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NAVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Z  ekonomického pohledu byl pro firmu TECHSYS 
v  roce 2014 bezpochyby největším přínosem další 
úspěšný rozvoj spolupráce s hlavními dlouhodobými 
zákazníky. K velmi dobrým výsledkům v této oblas-
ti přispělo zejména rozšíření nabídky a  zkvalitnění 
servisních služeb, další rozvoj provozovaných aplikací 
a pružná reakce na nové požadavky zákazníků.

V  obchodní oblasti se nepodařilo získat očekávaný 
počet nových zákazníků. Z této situace a ze zkušenos-
tí získaných při organizaci marketingových kampaní 
byly vyvozeny důležité závěry pro další období. Byly 
definovány a schváleny změny obchodních postupů, 
byl připraven nový marketingový plán a připravují se 
balíčky dodávek a služeb lépe zacílené na specifické 
okruhy zákazníků. Navzdory dosavadním výsledkům 
je třeba dále pokračovat ve zdokonalování obchod-
ních a marketingových aktivit.

K nejdůležitějším akcím loňského roku tak opět patří 
naše aktivity v oblasti dispečerského řízení přenoso-
vé soustavy ČR, kde jsme pro společnost ČEPS, a.s. 
realizovali několik technicky i obchodně zajímavých 
projektů.

Ve  spolupráci se společnostmi Elcom, a.s., ALSTOM 
a za účasti specialistů ČEPS jsme zprovoznili aplikaci 

WAMS (Wide Area Monitoring System). Jedná se 
o distribuovaný systém fázorových měření. Jde o mo-
derní technologii umožňující zásadní zkvalitňování 
monitorování spolehlivosti provozu přenosové sou-
stavy.

Dokončili jsme vývojovou fázi aplikace DyZa (dy-
namické zatěžování vedení). Výstupy této aplikace 
jsou dnes již rutinně využívány při řízení přenosové 
soustavy ČR. Vývoj a zprovoznění probíhalo v těsné 
spolupráci s pracovníky ČEPS a firmou EGÚ Brno, a.s. 
Meteorologická data pro vlastní výpočty poskytuje 
ČHMÚ.

Tradiční byl náš podíl na  investiční výstavbě ČEPS, 
a.s. realizovaný ve spolupráci s ČEPS Invest, a.s. Zde 
je třeba zmínit především aktivity na stanicích pře-
nosové soustavy. Na TR Čebín proběhla realizace LAN 
sítě transformovny a dodávka serverů. Na TR Krasíkov 
a TR Čechy Střed byl realizovánnový online monito-
ring transformátoru 400 / 110 kV.

Naše aktivity pro skupinu E.ON mají dlouhodobě těži-
ště zejména v oblasti sběru a zpracování dat obchod-
ního dispečinku. Zde průběžně dochází k doplňování 
a obnově terminálů měření práce a také k rozšiřování 
funkcí centra.

Zajímavostí roku 2014 byla aplikace v  prostředí In-
ternetu, která umožňuje společnosti E.ON Energie, 
a.s. poskytovat v rámci podpory externích partnerů 
vybraná data na svých internetových stránkách.

Ve  spolupráci s  firmou Unicorn Systems NL, B.V. se 
nám podařilo proniknout také na trh EU. Předmětem 
naší části dodávky v rámci mezinárodního konsorcia 
firem byla specializovaná gateway pro řízení přenosu 
elektrické energie v podmořském kabelu HVDC Nizo-
zemsko – Velká Británie společnosti BritNed Deve-
lopment Limited, vybavená SW Twister2013.

Velmi důležitou součástí našich aktivit je poskytování 
garantovaných servisních služeb typu SLA (Service Le-
vel Agreement) s motivační úrovní dostupnosti 99 % 
a vyšší. Smlouvy na servis našich zařízení máme dnes 
uzavřeny prakticky se všemi klíčovými partnery.

Zcela novou oblastí podnikání je pro nás nabídka 
cloud řešení a služeb. Tato dnes moderní forma po-
skytování služeb dává našim zákazníkům možnost 
zbavit se starostí s provozem technických prostředků 
a  využívat naší firemní infrastruktury a  zkušených 
provozních pracovníků pro realizaci svých cílů. Jde 
bezesporu o  oblast se značným obchodním poten-
ciálem.

