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1. ÚVOD 

Vážení obchodní partneři, dámy a pánové,  

nastal čas na krátkou rekapitulaci a zhodnocení naší celoroční práce v oblasti ICT. Reakce Vás, našich 

zákazníků nám jenom ukazují a potvrzují, že jsme se společně vydali správným směrem a že jsme na 

správné cestě k naplnění Vašich cílů a strategií v rozvoji informačních systémů.  

Loňský rok 2018 opět potvrdil masivní rozmach v oblasti chytrých, chcete - li „Smart“ technologií, Machine 

learningu, umělé inteligence a cloudových služeb. Poprvé v historii, v žebříčku vynaložených investic do 

systémových služeb ICT , překonal objem poskytovaných Cloudových služeb  objem služeb na platformě 

ON – PREMISE. Intenzivně se také zabýval řešením a službami v oblasti kybernetické bezpečnosti a v 

nařízení ochrany osobních údajů GDPR . 

Jsem velice rád, že i naše společnost GC System a.s., historicky zaměřená na HW infrastrukturu, pochopila 

význam a směřování ICT prostředí a adekvátně zareagovala na nové trendy v oboru ICT. Zmínil bych 

především nové aktivity GC Systemu v oblastech budování privátního GC Cloudu, založení oddělení 

aplikačního vývoje se zaměřením na Asset a Facility management a v  neposlední řadě realizaci pilotního 

projektu v oblasi IoT – sledování poloh železničních vagónů.  

Jsem přesvědčen, že tyto změny nám pomohou ještě rychleji reagovat na vývoj trhu a pro naše zákazníky 

uvádět nové produkty a služby. Velice kladně hodnotím plnění a rozvoj strategických cílů naší společnosti. 

Primárně v oblastech budování datových center, poskytování profesionálních systémových služeb, 

návrzích centrálních infrastruktur, nových směrů v oblasti  ukládání dat a v rozvoji a poskytování  

sofistikovaných řešení včetně  Cloudových služeb a Internetu věcí.  

Díky dlouhodobé a úzké spolupráci se světovými poskytovateli hw a sw produktů, se nám i nadále daří 

úspěšně působit a poskytovat profesionální služby na českém IT trhu. Mezi ta nejdůležitější, patří 

spolupráce se společností  IBM ČR. Opětovně jsme dosáhli a bylo oceněním naší práce nejvyšší statut 

partnerství - IBM Platinum partner. Nesmíme však opomenout i stále více se prohlubující spolupráci s 

dalšími významnými společnostmi na trhu ICT a to se společnostmi LENOVO,DELL- EMC, Fujitsu TS a 

Commvault . Spokojení zákazníci, u kterých jsme realizovali hw, sw dodávky uvedených vendorů jsou toho 

důkazem.   

Závěrečné poděkování patří Vám všem, našim zákazníkům, dodavatelům a našim spolupracovníkům, kteří 

se nemalou měrou podílíte na společných projektech. Z našeho zákaznického portfolia mi dovolte zmínit 

alespoň ty nejvýznamnější - SZIF, ČUZK , Arcelor Mittal, Třinecké železárny, O2 ITS, ALZA , VoZP a IBM . 

Je nám více než ctí, být přínosem pro naše stávající a potencionální zákazníky. Současně je to pro nás i 

závazek do budoucna dodávat a implementovat stále lepší a kvalitnější řešení  – řešení v oblasti ICT. 

 Děkuji Vám. 

 Libor Dvořáček 

 předseda představenstva 

 společnosti GC System a.s. 
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2. HISTORIE SPOLEČNOSTI 

HISTORIE A SOUČASNOST 

Společnost GC System a.s. působí na českém trhu již od roku 1990 se zaměřením na implementaci IT 

infrastruktur, oblast vývoje software a oblast školení. 

Dnes zůstávají pro GC Systém a.s. nosným portfoliem činností implementace a dodávky infrastruktur ve 

spojení se správou objemných dat, dokumentů, movitého i nemovitého majetku. Rovněž je kladen 

významný důraz na poskytování profesionálních služeb pro kybernetickou bezpečnost. 

