
1

výroční zpráva

TECHSYS - HW a SW, a. s.

výroční zpráva



2



1

03  Profil společnosti

05  Zpráva o podnikatelské činnosti

07  Další rozvoj společnosti

08  Finanční část

15  Zpráva dozorčí rady

16  Charitativní činnost

16  Poděkování

Obsah



2

Základní údaje o společnosti

Název společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s.

Sídlo Praha 8, Březinova 640/3a, PSČ 18600

Datum vzniku 06. 11. 1991
IČ 43005250
DIČ CZ43005250
Právní forma Akciová společnost
Společnost je zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15429
Předmět podnikání  Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Výroba, instalace, opravy  

elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Výše základního kapitálu 6 000 000,- Kč v 600 ks akcií ve jménovité hodnotě 10 000,- Kč

Orgány společnosti 
 
Valná hromada Akcionáři společnosti
 
Představenstvo společnosti Ing. Zdeněk Paukner, předseda 
 Ing. Jiří Beneš, člen
 Ing. Jiří Janičata, CSc., člen
 RNDr. Zdeněk Ondříček, člen

Dozorčí rada Ing. Zdeněk Štěpka, předseda 
 Ing. Antonín Svoboda, člen 
 Ing. David Řehoř, člen
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Profil společnosti

Spokojenost a důvěra zákazníků se zhodnocuje 
v opakovaných poptávkách v tradičních, i no-
vých oblastech, se kterými se na naši společnost 
obracejí:
•  Výroba a dodávky telemechanik pro dálkový dohled 

a řízení VN sítí
•  Výroba a dodávky telemechanik určených pro dálkový 

dohled, ovládání a řízení obnovitelných zdrojů energie 
distribučními společnostmi
•  Výroba a dodávky specializovaných zařízení pro dálko-

vý dohled a diagnostiku nejrůznějších zařízení v ener-
getice a průmyslu (transformátory, řídicí systémy, 
elektrická vedení, vlastní spotřeba stanic)
•  Výroba a dodávky komunikačních uzlů a koncentrátorů 

dat určených pro sběr dat z rozsáhlých telemetrických 
sítí, dohled a řízení těchto sítí
•  Realizace systémů pro on-line přenos měření z elek-

troměrů v distribučních sítích energetiky včetně zpra-
cování dat pro účastníky energetického trhu
•  Řešení komplexních problémů datových komunikací 

v prostředích mobilních komunikačních sítí, zakázko-
vá výroba konvertorů komunikačních protokolů a po-
dobných zařízení
•  Vývoj a dodávky zakázkových SW řešení pro oblast on-

line sběru a zpracování technologických dat
•  Provozní dohled a servis trvale běžících systémů zá-

kazníků

Ve všech oblastech, kterým se věnujeme, je samozřej-
mostí trvalé sledování nejnovějších trendů a jejich pro-
mítání do našich výrobků. Tohoto výsledku dosahujeme 
zejména díky vysoké úrovni vzdělání našich pracovníků 
(více než 75% má vysokoškolské vzdělání) a jejich mo-
tivací ke kvalitní práci a hledání moderních a inova-
tivních řešení. Nedílnou součástí řízení společnosti je 
také implementace systému jakosti dle normy EN ISO 
9001:2008.

V roce 2011 oslavila společnost 
TECHSYS – HW a SW, a.s. dvacet 
let na trhu. Je to stabilizovaná 
domácí firma, která dlouhodobě 
a systematicky pracuje na 
rozšiřování portfolia svých produktů 
a služeb, kterými trvale oslovuje 
zejména své dlouhodobé obchodní 
partnery, jejichž počet se neustále 
zvyšuje. 
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SW   TEK2010
Programové vybavení pro vytváření složitých aplikací pro sběr 
a přenos telemetrických dat na serverech Windows



5

SW   TEK2010

Zpráva 
o podnikatelské 
činnosti

Zásadní změnou bylo dokončení opravy nové provo-
zovny a přestěhování společnosti. Realizace této změny 
odčerpávala značnou část kapacit a vyžádala si mimo-
řádné pracovní nasazení a obětavost řady pracovníků.
Přes režijní zátěž související se změnou sídla společnosti 
se podařilo dosáhnout dobrých výsledků i v mnoha dal-
ších oblastech podnikání:
•  Nové produkty TEK2010 a TECHSIGHT, jejichž vývoj byl 

dokončen v roce 2010, byly úspěšně nasazeny u větši-
ny hlavních obchodních partnerů
•  Rozšířili jsme počet servisních smluv na provoz systé-

mů u našich hlavních partnerů a zvýšili objem servis-
ních prací
•  Zúčastnili jsme se několika velkých výběrových říze-

ní a získali řadu zajímavých zakázek, ve kterých jsme 
uplatnili naše produkty a zkušenosti

•  Největší zakázky roku 2011 byly celkem rovnoměrně 
rozděleny do všech hlavních technických oblastí, kte-
rými se zabýváme:
•  Dodali jsme nový velký monitor transformátoru  

350 MVA a několik menších zařízení tohoto typu
•  Podstatným způsobem jsme navýšili počet našich 

GPRS terminálů různých typů, zpravidla rozšířením je-
jich počtu v již existujících aplikacích u dlouhodobých 
partnerů
•  Inovovali jsme prestižní aplikaci terminálů hraničních 

rozvoden České republiky a plně ji integrovali do do-
hledového systému
•  Rozšířili jsme počet našich datových koncentrátorů 

a řadu starších zařízení inovovali

Z hlediska dlouhodobého budování firmy je velkým 
úspěchem významné posílení obchodního oddělení, 
jehož přínos pro firmu by se měl projevit v nejbližším 
období.