1Hlavní aktivity  
v roce 2014
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HARMONIZACE STANOV

V roce 2014 formulovalo představenstvo společnosti 
základní cíle rozvoje společnosti do roku 2020 a dále. 
Platnou strategii společnosti, která byla přijata v roce 
2012 a kterou se postupně daří plnit, bude v příštím 
roce třeba nahradit strategií novou, která bude zahr-
novat především tyto nově formulované cíle.

Realizace některých nově definovaných cílů započala 
již v roce 2014. Jednalo se především o doplnění ve-
dení společnosti o nové manažery a o zahájení po-
stupných změn organizační struktury útvaru výroby 
a servisu. Částečně se také podařilo posílit kapacity 
firmy v oblasti výroby, zejména v souvislosti s otevře-
ním pracoviště v Českých Budějovicích. Nábor nových 
pracovníků v oblasti vývoje naopak provázejí problé-
my související s  obecným nedostatkem pracovníků 
s vhodnou kvalifikací.

Otevření pracoviště v  Českých Budějovicích je dů-
ležitým milníkem v  historii firmy a  také důležitým 
bodem v  plnění strategie společnosti. Díky tomuto 
kroku se dále zlepšila servisní péče o zákazníky v re-
gionu a otevřely se nové možnosti pro obchod.

Pravděpodobně nejviditelnější změnou bylo na-
výšení základního kapitálu společnosti TECHSYS  
z 6 mil. Kč na 10 mil. Kč, které bylo realizováno z vlast-
ních zdrojů společnosti, a  s  tím související výměna 
akcií. Po tomto navýšení základní kapitál lépe odpo-
vídá stavu společnosti, výši vlastního kapitálu a ka-
pitálovým výnosům. Významné je i posílení garance 
za dodávky a služby vůči obchodním partnerům. Díky 
této změně bude možné např. přistoupit k  některé 
z  uvažovaných variant změny vlastnické struktury 
v rámci dalšího kapitálového rozvoje společnosti.

V roce 2014 jsme provedli harmonizaci stanov s no-
vým Občanským zákoníkem a se Zákonem o obchod-
ních korporacích. V souladu s požadavky nových zá-
konů se také změnily smlouvy o výkonu funkce členů 
představenstva a členů dozorčí rady.

Vzrůstající požadavky EU na environmentální odpo-
vědnost firem, bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a v neposlední řadě na bezpečnost informací se odra-
zily i v požadavcích velkých evropských firem na do-
davatele. V roce 2014 jsme proto provedli rozsáhlou 

přípravu společnosti na  získání certifikace firmy 
v uvedených oblastech. Výsledkem tohoto úsilí bude 
nový integrovaný systém řízení, který kromě již dříve 
integrovaných zásad managementu kvality (norma 
EN ISO 9001:2008, QMS – Quality Management 
System) vhodným způsobem implementuje také po-
žadavky dalších důležitých standardů (normy EN ISO 
14001:2004, EMS – Environmental Management 
System, BS OHSAS 18001:2007, OHSMS – Occupa-
tional Health and Safety Assessment Specification 
a  EN ISO 27001:2013, ISMS – Information Security 
Management System).

V  dlouholetém úsilí v  oblasti vývoje zaměřeném 
na  zmenšení počtu SW platforem jsme dosáhli vý-
znamného pokroku. Obě hlavní SW platformy Twister 
a  Storm jsou nyní dokončeny a  postupně nahrazují 
starší platformy ve všech oblastech.

2Rozvoj společnosti  
v roce 2014
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CERTIFIKACE

Tržby společnosti za  rok 2014 byly 32,6 mil. Kč, 
výkonová spotřeba dosáhla částky 9,1 mil. Kč, při-
daná hodnota byla 23,5 mil. Kč. Za  období 2014 
společnost vykázala čistý zisk ve výši 2 mil. Kč. 

Porovnání období 2013 a  2014 je problematické. 
Zatímco pro rok 2013 byly charakteristické zakázky 
s  vysokým obratem a  relativně nízkou přidanou 
hodnotou, v roce 2014 byl obrat výrazně nižší, ale 
díky vysoké přidané hodnotě byla hodnota ukaza-
tele EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy) 
za roky 2013 a 2014 prakticky shodná. Charakteru 
roku 2014 spíše odpovídá rok 2012, a to zejména 
z pohledu výše obratu a charakteru zakázek.