 

Nabyté znalosti a zkušenosti v oblasti budování a rozvoje informačních technologií nás, společnost 

GC System a.s., řadí ke špičkám IT společností na českém trhu informačních technologií.  

Díky dlouholeté spolupráci s našimi klíčovými zákazníky jsme schopni společně dosáhnout stanovených 

poslání, vizí a strategických cílů.  

Jsme připraveni odborně reagovat a poskytovat profesionální služby na novém bojišti v dynamicky se 

vyvíjející IT éře – éře digitalizace a umělé inteligence. 

Ve spojení se základními pilíři AI (Artificial Inteligence), znalostí HW, SW infrastruktury, cloud řešením a 

Edge computingem, vývojem inteligentních aplikací, analytiky, IoT řešením, vše v souladu s kybernetickou 

bezpečností, dokážeme společně reagovat na nejnovější IT trendy a neustále rozšiřovat portfolio produktů 

a služeb.  

Spokojenost našich zákazníků je pro nás velice důležitá a klíčová, proto se vždy snažíme najít optimální 

řešení vedoucí k naplnění jejich vizí a strategií.  
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3. EKONOMICKÉ INFORMACE 

Popis účetní jednotky  

Název:    GC System a.s. 

Sídlo:    Špitálka 41, č.p. 113, 602 00  Brno  

Právní forma:   akciová společnost 

IČO:    64509826 

Datum vzniku společnosti: 12. dubna 1996 

GC System a.s., dále jen „společnost“, byla založena zakladatelskou listinou a dne 12. 4. 1996 byla zapsána 

do obchodního rejstříku vedeného Krajský soudem v Brně pod spisovou značkou 1927, oddíl B. Společnost 

sídli v Brně, Špitálka 113/41, PSČ 602 00, Česká republika, identifikační číslo 64509826. 

Společnost má upsaný a splacený základní kapitál ve výši 28.000 tis. – 100 ks akcií v hodnotě 280 tis./akcií. 

Společnost z 95 % vlastní GC Holding Group, a.s., sídlící v Brně, Špitálka 113/41, PSČ 602 00, IČO 25300962.  

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka bude 

uložena v sídle společnosti GC System spol. s r.o. 

 

Hlavním předmět činnosti je:   

› výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení 

› výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

› pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 

zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 

Organizačně se skládá z osmi celků – úsek ředitel včetně sekretariátu, obchodní úsek, realizace, technická 

a obchodní podpora, systémové a servisní středisko, vývoj a prodej ASW, školicí středisko a ekonomický 

úsek. Ke konci roku evidovala 57 zaměstnanců.  

 

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: 

95% akcií   GC Holding Group, a.s.  Špitálka 41, č.p. 113, Brno 

 

Změny a dodatky v obchodním rejstříku: 

V roce 2018 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. 

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti. 
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Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2018: 

Představenstvo  

Libor Dvořáček  předseda představenstva, ve funkci od 1.6.2012 

Zbyněk Smetana  místopředseda představenstva, ve funkci od 1.6.2012 

Ludmila Bednářová  člen představenstva, ve funkci od 1.6.2012 

 

Dozorčí rada 

Gabriela Adámková  ve funkci od 1.6.2012 

Ing. Antonín Jurtík  ve funkci od 1.6.2012 

Ing. Radek Kindl  ve funkci od 17.7.2014 

 

 

Centrála: Špitálka 113/41 602 00 Brno Česká republika 

Pobočky: Na Strži 342/3 140 00 Praha 4 Česká republika 

 Výstavní 1928/9 702 00 Ostrava Česká republika 

 K Červenému Dvoru 25a   130 00  Praha 3 Česká republika 

 

Společnost GC System a.s. má organizační složku v zahraničí. 

 

Organizační složka: Röntgenova 1176/2 851 01  Bratislava Slovenská republika 
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1. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI  

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly být zachyceny v této výroční 

zprávě. 

