
servisní činnost nebo dodatky těchto smluv s propojenými 
osobami tvořícími podnikatelské seskupení ČEZ (Skupinu 
ČEZ). V první řadě se jednalo o mateřskou společnost (ovlá-
dající osobu) ČEZ, a.s. a o dalších 8 subjektů (dceřiných 
společností) jí ovládaných. Z toho 51 případů se týkalo 
smluv o dílo, dodatků ke smlouvám nebo objednávek na 
dodávku služeb a zboží, resp. servisních činností, ve kterých 
vesměs vystupuje společnost jako zhotovitel, resp. dodava-
tel. Dalších 10 případů pak představují smlouvy jiného typu.

 Všechny smlouvy byly uzavřeny za obvyklých smluv-
ních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo 
vzájemná protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého 
obchodního vztahu. Z uzavřených smluv, resp. dohod ne-
vznikla společnosti jako ovládané osobě žádná majetková 
újma, výhoda nebo nevýhoda ve smyslu výše uvedeného 
zákona. Žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo ve 
prospěch propojených osob nebo jiná opatření mezi propo-
jenými osobami ve smyslu výše zmíněného zákona nebyly 
v rozhodném období roku 2018 uskutečněny.

Představenstvo společnosti zhodnotilo výhody a ne-
výhody plynoucí z postavení společnosti v rámci podnikatel-
ského 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.

Účetní závěrka společnosti

Řádná účetní závěrka společnosti OSC, a.s. za období 
1. 1. 2018 až 31. 12. 2018, 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) 2018 2017 2016
Brutto Korekce Netto Netto Netto

Aktiva celkem 240 338 –82 577 157 761 149 330 158 370
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek 119 467 –79 132 40 335 38 630 40 688
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 30 637 –22 917 7 720 5 579 5 331
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 4 133 –1 873 2 260 1 307 1 435
B.I.2. Ocenitelná práva 26 504 –21 044 5 460 4 272 3 896
B.I.2.1. Software 26 504 –21 044 5 460 4 272 3 896
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 78 830 –56 215 22 615 23 051 25 357
B.II.1.1. Pozemky 2 296 0 2 296 2 296 2 296
B.II.1.2. Stavby 39 961 –23 567 16 394 17 716 18 430
B.II.3. Hmotné movité věci a jejich soubory 36 518 –32 648 3 870 3 039 4 631
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 55 0 55 0 0
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 10 000 0 10 000 10 000 10 000
B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 10 000 0 10 000 10 000 10 000
C. Oběžná aktiva 120 246 –3 445 116 801 110 190 117 107
C.I. Zásoby 44 687 0 44 687 12 927 19 131
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 44 687 0 44 687 12 927 19 131
C.II. Pohledávky 43 059 –3 445 39 614 31 521 27 828
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 176 0 176 28 28
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 176 0 176 28 28
C.II.2 Krátkodobé pohledávky 42 883 –3 445 39 438 31 493 27 800
C.II.2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 42 356 –3 445 38 911 31 351 27 664
C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 527 0 527 142 136
C.II.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 527 0 527 129 136
C.II.2.4.6 Jiné pohledávky 0 0 0 13 0
C.IV Peněžní prostředky 32 500 0 32 500 65 742 70 148
C.IV.1 Peněžní prostředky v pokladně 212 0 212 391 565
C.IV.2 Peněžní prostředky na účtech 32 288 0 32 288 65 351 69 583
D. Časové rozlišení aktiv 625 0 625 510 575
D.1. Náklady příštích období 625 0 625 510 575
D.3. Příjmy příštích období 0 0 0 0 0
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Položka / Účetní období (rok) 2018 2017 2016
PASIVA CELKEM 157 761 149 330 158 370
A. Vlastní kapitál 89 025 92 267 95 247
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 0 0 0
A.III Fondy ze zisku 4 635 4 951 5 200
A.III.1 Ostatní rezervní fondy 2 780 2 780 2 780
A.III.2 Statutární a ostatní fondy 1 855 2 171 2 420
A.IV Výsledek hospodaření minulých let (+/) 46 868 46 819 46 738
A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 46 868 46 819 46 738
A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/) 23 622 26 597 29 409
B+C. Cizí zdroje 68 736 57 063 63 123
B. Rezervy 21 545 33 245 41 256
B.3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0
B.4 Ostatní rezervy 21 545 33 245 41 256
C. Závazky 47 191 23 818 21 867
C.I Dlouhodobé závazky 957 1 057 1 210
C.I.3 Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0
C.I.4 Závazky z obchodních vztahů 0 0 0
C.I.8 Odložený daňový závazek 957 1 057 1 210
C.II Krátkodobé závazky 46 234 22 761 20 657
C.II.3 Krátkodobé přijaté zálohy 27 706 4 703 194
C.II.4 Závazky z obchodních vztahů 2 583 1 638 1 089
C.II.8 Závazky ostatní 15 945 16 420 19 374
C.II.8.3 Závazky k zaměstnancům 7 229 8 317 8 409
C.II.8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 508 5 128 5 103
C.II.8.5 Stát  daňové závazky a dotace 4 175 2 940 5 834
C.II.8.6 Dohadné účty pasivní 33 35 28
C.II.8.7 Jiné závazky 0 0 0
D. Časové rozlišení pasiv 0 0 0
D.1 Výdaje příštích období 0 0 0
D.2 Výnosy příštích období 0 0 0