Ukazatele rentability za  roky 2012 až 2014 byly 
víceméně obdobné, což je důsledek prakticky 
shodné hodnoty ROS (rentabilita tržeb – poměr 
čistého zisku a  obratu) pro tyto roky. Ačkoli ROE 
(rentabilita vlastního kapitálu) oproti roku 2013 
mírně klesla, v dlouhodobé řadě hodnot jde o prů-

měr. Kapitálový výnos je ve srovnání s alternativ-
ními investičními instrumenty vysoký a především 
dlouhodobě stabilní. V  této souvislosti je vhodné 
zmínit, že společnost za dobu své existence nikdy 
nevykázala ztrátu a každý rok byly vypláceny ne-
jen dividendy, ale současně část zisku zůstávala 
ve  společnosti pro její další rozvoj. To umožnilo 
v roce 2014 navýšit základní kapitál na 10 mil. Kč 
a získat certifikát AAA (Bisnode) za finanční kredi-
bilitu a spolehlivost za období posledních 10 let.

Z  pohledu akcionářů je podstatný zisk na  akcii. 
V  roce 2014 byl zdánlivě nižší, než v  letech 2012 
a  2013, pokud ovšem zohledníme pákový efekt 
předchozích let (poměr základního a  vlastního 
kapitálu), můžeme zisk na  akcii v  roce 2014 mo-
delovat částkou 332,5 Kč na  1000,- Kč hodnoty 
akcie (zohlednění navýšení základního kapitálu 
z 6 na 10 mil. Kč z vlastních zdrojů). V porovnání 
s rokem 2013 sice došlo ke snížení zisku, ale proti 
2012 jde o 10% navýšení.

Proti roku 2013 došlo ke zlepšení obou ukazatelů li-
kvidity, obě hodnoty CR a CPR se nacházejí v pásmu 
doporučených hodnot. Snížení běžné likvidity CR 
v  období 2012 až 2014 proti předchozím rokům lze 
vnímat jako důsledek zdravé investiční politiky společ-
nosti, zejména jde o pořízení provozovny společnosti 
na lukrativním místě v centru Prahy. Úvěr na pořízení 
této nemovitosti je úspěšně splácen, zůstatek dluhu 
ke konci 2014 byl 1 mil. Kč, poslední splátka je v říjnu 
2015. 

S ohledem na budoucí rozvoj společnosti je třeba do-
sáhnout zvýšení obratu a snížení poměru osobních ná-
kladů na přidané hodnotě. Tohoto výsledku lze dosáh-
nout kombinací obchodního úsilí zejména s akcentem 
na opakované zakázky s nižším podílem kvalifikované 
práce, zlepšením dělby práce zohledňující kvalifikaci 
pracovníků a  snížením režijních nákladů. Příslibem 
do budoucna je zavedení Integrovaného systému ří-
zení společnosti, implementace nových obchodních 
přístupů a prorůstová politika vedení společnosti. 

3Ekonomické výsledky  
za rok 2014
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Srovnání ekonomických parametrů 
let 2012 až 2014

Vývoj obratu, zisku a vlastního kapitálu

Parametr Specifikace 2012 2013 2014
ROA Rentabilita aktiv 12,59 % 11,70 % 11,34 %
ROE Rentabilita vlastního kapitálu 13,02 % 16,44 % 13,15 %
ROS Rentabilita tržeb 5,6 % 5,3 % 6,1 %
CR Běžná likvidita 2,29 1,34 1,77
CPR Okamžitá likvidita 0,70 0,12 0,31
EBITDA Zisk před úroky, zdaněním a odpisy 3 887 tis. Kč 4 937 tis. Kč 4 913 tis. Kč
EPS Zisk na akcii 3 025 Kč 4 120 Kč 9 975 Kč
EPS / 1000 Kč Zisk na akcii pro 1 000 Kč její hodnoty 302,50 Kč 412,00 Kč 199,50 Kč
ON / PN Poměr osobní náklady / přidaná hodnota 79,7 % 76,0 % 79,5 %
PN / Obrat Poměr přidaná hodnota / obrat 60,7 % 49,0 % 72,0 %

Poznámka: změna EPS / 1 000 Kč proti roku 2013 zohledňuje navýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů a s tím související změnu jmenovité hodnoty akcií.