2. INFORMACE O VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY 

Prvořadou strategií společnosti GC System je poskytnutí kvalitních služeb s vysoce kvalifikovaným týmem 

pracovníků, hledání optimálního řešení pro každého zákazníka a díky tomu je možná implementace 

projektů, které přináší trvalou přidanou hodnotu zákazníkům v oblasti informačních technologií. GC 

System svými referencemi z nejširší zákaznické sféry, profesionálním přístupem, i plošným pokrytím 

dokazuje, že je ideálním partnerem pro realizace IT projektů nejrůznějších typů odvětví. 

3. VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ  

V roce 2018 nebyly vynaloženy náklady na výzkum a vývoj. 

4. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ 

Společnost nemá majetkové účasti v jiných obchodních korporacích. 

5. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Společnost dodržuje legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostředí (zákony a vyhlášky 

v oblasti ochrany vod, ovzduší, zákony o odpadech a chemických látkách). GC System je držitelem 

certifikátu ISO 14 001, kde pro udržení tohoto certifikátu je nutné dodržovat systémy podporující ochranu 

životního prostředí např. třídění odpadu, ekologická likvidace atd. Na pobočce v Brně je znát úspora 

energie díky výměně oken z roku 2012 a topného zařízení z roku 2013.  

Společnost dodržuje právní předpisy týkající se pracovněprávních vztahů, zajišťuje rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci, jedná s nimi spravedlivě a poskytuje jim bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní 

prostředí.  

GC System je držitelem certifikátu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci BS OHSAS 18001:2007 a také 

SA 8000. Zaměstnanci jsou seznámeni se zásadami Etického kodexu, dostávají příspěvky na stravování, na 

výuku cizích jazyků. 
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6. INFORMACE O POBOČKÁCH, JINÝCH ČÁSTECH OBCHODNÍHO ZÁVODU 

V ZAHRANIČÍ 

Společnost má organizační složku na Slovensku v Bratislavě. 

7. INFORMACE PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí této výroční zprávy. 
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4. NABÍZENÉ PRODUKTY A SLOŽKY 

I. SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ 

Asset Management 

› Chytrá správa majetku, údržby, prostředků a dodávky náhradních dílů 

› Podpora procesu Průmysl 4.0 

› Napojení na Internet věcí (IoT) 

› Pokročilé analytické nástroje, sledování „zdraví“ majetku 

› Prediktivní údržba 

Big Data/Analytika 

› Snaha využít propojení tradičních informací s Big daty a vyspělými analytickými metodami 

› Inovace prostřednictvím dat a analýz 

› Zefektivnění provozních činností 

› Firmy extrahují přidanou hodnotu z dostupných dat 

› Firemní data jsou považována za nový „přírodní“ zdroj 21. století 

› Podpora datově orientovaných organizací 

IBM Cloud 

› IBM Cloud nabízí komplexní řešení. Aplikace i data budou bezpečně uložena a přistupovat k nim 

lze odkudkoliv. Cloud dnes již není pouze prostředek pro ukládání dat. 

› Technologie: 

 Infrastructure as a Service (IaaS) 

 Platform as a Service (PaaS) 

 Software as a Service (SaaS) 

Mobile Device Management 

› Zabezpečení přenosných zařízení 

› Správa podnikových aplikací a obsahu 

› Podpora mobilních platforem Android, iOS a Windows 

› Podpora zařízení s operačním systémem Windows, macOS, Linux, Solaris 

› Bezpečný mail, prohlížeč, chat a VPN přístup na intranet 
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Open Source 

› Virtualizace 

› Operační systém 

› Mail gateway s ochranou proti šíření malware 

› Firewall 

› Monitoring 

› Management a analýza logů 

› Vyhodnocení bezpečnostních incidentů 

› Aplikační bezpečnost, detekce incidentů 

› Zálohování 

II. BEZPEČNOST ICT 

Dle statistik se většina firem zabývá bezpečností počítačových sítí až v případě zjištěného bezpečnostního 

incidentu, který měl na podnikovou infrastrukturu větší než zanedbatelné dopady. Proto je velmi důležitá 

prevence a chápání dané problematiky jako nikdy nekončícího procesu. 

