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INFRASTRUKTURA WAMS

Vybudování infrastruktury a dohledového systému pro synchronní měření fázorů napětí a proudů z rozsáhlé oblasti přenosové
soustavy České republiky prokázalo schopnost firmy kompletovat složité technické systémy jak za použití vlastních, tak cizích komponent. Jednalo se zejména o kompletační práce v oblasti projektování, montáží a systémové administrace.

www.techsys.cz

Hlavní aktivity
v roce 2013

V roce 2013 se nám podařilo realizovat nejvyšší obrat
v historii společnosti. Hlavním zdrojem příjmů společnosti zůstala realizace zakázek a služeb pro dlouhodobé partnery, kterými jsou společnosti ČEPS, ČEZ,
E.ON a RWE. O dosaženou výši obratu se pak nejvíce
zasloužil souběh několika velkých investičních akcí,
na kterých jsme se významnou měrou podíleli.
Nelze také nezmínit přínos postupně se zvyšující výkonnosti obchodního oddělení, díky níž se významně zvýšil počet typových akcí menšího rozsahu.
Tento trend se projevil zejména v oblasti telemetrií
pro řízení obnovitelných zdrojů energie a dálkově
ovládaných úsekových odpínačů.

Podstatnou akcí z hlediska obratu společnosti bylo
dokončení instalace infrastruktury a dohledového
systému pro projekt synchronního měření fázorů
napětí a proudů na stanicích ČEPS a v centru a uvedení celku do zkušebního provozu.
Důležitým předpokladem realizace všech klíčových
akcí bylo dokončení základního vývoje obou hlavních SW platforem. SW Twister2013 byl doplněn
zejména o zálohování a další funkce, díky nimž postupně nahrazuje starší TEK2010. SW Storm dosáhl
úrovně, která umožňuje postupně nasazovat telemetrii nové generace Storm-01 na jednotlivé typové
aplikace, kde nahrazuje koncepčně starší telemetrie
Tornado.

Z technického hlediska byla zajímavá především
výstavba komplexních monitorovacích systémů
výkonových transformátorů přenosové soustavy
ČEPS ve stanici Chotějovice. Všechny dosud dodané
monitorovací systémy do této oblasti se podařilo
funkčně i technologicky sjednotit, doplnit o nové
funkce a plně integrovat do centrálního monitoringu transformátorů ČEPS.

SW TEK2010 je stále provozován na desítkách
aplikací a telemetrie Tornado jsou nasazeny v tisícovkách lokalit. Jedná se o nejúspěšnější projekty
v historii firmy, které budou v provozu ještě řadu let.
Náhrada novými typy zařízení byla však nutná kvůli
rozvíjejícím se technologiím a zvyšujícím se požadavkům na funkce.

Novou agendou v rámci aplikace monitoring stanic
přenosové soustavy byla realizace výpočtu aktuální
přenosové kapacity vedení a poskytování on-line informací pro využívání dynamického zatěžování vedení při řízení přenosové soustavy České republiky.

Vývoj HW se po úspěšném zahájení sériové výroby
telemetrií Storm-01 soustřeďuje na přípravu dalších
zařízení nové generace, která ještě lépe a efektivněji
pokryjí požadavky zákazníků v této oblasti. Mělo by
se jednat především o nový koncept Storm-03, který
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zvýší konkurenceschopnost našich řešení na trhu.
Byla zahájena výroba nové řady expanzních modulů
pro zařízení Storm.
Hlavní tíha praktické realizace akcí ležela tradičně
na pracovnících výroby a servisu. Je potřeba vyzdvihnout skutečnost, že realizace většího počtu
akcí se obešla bez výrazného nárůstu kapacit, což
bezpochyby svědčí o zvyšování efektivity práce
těchto útvarů. Stále je však co zlepšovat v odborné
přípravě pracovníků, zejména v oblasti nových technologií a databází.
Zvýšený objem zakázek přinesl, bohužel, i některé
negativní jevy. Došlo k chybám v oblasti organizace a řízení jak na úrovni manažerů, tak na úrovni
vedoucích oddělení. Tyto jevy se však podařilo překonat zejména díky operativní intervenci představenstva, které krátkodobě převzalo řízení kritických
oblastí.
V oblasti charitativní činnosti jsme se rozhodli i nadále spolupracovat s nadací Člověk v tísni a podporovat její vybrané projekty. Utrpení v dnešním světě
je mnoho a příležitostí pro charitu bezpočet. Do budoucna bychom měli tyto aktivity propagovat více
i v rámci firmy a s pomocí zaměstnanců hledat smysluplné náměty pro charitativní činnost i ve svém
okolí.
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Komplexní řešení pro monitorování, regulaci a bilanci odběrů a dodávek energií. Zpracování měření elektřiny, plynu, tepla
a vody. Modulární aplikace s širokou škálou funkcí pro účastníky
energetického trhu. Jednoduchá
možnost rozšíření o aplikace pro
dispečerské řízení a správu distribuční sítě.