Rok (mil. Kč)
Zisk čistý (EAT)

(mil. Kč)
Vlastní kapitál  

(mil. Kč)

2010 34,796 3,125 11,653

2011 30,456 1,793 12,125
2012 32,542 1,815 12,561
2013 46,912 2,473 13,174
2014 32,643 1,995 13,668
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MODERNÍ SW PLATFORMY
Linux  •  SW Storm  •  SW Twister

TechAdmin  •  TechSight
WebSight
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MODERNÍ SW PLATFORMY

4Dokumenty
Následují povinné dokumenty o stavu a hospodaření firmy,  

jak je vyžaduje Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.

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

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
10 000 000,- Kč v 200 akciích na jméno  
v hodnotě 50 000,- 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. Antonín Svoboda, předseda 
Ing. David Řehoř, člen
Ing. Zdeněk Štěpka, člen 
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ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014.

POLOŽKA
Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Tržby za prodej zboží 0,00 2 988,00
Obchodní marže 0,00 2 988,00
Výkony 32 642 908,00 46 911 515,00
Výkonová spotřeba 9 139 940,96 23 925 018,01
Přidaná hodnota 23 502 967,04 22 989 484,99
Osobní náklady 18 677 711,57 17 468 557,70
Daně a poplatky 42 037,86 50 802,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 578 636,60 1 795 354,00
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 370 000,00 0,00
Ostatní provozní výnosy 21 463,70 28 411,53
Ostatní provozní náklady 0,00 452 389,00
Provozní výsledek hospodaření 2 596 044,71 3 295 793,82
Výnosové úroky 93,28 342,48
Nákladové úroky 159 071,66 339 989,08
Ostatní finanční výnosy 0,00 93 525,00
Ostatní finanční náklady 261 887,05 247 676,79
Finanční výsledek hospodaření -420 865,43 -493 798,39
Daň z příjmů za běžnou činnost 179 930,00 329 460,00
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 995 249,28 2 472 535,43
Mimořádné výnosy 0,00 0,00
Mimořádné náklady 5,66 0,66
Mimořádný výsledek hospodaření -5,66 -0,66
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 995 243,62 2 472 534,77
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 175 173,62 2 801 994,77

Výkaz zisku a ztrát 

www.techsys.czVZ2014
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ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014

Rozvaha 

AKTIVA
Běžné účetní období Minulé účetní období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 30 580 430,02 -9 774 614,38 20 805 815,64 26 857 000

Dlouhodobý majetek 22 930 815,37 -9 774 614,38 13 156 200,99 13 758 000
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 324 456,10 -715 796,70 608 659,40 535 000
Dlouhodobý hmotný majetek 21 606 359,27 -9 058 817,68 12 547 541,59 13 223 000
Oběžná aktiva 7 371 523,41 0 7 371 523,41 12 847 000
Zásoby 736 240,16 0 736 240,16 702 000
Krátkodobé pohledávky 5 363 085,00 x 5 363 085,00 10 880 000
Krátkodobý finanční majetek 1 272 198,25 0 1 272 198,25 1 265 000
Časové rozlišení 278 091,24 x 278 091,24 252 000

PASIVA Stav v běžném 
účetním období

Stav v minulém
účetním období

PASIVA CELKEM 20 805 815,64 26 857 000

Vlastní kapitál 15 168 608,22 15 034 000
Základní kapitál 10 000 000,00 6 000 000
Fondy ze zisku 951 000,00 821 000
Výsledek hospodaření minulých let 2 222 364,60 5 740 000
Výsledek hospodaření běžného účetního období +/- 1 995 243,62 2 473 000
Cizí zdroje 5 637 207,42 11 823 000
Krátkodobé závazky 4 271 616,83 9 475 000
Bankovní úvěry a výpomoci 1 365 590,59 2 348 000

www.techsys.cz VZ2014
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České Budějovice
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REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

 Po ukončení rozvahového dne roku 2014 nenasta-
ly žádné nové skutečnosti významné pro naplnění 
účelu této výroční zprávy.

 Na základě průběžné modelace CF společnosti lze 
předpokládat v  roce 2015 obrat v  rozmezí 35 až  
40 mil. Kč. Nosná zůstane i  nadále orientace 
na  hlavní dlouhodobé zákazníky, i  když význam-
ným úkolem roku je nalezení dalších zákazníků. 
Financování dodávek usnadňuje revolvingový úvěr 
poskytnutý za  výhodných podmínek Komerční 
bankou, a.s.

Společnost v roce 2014 uplatnila v přiznání k DPPO 
náklady na  výzkum a  vývoj ve  výši 1,4 mil. Kč. 
S  ohledem na  pokračování vývojových aktivit 
předpokládáme i v roce 2015 obdobné řešení.