Poskytujeme jak komplexní řešení firemní bezpečnosti, tak řešení dle Vaších individuálních potřeb. 

Bezpečnostní analýza  

Analýza současného stavu je prvním krokem při řešení bezpečné počítačové sítě organizace  

Výsledkem je bezpečnostní audit, na základě kterého se navrhnou potřebná organizační a technická 

opatření v souladu s platnou legislativou, průmyslovými standardy, požadavky a možnostmi zákazníka. 

Používáme aktuální nástroje a metody, které definují možná rizika a zranitelnosti napříč celou 

infrastrukturou společnosti. 

Monitoring  

Pro detailní pohled do síťového provozu   

Monitoring síťové infrastruktury přináší detailní pohled do síťového provozu v reálném čase a na základě 

toho je možné přesné, rychlé a efektivní řešení problémů. 

Nabízíme řešení FlowMon od české společnosti FLOWMON NETWORKS a.s., která je dlouhodobě 

doporučována analytickou agenturou GARTNER. Jejích pokročilé technologie využívají monitorování 

datových toků založené na standardu NetFlow/IPFIX. 

https://www.gcsystem.cz/sluzby/bezpecnost-ict/bezpecnostni-analyza
https://www.gcsystem.cz/sluzby/bezpecnost-ict/monitoring
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SIEM  

Bezpečnostní události je nutné shromažďovat, analyzovat a přehledně vyhodnocovat  

Systémy Security Information and Event Management shromažďují informace o událostech z různých 

systémů a zařízení počítačové sítě a sjednocují je do jednoho místa tak, aby správce IT mohl včas reagovat 

na podstatná nebezpečí, tj. eliminovat falešně pozitivní události (false-positive). 

Správa a zabezpečení  

Efektivní, spolehlivé a bezpečné řízení sítě je základ fungování každé společnosti  

Nabízíme řešení od české společnosti NOVICOM s.r.o, která od roku 1994 vyvinula řadu vlastních 

bezpečnostních nástrojů jako např. AddNet pro efektivní správu IP adresního prostoru a řízení přístupu 

„NAC“, MoNet pro centrální monitoring heterogenních technologií rozsáhlých sítí na všech vrstvách a 

mnoho dalších. 

Ochrana dat  

Data a v nich ukryté informace a znalosti jsou tím nejcennějším – vše ostatní se dá relativně jednoduše 

nahradit  

Data našich klientů chráníme pomocí systémů DLP (Data Loss Prevention), které lze charakterizovat 

schopností nepřetržitého monitoringu aktivit nad daty, ty identifikovat a dle toho navrhnout způsob 

řešení, a to ve všech okamžicích životního cyklu dat. 

III. HARDWAROVÁ ŘEŠENÍ 

Nabízíme vám široké portfolio HW a SW řešení, včetně jejich návrhu, implementace, podpory provozu a 

řešení problémů – od dodávky HW a SW pro Vaše řešení, až po komplexní outsourcing Vašeho ICT. 

Starosti přenechte na nás – postaráme se vám o spolehlivou HW a SW infrastrukturu 

Systémové služby  

Zbavte se starostí s implementací a provozem ICT  

Technické oddělení naší společnosti disponuje rozsáhlým týmem specialistů, jejichž akční rádius pokrývá 

území celé ČR. 

Hlavní středisko systémové podpory se nachází v Praze v komplexu Nagano Office Park. 