BILANČNÍ SYSTÉMY

www.techsys.cz

Rozvoj společnosti
v roce 2013
TECHSYS je dlouhodobě stabilní domácí firma s jasně
čitelnou strategií rozvoje a transparentní vlastnickou
strukturou. Byla to právě nová strategie společnosti,
schválená na jaře roku 2012, která nastartovala řadu
pozitivních změn. Pokud bychom se pokusili dnešní stav
poměřit tehdy definovanými cíli, dojdeme k závěru, že
jsme dospěli přibližně do poloviny vytyčené cesty.
Je zajímavé sledovat silný pozitivní dopad splněných
cílů na rozvoj firmy a zároveň stagnaci v oblastech, kde
se cíle plnit nedaří.
Nejlépe lze tento výrazný posun předvést na úrovni plnění dlouhodobých strategických cílů:

• D aří se zvyšovat výkonnost obchodu. Neoddiskutovatelným důkazem toho faktu je letošní rekordní obrat.
• P ředpoklady pro standardizaci produktů a sério
vost v oblasti dodávek SW celků jsou dnes splněny. Do budoucna počítáme pouze se dvěma
hlavními SW platformami Storm a Twister2013
a třemi klientskými projekty TECHSIGHT, WebSight
a TechAdmin.
• E fektivita procesu Vývoj produktu v oblasti vývoje HW
sice ještě není na úrovni, kterou bychom považovali
za ideální, ale zkušenosti s novou telemetrií Storm-01
jsou zatím vynikající. Podařilo se docílit vysoké kvality
produktu.
• Z lepšení efektivity a snížení finanční náročnosti dalších procesů, zejména Servis, Nákup a skladování se
postupně daří. Nastoupený trend bude možné ještě
výrazně posílit, až se problematiku zásob podaří se
všemi souvislostmi integrovat do nového informačního systému.
• P romyšlené zvyšování počtu zaměstnanců v klíčových
oborech podnikatelské činnosti a rozšiřováni počtu
dlouhodobě spolupracujících firem. V oblasti zaměstnanců to jde i přes dílčí nezdary dobře, rozšiřování
počtu stabilních kooperátorů zatím vázne.
• N avyšování základního jmění společnosti a vytváření
finančních rezerv nutných pro financování větších
akcí je klíčovým úkolem v ekonomické oblasti. Záměr
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na realizaci dalšího posunu v této oblasti je připraven
na rok 2014.
Z pohledu střednědobých strategických cílů se zatím
nejméně daří zabezpečit provoz firmy na úrovni běžné
u firem střední velikosti. Kvalita vnější komunikace a interních služeb je stále nedostatečná a brzdí rozvoj efektivity práce manažerů a vedoucích. Tato problematika se
částečně protíná s neukončeným rozvojem obchodního
a marketingového oddělení.
Co se naopak daří, je zvyšování výkonnosti firmy v hlavních oborech činnosti. Zlepšuje se kvalifikace pracovníků výroby a servisu a daří se zlepšovat zpětnou vazbu
od pracovníků těchto útvarů směrem k oddělením obchodu a rozvoje.
Důležitým činitelem při zvyšování efektivity činnosti
firmy bylo nasazení a postupné rozvíjení nového informačního systému. V oblasti klíčových agend nyní dochází ke standardizaci postupů. Tento trend umožňuje
operativní předávání úkolů, zastupování a provádění
hlubší kontroly ve všech oblastech.
Průběžná snaha o zvýšení kapacity oddělení rozvoje
sice ještě neumožňuje věnovat se koncepčnímu rozvoji
produktů na takové úrovni, jaká by byla ideální. Podařilo
se však zahájit postupný přechod zkušených pracovníků
do řídicích a manažerských funkcí. To je důležitý aspekt
při formování nového perspektivního vedení firmy
do dalších let.
Budování provozních kanceláří firmy ve vybraných
regionech se zatím nerealizovalo. Pro příští rok je plánována pouze lokalita České Budějovice, což je málo. Bylo
by potřeba zajistit tímto způsobem kvalitnější obsluhu
zákazníků ve vzdálenějších regionech, zejména moravských. To se týká nejen servisní činnosti, ale zejména
činnosti obchodní.