Finanční část
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Položka / Účetní období (rok) 2018 2017 2016
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 91 496 141 746 143 254
II. Tržby za prodej zboží 0 0 0
A. Výkonová spotřeba 16 474 20 223 16 473
A.1 Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0
A.2 Spotřeba materiálu a energie 5 659 5 749 5 738
A.3 Služby 10 815 14 474 10 735
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/–) –31 760 6 204 –3 045
C. Aktivace (–) –2 994 –2 585 –2 701
D. Osobní náklady 89 073 87 621 84 575
D.1 Mzdové náklady 64 190 64 679 62 389
D.2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 24 883 22 942 22 186
D.2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 23 759 21 880 21 240
D.2.2 Ostatní náklady 1 124 1 062 946
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 6 044 6 276 9 389
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 069 6 408 5 787
E.3. Úpravy hodnot pohledávek –25 –132 3 602
III. Ostatní provozní výnosy 3 096 1 404 582
III.1 Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 238 0 0
III.3 Jiné provozní výnosy 2 858 1 404 582
F. Ostatní provozní náklady –8 639 –6 199 2 128
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0
F.2 Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0 0
F.3. Daně a poplatky 106 67 79
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období –11 700 –8 011 283
F.5. Jiné provozní náklady 2 955 1 745 1 766
* Provozní výsledek hospodaření (+/–) 26 394 31 610 37 017
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 0 0 0
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0 0
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 131 72 38

V.1 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo 
ovládající osoba 0 0 0

V.2 Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 131 72 38
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 2 1 1
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 17 31 168
VI.2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 17 31 168
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0 0
J. Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 0
VII. Ostatní finanční výnosy 250 4 6
K. Ostatní finanční náklady 270 676 126
* Finanční výsledek hospodaření (+/–) 126 –570 85
*** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/–) 26 520 31 040 37 102
L. Daň z příjmů 2 898 4 443 7 693
L.1 Daň z příjmů splatná 2 998 4 596 7 817
L.2 Daň z příjmů odložená (+/–) –100 –153 –124
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/–) 23 622 26 597 29 409
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–) 0 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) 23 622 26 597 29 409
* Čistý obrat za účetní období 94 990 143 257 144 048

Výkaz zisku a ztráty (údaje v tis. Kč)

Finanční část



22

Výroční zpráva  za rok 2018
Finanční část

Položka / Účetní období (rok) 2018 2017 2016

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku 
účetního období 65 742 70 148 77 532

A. Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 0 0 0
Z. Účetní zisk  nebo ztráta  z běžné činnosti před zdaněním 26 520 31 040 37 101
A.1 Úpravy o nepeněžní operace –6 044 –1 838 9 466