Zajišťujeme autorizovaný záruční a pozáruční servis portfolia Lenovo a IBM. Servisní střediska jsou 

lokalizována v Praze, Brně a Ostravě. 

https://www.gcsystem.cz/sluzby/bezpecnost-ict/siem
https://www.gcsystem.cz/sluzby/bezpecnost-ict/sprava-a-zabezpeceni
https://www.gcsystem.cz/sluzby/bezpecnost-ict/ochrana-dat
https://www.gcsystem.cz/sluzby/hardwarova-reseni/systemove-sluzby
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IBM servery, storage a zálohování  

Špičkové řešení, vše od jednoho dodavatele  

IBM se svým produktovým portfoliem a naše společnost nejširší nabídkou služeb pro implementaci řešení 

IBM a zajištění provozu IS na jejich bázi zaručeně splní Váš výše zmíněný požadavek. 

Servery a datová úložiště Dell EMC  

Od cenově výhodného řešení s perfektním servisem po integrované a high-density computing komplexy  

Budujeme a spravujeme pro zákazníky infrastrukturu serverů Dell, založenou na systémech a produktech 

Microsoft nebo na Linuxu, včetně virtualizace a vysoké dostupnosti. 

Tým našich specialistů dokáže systémy pro ukládání dat firmy Dell EMC efektivně začlenit jak do prostředí 

Power/AIX serverů IBM, tak do virtuálních prostředí VMWare a Hyper-V, s využitím expertních znalostí 

obou zmíněných prostředí. 

Oracle  

Když potřebujete zjednodušit HW a SW infrastrukturu na integrované bázi  

Nabízíme poradenství zaměřené na produkty z oblasti databázových systémů jako je Oracle Database a 

Oracle RAC. 

IV. SPRÁVA DOKUMENTŮ 

V dnešní době jsou organizace nuceny pracovat se stále se zvětšujícím množstvím interních či externích 

dokumentů a v každé společnosti je množství procesů, v rámci nichž zpracovávají účastníci různé typy 

dokumentů. Jejich bezproblémové zpracování je základním kamenem pro řízení společnosti na 

konkurenčním trhu.  

Tyto procesy a dokumenty lze efektivně řídit a evidovat pomocí dokumentačních systémů, které tak 

usnadňují práci s dokumenty. 

Řízený oběh dokumentů (WorkFlow)  

V každé společnosti jsou procesy, jejichž účastníky jsou pracovníci napříč celou společností. Není 

neobvyklé, že tito pracovníci jsou i v lokalitách, které jsou od sebe vzdáleny stovky kilometrů. V každém 

procesu jsou pak řízeny nějaké informace, které mají být schváleny či připomínkovány, a to vše v reálném 

čase.  

https://www.gcsystem.cz/sluzby/hardwarova-reseni/ibm-servery-storage-a-zalohovani
https://www.gcsystem.cz/sluzby/hardwarova-reseni/servery-a-datova-uloziste-dell-emc
https://www.gcsystem.cz/sluzby/hardwarova-reseni/oracle
https://www.gcsystem.cz/sluzby/sprava-dokumentu/rizeny-obeh-dokumentu-workflow
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Vývoj software (aplikace na zakázku)  

V každé společnosti se najdou procesy, které lze podporovat tzv. balíčkovým řešením, ale stejně tak, lze 

nalézt specifické procesy, pro které je vhodnější vytvořit aplikaci na míru než modifikovat nějaké 

standardní řešení. 

Lze předpokládat, že taková aplikace na míru bude tou dražší variantou, ale oproti tomu získáte aplikaci, 

která plně splňuje vaše požadavky a potřeby a platíte tedy za to, co skutečně potřebujete a využijete. 

  

https://www.gcsystem.cz/sluzby/sprava-dokumentu/vyvoj-software-aplikace-na-zakazku
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5. STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ 

GC System poskytuje své produkty a služby se zázemím nejvýznamnějších ICT společností na světovém 

trhu. Je nejvýznamnějším obchodním partnerem IBM v České republice, kde je autorizován pro nejširší 

škálu produktů a služeb. 