V  roce 2015 se společnost stala držitelem certi-
fikátů dle norem EN ISO 14001:2004, EMS – En-
vironmental Management System a  BS OHSAS 
18001:2007, OHSMS – Occupational Health and 
Safety Assessment Specification.

Společnost nemá k datu vydání této zprávy orga-
nizační složku v zahraničí.

Informace  
o vývoji společnosti  

po ukončení  
účetního období 2014

Zpráva dozorčí rady 
společnosti

Dozorčí rada v uplynulém období prováděla svoji 
činnost v  souladu s  platnými právními předpisy 
a stanovami společnosti. Členové dozorčí rady byli 
pravidelně informováni představenstvem o  eko-
nomické situaci a  hospodářském vývoji. Dozorčí 
rada konstatuje, že podnikatelská činnost společ-
nosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy 
a stanovami společnosti.

Společnost deklaruje své cíle v přijaté politice spo-
lečnosti. Realizace cílů probíhá postupnými kroky 
vedoucími k  implementaci principů do  procesů 
integrovaného systému řízení společnosti. 

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku 
společnosti za období od 1. ledna do 31. prosince 
2014 a přijala vyjádření nezávislého auditora. Do-
zorčí rada konstatuje, že účetní záznamy a eviden-
ce byly vedeny průkazným způsobem a v souladu 
s  obecně závaznými předpisy. Účetní záznamy 
a evidence zobrazují finanční situaci ze všech dů-
ležitých hledisek a účetní závěrka sestavená na zá-
kladě těchto účetních záznamů podává věrný a po-
ctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
společnosti.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit 
řádnou účetní závěrku.

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem předsta-
venstva na rozdělení zisku za rok 2014 a způsobem 
výplaty a doporučuje návrh schválit.

V Praze dne12. května 2015   
 

Ing. Antonín Svoboda
předseda dozorčí rady TECHSYS – HW a SW, a.s.
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky za rok 2014 v akciové společnosti 

TECHSYS – HW a SW, a.s.

Zpráva nezávislého auditora 
určená akcionářům společnosti  
TECHSYS – HW a SW, a.s.
 
IČO: 43005250
  
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky spo-
lečnosti TECHSYS – HW a SW, a.s., která se skládá 
z  rozvahy k  31. 12. 2014, výkazu zisku a  ztráty 
za  rok končící 31. 12. 2014 a přílohy této účetní 
závěrky, která obsahuje popis použitých podstat-
ných účetních metod a další vysvětlující informa-
ce. Údaje o společnosti TECHSYS – HW a SW, a.s. 
jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednot-
ky za účetní závěrku.

Statutární orgán společnosti TECHSYS – HW 
a SW, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěr-
ky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu 
s českými účetními předpisy, a za  takový vnitřní 
kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro 
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné / materiální / nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Úlohou auditora je vyjádřit na základě provede-
ného auditu výrok k  této účetní závěrce. Audit 
jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech 
a Mezinárodními auditorskými standardy a sou-
visejícími aplikačními doložkami Komory audi-
torů České republiky. V souladu s těmito předpisy 
je auditor povinen dodržovat etické požadavky 
a naplánovat a provést audit tak, aby získal při-
měřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné / materiální / nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postu-
pů k  získání důkazních informací o  částkách 
a  údajích zveřejněných v  účetní závěrce. Výběr 
postupů závisí na  úsudku auditora, zahrnujícím 
i vyhodnocení rizik významné / materiální / ne-
správnosti údajů uvedených v  účetní závěrce. 
Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí 
vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a  poctivý obraz. 
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné 
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti 
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. 
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použi-
tých účetních metod, přiměřenosti účetních od-

hadů provedených vedením i  posouzení celkové 
prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které 
jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný 
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TECHSYS 
– HW a SW, a.s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů 
a  výsledku jejího hospodaření a  peněžních toků 
za  rok končící 31. 12. 2014 v souladu s  českými 
účetními předpisy.

V Praze dne 22. 4. 2015

Auditor:             

Ing. Jiří Karvánek

č. osvědčení KA ČR  1315
Pekařská 12, 155 00 Praha 5
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Zprávu zpracovalo:
Představenstvo společnosti 
TECHSYS – HW a SW, a.s.

Praha, 19. 5. 2015
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