A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat.ceny prodaných stálých aktiv, 
a dále umořování opr.položky k nabyt.majetkku (+/) 6 069 6 408 5 787

A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv –11 726 –8 142 3 885
A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (/+) –238 0 0
A.1.4 Výnosy z dividend a podíů na zisku 0 0 0

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitaliz.úroků a 
vyúčtované výnos.úroky () –149 –104 –206

A.* Čistý peněžní tok z provoz.činnosti před zdaněním , změnami prac.
kapitálu a mimoř.položkami 20 476 29 202 46 567

A.2 Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu –16 469 8 624 6 975
A.2.1 ZS pohledávek z provozní činnosti a ČR akt.účtů –8 183 –3 496 11 209
A.2.2 ZS krátkodobých závazků z provozní činnosti 23 474 5 916 –1 189
A.2.3 Změna stavu zásob –31 760 6 204 –3 045
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaň. 4 007 37 826 53 542
A.4 Přijaté úroky 149 104 206
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost –2 998 –8 409 –10 301

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  a  mimoř.
položkami 1 158 29 521 43 447

(B) Peněžní toky z investiční činnosti 0 0 0
B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv –7 774 –4 350 –5 127
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 238 0 0
B.4 Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého finančního majetku 0 0 –10 000
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti –7 536 –4 350 –15 127
(C) Peněžní toky z finančních činností 0 0 0
C.1 Dopady změn dlouhodob.závazků 0 0 0
C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky –26 864 –29 577 –35 704
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů –316 –249 –260

C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové 
daně –26 548 –29 328 –35 444

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti –26 864 –29 577 –35 704
F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostř. –33 242 –4 406 –7 384
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 32 500 65 742 70 148

Přehled peněžních toků (údaje v tis. Kč)

Finanční část
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Ukazatele stavu a výkonnosti společnosti

Hodnocení stavu společnosti z pohledu výkonnosti, ren-
tability 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 
uvedeném přehledu, uvádějícím hodnoty jednotlivých 
ukazatelů za příslušné období roku 2018 a rovněž jejich 
histogram ve formě časového průběhu za období posledních 
10 účetních období (rok 2009 až 2018), resp. v kompri-
mované formě jejich tabulkového vyjádření za celou dobu 
existence společnosti, počínaje prvním uceleným ročním 
účetním obdobím od jejího založení, tj. rokem 1995.

Hodnotící ukazatele

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 2009–2018 je pak uveden a komentován dále 
v této zprávě.

Ukazatel (%) 2018 2017
období 1995–2018

min. (rok) max. (rok)
LIKVIDITA
Celková likvidita 253 484 169 (1995) 870 (1999)
Míra krytí dlouhodobého majetku (DM) 223 242 137 (2013) 3 589 (1998)
Míra krytí DM vlastními zdroji 221 239 116 (1999) 1 204 (1995)
Podíl DM v aktivech netto 25,6 25,9 2,5 (1998) 33,5 (2011)
Stupeň odepsání majetku v užívání 66,2 66,0 66,4 (2015)
ZADLUŽENOST
Celková zadluženost (bez rezerv) 29,9 15,9 14,2 (2013) 84,5 (1999)
Dlouhodobá zadluženost 0,6 0,7 0 (1996) 77,4 (1999)
RENTABILITA KAPITÁLU
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (netto) 26,5 28,8 13,1 (2002) 62,7 (1995)
Rentabilita aktiv netto 15,0 17,8 7,9 (2002) 21,1 (2015)
EBIT marže* 27,8 22,1 15,3 (2002) 28,0 (2015)

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
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Likvidita a míra krytí majetku společnosti

Ukazatel „Celková likvidita“ (Oběžná aktiva/Krátkodobý 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 2018 vykazuje hodnotu 253 %, což odpovídá 
meziročnímu poklesu s indexem 0,522. Na této skutečnosti 
se podílí zejména významný nárůst krátkodobých závazků 
v bilanci aktiv společnosti. Hodnota tohoto ukazatele po-
tvrzuje i nadále velmi dobrou míru celkové likvidity.