Společnost GC System je aktivním partnerem ICT společností: 

› CISCO Registered Partner 

› EMC Partner 

› HP 

› IBM Gold Business Partner 

› Lenovo Silver Business Partner 

› Microsoft Partner – Silver Datacenter 

› Oracle Gold Partner 

› SAP ČR 

› VMware VIP Enterprise Partner 

› Dell Preferred Partner 
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6. CERTIFIKACE A OCENĚNÍ 

Certifikace 

GC System klade velký důraz na kvalitu poskytovaných produktů a služeb, o čemž mimo jiné svědčí i 

vítězství v celosvětové soutěži a získané ocenění IBM Beacon Award Winner 2012 za vynikající řešení pro 

integrované řízení služeb. 

v roce 2010 jsme získali prestižní certifikaci IBM Dynamic Infrastructure Partner, kterou jsme v roce 2011 

rozšířili na nejvyšší úroveň Elite. 

GC System již několik let za sebou každoročně získává ocenění IBM Partner Roku v kategorii Hardware i 

Software. 

Profesionální úroveň společnosti dokazují i její vlastní zaměstnanci, kteří vlastní jak pokročilé 

produktové, tak i nezávislé certifikáty, mezi kterými jsou například: 

› PRINCE2 Registered Practitioner (Project Management) 

› TOGAF9 Level 2 (Enterprise Architecture) 

› ITIL Foundation V3 (ICT Service Management) 

› LPIC-2 (Linux Professional) 

› SNIA Certified Storage Professional 

› VMware Certified Professional 

› Oracle Database 11g Administrator Certified Professional 

› IBM Certified Advanced Deployment Professional (Tivoli, WebSphere, DB2, Storage, Power, ...) 

› Microsoft Certified Professional 

 

Kromě uvedených certifikátů zaměstnanci společnosti získali další velký počet profesionálních a 

produktových certifikací, jejichž počet se pohybuje ve stovkách. 

Jsme držiteli certifikátů: 

› Systém managementu kvality ISO 9001 

› Systém managementu poskytování ICT služeb ISO 20000 

› Systém managementu bezpečnosti informací ISO 27001 

› Systém environmentálního managementu ISO 14001 

› Společenská odpovědnost firem SA 8000. 

› Systém managementu projektového řízení ISO 10006:2003 

› Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BS OHSAS 18001:2007 
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https://www.gcsystem.cz/client/2_gcsystem/uploads/data/certifikace/ISO_9001_CZ.pdf
https://www.gcsystem.cz/client/2_gcsystem/uploads/data/certifikace/ISO_20000_CZ.pdf
https://www.gcsystem.cz/client/2_gcsystem/uploads/data/certifikace/ISO_27001_CZ.pdf
https://www.gcsystem.cz/client/2_gcsystem/uploads/data/certifikace/ISO_14001_CZ.pdf
https://www.gcsystem.cz/client/2_gcsystem/uploads/data/certifikace/SA_8000_CZ.pdf


17 

 

www.gcsystem.cz › www.gcpack.cz ›  info@gcsystem.cz 

7. VYBRANÉ REFERENCE 

Reference společnosti 

Máme za sebou již stovky úspěšných realizací a klienty, kteří se k nám rádi znovu vrací. 
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8. FINANČNÍ INFORMACE 

1. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění platném pro rok 2018 a 2017. 

2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A JEJICH ZMĚNY A 

ODCHYLKY 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2018 a 2017 jsou 

následující: 

2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 

s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2017 a 2018 je odepisován 

do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě 

očekávané doby životnosti.  

Stanovená doba odpisování dle předpokládané životnosti: 

 Počet let (od-do) 

Software 3-5 

Ostatní ocenitelná práva 20 

 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, pokud převýšily u jednotlivého 

majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis., zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují 

do nákladů. 

2.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za 

položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v 
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pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením 

související. Drobný majetek do 40 tis. Kč je veden jako zásoba a při vyskladnění je účtován jednorázově do 

nákladů. Drobný majetek od 1 tis. do 40 tis. je sledován v operativní evidenci. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, pokud převýší u jednotlivého 

majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. zvyšují  jeho pořizovací cenu. Výdaje za opravy a 

udržování se účtují do nákladů. 