zlepšování úrovně teambuildingových akcí, bylo zatím
dosaženo jen malého pokroku. Tato oblast nutně vyžaduje zpřesnění cílů strategie.
Naplňování marketingové strategie se zatím také daří
jen zčásti. Spíše, než praktické naplňování dlouhodobých a střednědobých cílů ve vztahu k zákazníkům, se
dosud řeší spíše otázky technické a hledají se nástroje
a formy pro zlepšení prezentace firmy. I tento stav úzce
souvisí s neukončeným rozvojem obchodního a marketingového oddělení.
Z hlediska dlouhodobých cílů se tak pro další období jako klíčové jeví úkoly získávání nových zákazníků
a opakovaný prodej výrobků. To se určitě neobejde bez
dalšího rozvoje a zapojení provozních kanceláří firmy
v regionech a hledání partnerů pro oblast zahraničního
obchodu.
Střednědobé marketingové cíle se daří plnit mnohem
lépe. Tato oblast by v příštím roce zasluhovala revizi
a definování nových priorit.
Stali jsme se držitelem certifikátu AAA, který nám byl
udělen společností Bisnode Česká republika, a.s. Certifikát je dokladem o tom, že naše společnost splnila
nejpřísnější kritéria kredibility a spolehlivosti za období
posledních deseti let, a patří proto mezi 0,09 % českých
firem, které mohou používat tento certifikát.
Také každoroční audit systému jakosti dle normy
ISO 9001 a povinný audit účetní závěrky za toto období
neodhalily žádné závažné nedostatky v činnosti firmy.
Péče o zaměstnance a poskytování přiměřených zaměstnaneckých výhod je v naší firmě dlouhodobě sledovaným tématem. V uplynulém roce jsme navýšili příspěvky na stravenky a v souvislosti s rozvíjející se oblastí
koncepční personální politiky zvažujeme další posílení
prvků stabilizujících pracovní kolektiv.

V oblasti systematické personální politiky, promyšleného budování pracovních týmů a s tím souvisejícího

5

R

ŘÍZENÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Obsahem řešení pro řízení obnovitelných zdrojů elektrické energie
jsou funkce, které umožňují plnit
aktuá
lní požadavky distributorů
na vybavení výroben zařízením
pro funkce dispečerského řízení, umožňující regulaci činného
a jalového výkonu. Řešení plně
v y h o v u j e a k t u á ln í m p o ž a d a v k ů m
distributorů ČEZ Distribuce, a.s.
i E.ON Distribuce.
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Ekonomické výsledky
za rok 2013

V ekonomické oblasti je největším úspěchem nárůst
obratu, který je nejvyšší za celou historii společnosti
a překonal dosud nejúspěšnější rok 2010. Významným pozitivem je udržení trendu změn většiny ekonomických parametrů dle dále uvedené tabulky.

také vůči zaměstnancům. Daří se nám snižovat
podíl cizích zdrojů a to zejména u úvěru na nemovitost, kde se podařilo snížit jistinu na částku,
kterou by bylo možné uhradit z vlastních zdrojů
společnosti.

Pokles likvidity souvisí s velkou inovací základních prostředků, která byla financována z vlastních zdrojů. Tato inovace umožní snížení nákladů
na opravy v příštích letech. Příčinou poklesu likvidity je rovněž zvýšení závazků z obchodních vztahů dané velkými investičními akcemi.

Dosavadní ekonomické výsledky a dlouhodobá politika vedení společnosti vytvořily předpoklady pro
případné navýšení základního jmění společnosti
z vlastních zdrojů.

Trvale plníme své závazky vůči státu, akcionářům,
věřitelům a obchodním partnerům, a samozřejmě
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Za dobrými výsledky stojí především svědomitá
práce všech zaměstnanců společnosti. Ekonomické
výsledky firmy za rok 2013 umožnily vyplatit celoroční odměny (13. plat).
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Srovnání ekonomických parametrů
let 2011 až 2013
V následující tabulce je meziroční porovnání běžně udávaných ekonomických parametrů za období od roku 2011 až 2013.
Parametr
ROA
ROE
Likvidita běžná
Likvidita okamžitá
Produktivita
EBITDA
Výnos na akcii

2011
8,21 %
13,33 %
247,96 %
67,65 %
99 611 Kč
3 811 000 Kč
2 988 Kč

2012
8,39 %
13,02 %
229,01 %
70,36 %
90 750 Kč
3 887 000 Kč
3 025 Kč

2013
9,20 %
16,44 %
134,46 %
12,22 %
103 000 Kč
4 937 000 Kč
4 120 Kč

Vývoj obratu, zisku
a vlastního kapitálu
Vývoj obratu, zisku a vlastního kapitálu od roku 2009 do roku 2013 je uveden v tabulce.
Rok

Obrat
(mil. Kč)

Zisk
(mil. Kč)

Vlastní kapitál
(mil. Kč)

2009

25,893

1,808

11,470

2010
2011
2012
2013

34,796
30,456
32,542
46,912

3,125
1,793
1,815
2,473

11,653
12,119
12,561
13,174
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Všechny naše produkty a řešení
jsou koncipována jako maximálně otevřená. Velký důraz klademe
na co nejširší spektrum obecně
využitelných komunikačních protokolů a bohatou nabídku způsobů prezentace dat. Všechny části
software a firmware našich systémů jsou naším vlastním dílem a to
umožňuje pružně reagovat na specifická přání zákazníků.