Ukazatel „Míra krytí dlouhodobého majetku“ (Vlast-
ní 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 2018 došlo k jeho mírnému poklesu 
na hodnotu 223 % (meziroční index 0,923). Tato úroveň 
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 2018 
je na úrovni 221 %, 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 svou hodnotou 25,6 % v roce 2018 výrazně 
neodchýlil od předchozího roku (meziroční index 0,988).

„Stupeň odpisování dlouhodobého majetku“ udá-
vající celkovou míru účetního odpisu majetku společnosti, je 
v roce 2018 ve výši cca 66,2 %, znamenající mírný nárůst 
vůči roku 2017 (meziroční index cca 1,003).

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 
odpisování dlouhodobého majetku zůstává i nadále na 
poměrně značné úrovni, což odráží skutečnost, že rychlost 
odpisu majetku je zhruba v bilanci s jeho přírůstkem. Nic-
méně 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 rezerv/
Pasiva celkem), udávající míru zadluženosti společnosti 
vyjádřenou ve formě podílu cizího kapitálu bez rezerv 
v celkových finančních zdrojích společnosti, se v roce 
2018 významně navýšil na úroveň cca 29,9 % (meziroční 
index 1,875), ale stále vypovídá o nízké úrovni zadluže-
nosti společnosti. Ukazatel „Dlouhodobá zadluženost“ 
(Dlouhodobé závazky a Bankovní úvěry/Pasiva celkem), 

udávající podíl dlouhodobého cizího kapitálu na finančních 
zdrojích společnosti, zůstává v posledních letech prakticky 
beze změny na velice nízké úrovni kolem cca 0,6 %, danou 
v roce 2018 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)“, vyjadřující 
míru zhodnocení vlastního kapitálu jako poměr dosažené 
hodnoty zisku po odvodu daně (ROE netto), resp. zisku před 
zdaněním (ROE brutto), k hodnotě vlastního kapitálu, se 
v roce 2018 snížil, a to v obou výše zmíněných případech.

Ukazatel „ROE netto“ za hodnocené období roku 
2018 je ve výši cca 26,5 % (meziroční index 0,920), což 
je úroveň potvrzující i nadále vysokou úroveň rentability 
vlastního kapitálu.

Ukazatel „Rentabilita aktiv (netto)“, udávající míru 
rentability aktiv, vyjádřený jako poměr hospodářského 
výsledku za účetní období (zisku po zdanění) k hodnotě 
celkových aktiv netto v tomto období, dosáhl v roce 2018 
úroveň 15,0 % (meziroční index 0,841). 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 hodno-
cení rentability je ukazatel „EBIT marže“. Tento ukazatel 
udává velikost dosaženého hospodářského výsledku z pro-
vozní činnosti před odvodem daně v poměru k celkovému 
obratu v daném roce. Jeho hodnota dosažená v roce 2018 
ve výši 27,8 % (meziroční index 1,259) 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 dvou ze tří zmíněných 
ukazatelů skutečnost roku 2018 poněkud zaostává za 
úrovní dosaženou v roce 2017.

Ukazatele stavu a výkonnosti společnosti
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Další hodnotící ukazatele

Významným a často používaným absolutním ukazatelem 
hodnocení efektivity je ukazatel EBITDA, udávající dosažený 
provozní hospodářský výsledek před odvodem daně a bez 
zahrnutí vlivu odpisů. Jeho průběh v posledních deseti 
účetních obdobích je znázorněn v dále uvedeném grafu. 
Ukazatel EBITDA v roce 2018 byl ve výši 32 463 tis. Kč 
(meziroční index 0,854).