Společnost nezískala v roce 2018 a 2017 žádný majetek bezplatně. 

Odpisy 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě 

očekávané doby životnosti.  

Stanovená doba odpisování dle předpokládané životnosti: 

 Počet let (od-do) 

Stavby 30-50 

Stroje a zařízení 5-10 

Inventář 5 

Dopravní prostředky 4-5 

 

2.3 Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení včetně 

nákladů s pořízením souvisejících, např. náklady na přepravu, clo, provize. Při účtování zásob je používán 

způsob A evidence zásob. Výdej ze skladu je účtován metodou FIFO. Opravná položka k zastaralým 

zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě individuálního posouzení zásob.  

2.4 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu. 

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově 

směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají 

významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše 

tříměsíční výpovědní lhůtou. 
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2.5 Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje 

pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního 

posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé s dobou splatnosti do 12 měsíců včetně a 

dlouhodobé s dobou splatnosti nad 12 měsíců, s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od 

rozvahového dne. 

2.6 Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku vedeného u krajského 

soudu.  

Společnost přistoupila k novému zákonu o obchodních korporacích a ze zákona již nemusí tvořit rezervní 

fond. 

Podle stanov společnosti platných před rokem 2014, v souladu se zákonem, byl vytvořen rezervní fond ve 

výši 20% základního jmění.  

Rezervní fond je určen ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý 

průběh hospodaření. 

2.7 Cizí zdroje 

Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti 

stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.  

2.8 Devizové operace 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku, 

a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou 

národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů 

běžného roku. 

2.9 Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv 

na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů 

za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu 
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dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v 

budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 

2.10 Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

2.11 Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 

sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a 

zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými 

odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky a slevy na dani 

z příjmů. 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami 

aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. 

2.12 Dotace  

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na 

úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého 

majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje 

pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. 

2.13 Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 

v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 

existovaly k rozvahovému dni. 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 

zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 

v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 

2.14 Změny účetních metod 

Ve sledovaném účetním období nedošlo k žádným změnám v oceňování, odpisování a postupů účtování. 
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3. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek  
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3.2 Dlouhodobý hmotný majetek 
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4. ZÁSOBY 

 

4.1 POHLEDÁVKY 
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4.2 OPRAVNÉ POLOŽKY 

 

4.3 PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 

 

4.4 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 

 

4.5 VLASTNÍ KAPITÁL 
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5. REZERVY 

  

6. ZÁVAZKY 
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7. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 

 

8. DAŇ Z PŘÍJMU 
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9. VÝNOSY 

 

10. OSOBNÍ NÁKLADY 

 

11. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

 

12. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 
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13. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

 

14. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
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9. OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ 

Praha 140 00 Na Strži 3/342 tel.+420 225 987 987 fax: +420 225 987 988  

Brno  602 00 Špitálka 41 tel. +420 543 537 111 fax: +420 543 537 333 

Ostrava 702 00 Výstavní 1928/9 tel. +420 599 505 122 fax: +420 599 505 124 

Praha 130 00            K Červenému dvoru 25a Centrum outsourcingových služeb Nagano Office 

Centre IV, 

Bratislava 851 01  Röntgenova 1176/2   – organizační složka 

 

Fakturační údaje společnosti: 

Jméno společnosti: GC System a.s. 

Adresa sídla:  Špitálka 41, č.p. 113, 602 00 Brno 

IČO:   64509826 

DIČ:   CZ64509826 

Bankovní spojení: 7223040247/0100 

Telefon:  +420 543 537 111 

Fax:   +420 543 537 333 

E-mail:   info@gcsystem.cz 

Zápis OR:  Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927 

ID datové schránky: euzd8mg 

Web:   www.gcsystem.cz    www.gcsystem.sk    
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10. ROZVAHA (BILANCE) 
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11. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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12. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
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13. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
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14. ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

 

 



41 

 

www.gcsystem.cz › www.gcpack.cz ›  info@gcsystem.cz 

 