V oblasti vývoje nových produktů se podařilo dosáhnout 
jisté konsolidace a nezávislosti hlavních vývojových 
trendů na jednotlivých zakázkách. To je dáno zejména 
důslednou snahou o dosažení vyšší standardizace pro-
duktů a sériovosti v oblasti dodávek SW celků, což je 
jeden z klíčových bodů dlouhodobé strategie firmy.

V oblasti výroby a servisu došlo k výrazné reorganizaci. 
Řízení těchto dvou souvisejících oblastí bylo rozděleno 
a vytvořily se předpoklady k dalšímu růstu efektivity 
a výkonnosti a také ke zvyšování počtu pracovníků.

Ačkoliv po ekonomicky mimořádně úspěšném roce 
2010 došlo k mírnému poklesu obratu i dalších ekono-
mických ukazatelů, celkový trend růstu se potvrdil. Po-
kud přihlédneme k vlivu mimořádných režií spojených 
se změnou sídla a k pracovní zátěži spojené s tímto kro-
kem, jsou dosažené výsledky velmi dobré.

Rok 2011 byl pro společnost 
TECHSYS – HW a SW, a.s. nejen 
rokem výročním, ale rovněž rokem 
důležitých změn, kterými se 
podařilo z podstatné části naplnit 
požadavky Strategie společnosti 
schválené vedením firmy v lednu 
2010.
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SW Twister
Univerzální programové vybavení pro 
telemechaniky i datové servery pracující pod 
operačním systémem Linux



7

Další 
rozvoj společnosti

Z dlouhodobého pohledu zůstávají hlavními cíli zvy-
šování obratu a pokračování úsilí o vyšší standardizaci 
a sériovost v oblasti dodávek SW produktů. K tomu 
nově přibývá důraz na zlepšení efektivity vývoje HW, 
bez kterého nelze dostatečně pružně reagovat na nové 
požadavky zákazníků, dále požadavek na promyšlené 
zvyšování počtu zaměstnanců a vytváření finančních 
rezerv pro financování větších akcí.

Klíčovým požadavkem pro rok 2012 je dokončit budo-
vání základu obchodního oddělení, které by mělo plně 
rozvinout svoji činnost a umožnit absorbování dalších 
kapacit. S tím úzce souvisí definování nové marketin-
gové strategie. Klíčová role marketingu v rámci nové 
Strategie společnosti spočívá v tom, že tento proces je 
prioritně zaměřen na zákazníka a na prodej výrobků 
a služeb, a tím zásadním způsobem ovlivňuje výsledky 
obchodu a vlastně i všechny ostatní činnosti firmy.

Důležitým požadavkem pro příští období je zajištění 
diferencovaného přístupu k různým skupinám zákazní-
ků a produktů a také nalezení nových cest propagace 
produktů. 

V příštích několika letech by se také mělo stát prioritou 
vybudování provozních kanceláří firmy ve vybraných 
regionech. Každá taková kancelář by měla mít dva až tři 
pracovníky, měla by být ekonomicky neztrátová a měla 
by samostatně plnit úkoly zejména v oblasti servisu 
a obchodu.

Přes zatím malou úspěšnost této oblasti musíme dále 
pokračovat ve snaze o proniknutí na zahraniční trhy, 
a to alespoň v rámci Evropské Unie.

Hlavní snahou vedení je 
srozumitelně formulovat 
dlouhodobé i střednědobé 
strategické cíle rozvoje společnosti 
a cílevědomě pracovat na jejich 
prosazování a plnění. Aby tento 
proces neztratil na dynamice, byla 
v souvislosti s vyhodnocením roku 
2011 a v návaznosti na závěry 
recertifikačního auditu EN ISO 
9001:2008 přijata nová Strategie 
společnosti. Ta reaguje na výsledky, 
jichž bylo dosaženo v uplynulém 
období, nově nastavuje priority 
a definuje některé nové cíle rozvoje 
společnosti.
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Finanční část

Přehled hospodaření

Snížení obratu o 15 % proti mimořádně úspěšnému 
roku 2010 je dáno výrazně nižší poptávkou v oblasti 
výstavby obnovitelných zdrojů. Celkově můžeme hod-
notit hospodaření společnosti v roce 2011 jako úspěšné, 

zvláště přihlédneme-li k pořízení nového sídla do ma-
jetku společnosti:
•  Při porovnání s obratem za rok 2009 bylo dosaženo 

jeho navýšení o 15 %
•  Snížení zisku proti roku 2010 souvisí zejména s mimořád-

nými náklady na stěhování společnosti do nového sídla
•  Podařilo se snížit poměr cizí zdroje/aktiva z 40 % v roce 

2010 na 35 % v roce 2011
•  V souvislosti s pořízením nového sídla došlo v letech 2010 

a 2011 k částečnému snížení okamžité likvidity společnosti.