Dalším hodnotícím ukazatelem je „Přidaná hodnota 
na zaměstnance“, udávající přidanou hodnotu vytvořenou 
za účetní období roku v přepočtu na jednoho zaměstnance 
s plným pracovním úvazkem. Hodnota tohoto ukazatele 
v roce 2018 je ve výši 1 795 tis. Kč, což představuje me-
ziročním pokles s indexem cca 0,893. Rovněž hodnota 
tohoto ukazatele však svědčí o vysoké efektivitě výkonů, 
měřené velikostí přidané hodnoty.
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Závěr

Předložená výroční zpráva poskytuje vyčerpávající soubor 
údajů, na základě kterých je možné posuzovat výsledky 
společnosti dosažené v účetním období roku 2018 a její 
stav na konci tohoto účetního období z pohledu všech 
významných hodnotících ukazatelů (výkonnost, efektivita, 
rentabilita, finanční situace). Objektivní pohled je možný 
nejen z perspektivy samotného období roku 2018, ale 
i v kontextu vývoje relevantních ukazatelů v dlouhodobém 
časovém horizontu.

Závěrem je možné rok 2018 zhodnotit jako úspěšný, 
a to jak z hlediska komerčního, tak z hlediska pracovních 
výsledků. Výsledky roku 2018 splnily očekávání stano-
vené finančním a obchodním plánem pro tento rok. Stav 
společnosti na konci roku 2018 je možno hodnotit jako 
konsolidovaný na dobré úrovni po všech stránkách, což 
představuje dobrou výchozí pozici pro úspěch podnikatelské 
činnosti i v následujících letech.
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Zpráva o vztazích 
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 
ovládanými stejnou ovládající osobou podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon 
o obchodních korporacích za období 1. 1. 2018–31. 12. 2018

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. 2018 do 31. 12. 2018.

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 2018 celkem 226 právnických osob, mezi které patří rovněž 
společnost OSC, a.s. Schéma členů podnikatelského seskupení ČEZ je uveden v příloze č. 1.

Společnost OSC, a.s. není ovládající osobou ve smyslu § 74 výše uvedeného zákona a je pouze osobou přímo ovlá-
danou společností ČEZ, a. s., která zprostředkovává ovládání OSC, a.s. Ministerstvu financí ČR.

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 
inženýrských výkonů.

V rozhodném období roku 2018 společnost OSC, a.s. uzavřela nebo již byly účinné z předcházejícího období smlouvy 
nebo dodatky smluv s ovládající (mateřskou) společností ČEZ, a. s. a s dalšími 9 subjekty z podnikatelského seskupení 
ČEZ jmenovitě uvedenými dále.

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

III. Ostatní osoby přímo nebo nepřímo ovládané společností ČEZ, a.s.
Společnost OSC, a.s. v rozhodujícím období roku 2018 uzavřela, resp. byly v účinnosti vztahy vesměs obchodního cha-
rakteru s následujícími subjekty podnikatelského seskupení ČEZ 2018 (Skupiny ČEZ), mimo vlastní ovládající společnost 
ČEZ, a. s.: 

1) Obchodní společnost: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o.
Sídlo společnosti: Třebíč, Bráfova 1371/16, PSČ 674 01 
Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14400
IČ:  60698101
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2) Obchodní společnost: Elektrárna Počerady, a.s.
Sídlo společnosti: Praha 4, Duhová 1442/2, PSČ 140 00
Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18163
IČ: 24288110

3) Obchodní společnost: ČEZ ICT Services, a.s.
Sídlo firmy: Praha 4, Duhová 1531/3, 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 vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1784
IČ: 47115726

6) Obchodní společnost: ČEZ Prodej, a.s.
Sídlo společnosti: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22581
IČ: 27232433

7) Obchodní společnost: AZ KLIMA a.s.
Sídlo společnosti: BrnoSlatina, Tuřanka 1519/115a, PSČ 627 00
Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6471
IČ: 24772631

8) Obchodní společnost: ÚJV Řež, a.s.
Sídlo společnosti: Hlavní 130, Řež, Husinec, PSČ 250 68
Zapsaná v OR vedeném:  Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833
IČ: 46356088

9) Obchodní společnost: Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Sídlo společnosti: Dětmarovice 1202, PSČ 735 71
Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10329
IČ: 29452279

2. Jednání týkající se majetku přesahující 10 % vlastního kapitálu

V rozhodném období roku 2018 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. 2018.