NOVÉ SMĚRY VYUŽITÍ NAŠICH PRODUKTŮ
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Dokumenty
Následují povinné dokumenty o stavu a hospodaření firmy,
jak je vyžaduje zákon č. 513/1991 Obchodního zákoníku.

Základní údaje o společnosti
Název společnosti
TECHSYS – HW a SW, a.s.
Sídlo
Praha 8, Březinova 640/3a
PSČ 186 00
Datum vzniku
06. 11. 1991
IČ 43005250
DIČ CZ43005250
Právní forma
Akciová společnost
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Orgány společnosti
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 akciích na jméno v hodnotě
10 000 Kč

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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Výkaz zisku a ztrát

ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2013

POLOŽKA
Tržby za prodej zboží
Obchodní marže
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Mimořádný výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním

12

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

2 988,00
2 988,00
46 911 515,00
23 925 018,01
22 989 484,99
17 468 557,70
50 802,00
1 795 354,00
28 411,53
452 389,00
3 295 793,82
342,48
339 989,08
93 525,00
247 676,79
-493 798,39
329 460,00
2 472 535,43
0,00
0,66
-0,66
2 472 534,77
2 801 994,77

2 500,00
2 500,00
32 341 776,20
12 603 090,72
19 741 185,48
15 736 784,50
24 539,00
1 165 048,45
25 853,33
20 000,00
2 820 666,86
263,47
433 969,99
118 625,00
226 889,00
-541 970,52
463 790,00
1 814 906,34
0,77
0,60
0,17
1 814 906,51
2 278 696,51

www.techsys.cz
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Rozvaha

ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2013

AKTIVA

Běžné účetní období

Minulé účetní období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

36 877 000

-10 020 000

26 857 000

21 623 153,14

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

23 778 000
966 000
22 812 000
12 847 000
702 000
10 880 000
1 265 000
252 000

-10 020 000
-431 000
-9 589 000
0
0
x
0
x

13 758 000
535 000
13 223 000
12 847 000
702 000
10 880 000
1 265 000
252 000

11 139 607,40
255 313,50
11 139 607,40
9 883 473,86
1 089 015,00
5 742 777,11
3 050 681,75
344 758,38

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období

PASIVA CELKEM

26 857 000

21 623 153,14

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci

15 034 000
6 000 000
821 000
5 740 000
2 473 000
11 823 000
9 475 000
2 348 000

13 940 829,83
6 000 000,00
730 000,00
5 395 923,32
1 814 906,51
7 682 323,31
4 230 947,29
3 451 376,02

PASIVA
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky za rok 2013 v akciové společnosti
TECHSYS - HW a SW, a.s.

Zpráva nezávislého auditora
určená akcionářům společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s.
IČO: 43005250
Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku
a ztrát za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných
účetních metod. Údaje o společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s. jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky
za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se
zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy je auditor povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést
audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
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Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
TECHSYS – HW a SW, a.s. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013
v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 7. 3. 2014

Auditor:
Ing. Jiří Karvánek
č. osvědčení KA ČR 1315
Pekařská 12, 155 00 Praha 5

VZ2013
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Zpráva dozorčí rady
společnosti

Řádné zasedání dozorčí rady společnosti TECHSYS - HW a SW, a.s. se konalo v dubnu roku 2014. V souladu se stanovami společnosti a dalšími platnými právními předpisy prováděla dozorčí rada své úkoly, kontrolovala podnikatelskou
činnost společnosti, práci představenstva a byla jím průběžně informována o důležitých událostech.
Na dubnovém zasedání dozorčí rada ve smyslu stanov přezkoumala předloženou řádnou auditovanou účetní uzávěrku
za rok 2013 a neshledala v ní žádné závady.
Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a doporučuje jej schválit.
Dozorčí rada konstatuje, že její činnost, stejně tak jako podnikatelská činnost společnosti TECHSYS - HW a SW, a.s.
probíhala v souladu s právními předpisy a s rozhodnutími valných hromad společnosti.

V Praze, 16. 4. 2014 				

Ing. Zdeněk Štěpka
předseda dozorčí rady
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Zprávu zpracovalo:
Představenstvo společnosti
TECHSYS – HW a SW, a.s.
Praha, 12. 5. 2014

TECHSYS – HW a SW, a.s.
Březinova 640/3a
186 00 Praha 8
tel.: +420 222 541 896
techsys@techsys.cz
www.techsys.cz