Přehled hlavních ekonomických ukazatelů v roce 2011 včetně porovnání s předchozími roky je uveden v tabulce. Pro 
vyhodnocení dlouhodobějších trendů nebudeme přihlížet k ekonomickým ukazatelům za rok 2010. 

Z dlouhodobého hlediska je zřetelný nárůst zisku a vlastního kapitálu v období 2007 až 2011. Příznivý je rovněž trend 
postupného navyšování obratu v letech 2007 až 2011.

Společnost dosáhla v roce 2011 
zisku 1 793 000,- Kč při obratu 
30 456 000,- Kč. 

Rok 2009 2010 2011
ROA 8,70 % 13,62 % 8,21%
ROE 15,76 % 23,23 % 13,33%
Běžná likvidita 465,10 % 258,54 % 247,96%
Okamžitá likvidita 164,89 % 88,20 %  67,65%
Produktivita 100 456 Kč 173 611 Kč 99 611 Kč
EBITDA 2 290 993 Kč 4 207 000 Kč 4 178 000
Výnos na akcii 3 013 Kč 5 208 Kč 2 990 Kč

Rok Obrat (mil. Kč) Zisk (mil. Kč) Vlastní kapitál (mil. Kč)
2007 28,660 1,590  11,312
2008 23,335 1,634 11,343
2009 25,893 1,808 11,470
2010 34,796 3,125 11,653
2011 30,456 1,793 12,119
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SW TEchSighT
Multiplatformní smart client pro vizualizaci dat v aplikacích  
na bázi SW TEK2010 a SW Twister
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Výkaz zisku a ztrát

ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 (V celých tisících Kč)

POLOžKA
Skutečnost v účetním období

běžném minulém
Tržby za prodej zboží 180 833
Náklady vynaložené na prodané zboží 11 84
Obchodní marže 169 749
Výkony 30456 34796
Výkonová spotřeba 12775 16974
Přidaná hodnota 17850 18571
Osobní náklady 13771 13529
Daně a poplatky 129 208
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1121 743
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 117
Ostatní provozní výnosy 115 69
Ostatní provozní náklady 16 70
Provozní výsledek hospodaření 2928 4207
Výnosové úroky 0 1
Nákladové úroky 444 40
Ostatní finanční výnosy 0 72
Ostatní finanční náklady 238 354
Finanční výsledek hospodaření -682 -321
Daň z příjmů za běžnou činnost 453 761
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1793 3125
Výsledek hospodaření za účetní období 1793 3125
Výsledek hospodaření před zdaněním 2246 3886
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Rozvaha

ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2011 (V celých tisících Kč)

AKTIVA
Běžné účetní období Minulé účetní období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 29795 -7967 21828 22948
Dlouhodobý majetek 20132 -7967 12165 12549
Dlouhodobý nehmotný majetek 242 -242 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 19890 -7725 12165 12549
Oběžná aktiva 9482 0 9482 10039
Zásoby 779 0 779 845
Krátkodobé pohledávky 6116 0 6116 5769
Krátkodobý finanční majetek 2587 0 2587 3425
Časové rozlišení 181 0 181 360

PASIVA Stav v běžném 
účetním období

Stav v minulém
účetním období

PASIVA CELKEM 21828 22948
Vlastní kapitál 13446 13453
Základní kapitál 6000 6000
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 640 480
Výsledek hospodaření minulých let 5013 3848
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1793 3125
Cizí zdroje 8382 9495
Krátkodobé závazky 3824 3883
Bankovní úvěry a výpomoci 4558 5612



13

Zpráva auditora
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Zpráva auditora
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Zpráva dozorčí rady
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Charitativní činnost

V rámci charitativní činnosti jsme pokračovali ve spolupráci s nadací Člověk 
v tísni a opět podpořili projekt Jeden svět na školách.

Poděkování
Tradiční oporou ve výročním, a v mnoha ohledech pro 
společnost přelomovém roce 2011, byli naši dlouhodobí 
obchodní partneři. Udržení jejich přízně, systematická 
podpora trvalého zájmu o naše produkty a péče o jejich 
spokojenost jsou naší dlouhodobou prioritou. Přede-
vším obchodním partnerům děkujeme za konstruktivní 
spolupráci na mnoha náročných projektech.

V roce 2011 došlo ve společnosti k řadě organizačních 
a personálních změn, jejichž cílem bylo vytvořit pod-
mínky pro další rozvoj společnosti, zvyšování kvality 

a efektivity práce. Těchto cílů bychom nikdy nedosáhli 
bez stabilizovaného kádru našich zaměstnanců. Všem 
našim pracovníkům patří dík za obětavost, svědomitost 
a tvůrčí invenci při plnění svěřených úkolů.

Představenstvo společnosti 
TECHSYS – HW a SW, a.s.

Praha, 10. června 2012
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