3. Smlouvy a dohody mezi propojenými osobami

V rozhodném období roku 2018 uzavřela společnost OSC, a.s. celkem 27 smluv, dodatků smluv / objednávek nebo jiných 
dohod s osobami tvořícími podnikatelské seskupení ČEZ a dalších 34 smluv nebo jiných dohod bylo v účinnosti na základě 
dříve uzavřeného vztahu.

Z výše uvedeného celkového počtu se jedná o 51 případů smluv o dílo včetně jejich dodatků nebo objednávek na 
dodávku služeb a zboží nebo servisních služeb. Z toho jedna smlouva měla současně více objednatelů (4). Seznam těchto 
smluv je uveden v příloze č. 2. Dalších 10 případů uvedených v příloze č. 3 pak představují jiný typ smlouvy nebo dohody.
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Bližší charakteristika uzavřených smluv a dohod, které uzavřela ovládaná společnost OSC, a.s. v rozhodném období 
roku 2018 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 2018 uzavřeno nebo bylo účinných celkem 46 dohod, představujících v převážné většině 
(celkem 43 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. V sedmi případech se jedná o plnění až v roce 
2019; jedna z těchto smluv zahrnovala současně více objednatelů (celkem 4).

2) ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o.
V rozhodném období roku 2018 byla uzavřena s výše uvedenou společností jedna nová smlouva o dílo a pokračovalo 
plnění na základě jedné už dříve uzavřené smlouvy.

3) Elektrárna Počerady, a.s.
S Elektrárnou Počerady, a.s. byly v rozhodném období roku 2018 uzavřeny 2 nové smlouvy o dílo, z nichž jedna zahrno-
vala současně více objednatelů.

4) ČEZ ICT Services, a.s.
V rozhodném období roku 2018 byla uzavřena jedna nová smlouva o dílo, jejíž plnění bude až v roce 2019, a pokračovalo 
plnění jedné již dříve uzavřené smlouvy. Ze smluv ostatního typu pokračovalo plnění dvou smluv k poskytování služby 
internet v areálech ETE a EDU.

5) MARTIA a.s.
V rozhodném období roku 2018 byla uzavřena jedna nová smlouva o dílo. Ze smluv ostatního typu byly učiněny dvě 
nové dodávky služeb pro OSC, a.s. – subdodávka servisu (výměna vadného zdroje TK 1 na TELEDĚ) a elektrorevize pro 
zakázku Servis RTIZS 2018.

6) Energotrans, a.s.
V rozhodném období roku 2018 byla uzavřena jedna nová smlouva o dílo, která zahrnovala současně více objednatelů.

7) ČEZ Prodej, a.s.
V rozhodném období roku 2018 byla uzavřena jedna nová smlouva ostatního typu o sdružených dodávkách plynu.

8) AZ KLIMA a.s.
V rozhodném období roku 2018 byla uzavřena jedna nová smlouva ostatního typu – projekt klimatizace budovy společ-
nosti OSC, a. s.

9) ÚJV Řež, a.s.
V rozhodném období roku 2018 společnost OSC, a.s. pokračovala jako spoluřešitel grantového projektu „Podpora výcviku 
obsluhy blokové dozorny jaderné elektrárny“, řízeném společností ÚJV Řež, a.s.

10) Elektrárna Dětmarovice, a.s.
V rozhodném období roku 2018 byly uzavřeny dvě nové smlouvy o dílo, z nichž jedna zahrnovala současně více objed-
natelů. Dále pokračovalo plnění jedné smlouvy již dříve uzavřené.

4. 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 
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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 2018.

Představenstvo společnosti zhodnotilo výhody a nevýhody plynoucí z postavení společnosti v rámci podnikatel-
ského 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. 

6. Závěr

Z výše uvedených vztahů mezi propojenými osobami, uzavřených nebo účinných v rozhodném období roku 2018, 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 ne-
výhodami, 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 2019.

Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2018 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.

V Brně dne 25. března 2019

Za statutární orgán společnosti OSC, a.s.

  
Ing. Robert Peca,      Ing. Miroslav Konečný,
místopředseda představenstva      člen představenstva
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