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1. Úvod 

 

Vážení obchodní přátelé, 

rok 2016 byl pro naši společnost významný hned z několika pohledů.  

Akciová společnost GC System oslavila 20. výročí působení v oblasti ICT v České republice 
a.s.. V tomto období se nám především dařilo v oblasti ICT budovat technologickou 
infrastrukturu a současně rozvíjet strategické  vize v ICT segmentech CAMS 
(Cloud,Analytics.Mobile ,Security a Social ), vše v těsné spolupráci s našimi významnými klienty 
a obchodnímí partnery. 

Rád bych touto formou poděkoval za skvělou spolupráci a vyzdvihl ty nejvýznamnější 
klienty/partnery, kteří nám dali v uplynulých 20. let důvěru se podílet na jejich budování IT 
infrastruktury. O2/SZIF (budováni IT infrastruktury a její systémová podpora), ČUZK   (budováni 
IT infrastruktury a její systémová podpora),  Arcelor Mittal ( (budováni IT infrastruktury a její 
systémová podpora), Třinecké železárny (budováni datového centra včetně systémové 
podpory). 

Rozvíjet strategické vize a plnit stanovené cíle společnosti nelze bez těsného a  dlouhodobého 
partnerství s nadnárodními společnostmi.  V průběhu již zmíněných 20. let mi dovolte zmínit 
především úzkou a strategickou spolupráci se společností IBM. Dodávky IBM infrastruktury pro 
zákazníky ABB, ČZUB, O2 IT Services, Hyundai, ČPZP, VoZP jsou pouhým zlomkem 
dlouhodobé a úspěšné spolupráce.  

Nesmíme však opomenout velice významnou spolupráci na půdorysu s dalšími společnostmi - 
LENOVO, ORACLE, DELL, EMC a ComWault , díky jejich produktovému portfoliu jsme 
úspěšně  realizovali dodávky a řešení ke spokojenosti našich klientů. O2 ITS (Oracle 
Supercluster) EQUA bank (projekt zálohování na bázi ComWault) a další.  

Díky úspěšným projektům a dosahováním stanovených cílů, je naše společnost stále kvalitním 
a důvěryhodným partnerem pro spolupráci i do třetí dekády našeho působení na českém ICT 
trhu. V té bychom rádi  oslovili naše současné i potenciální klienty s řešeními, jež přináší 
digitální darwinismus, tedy zavedení umělé inteligence, využívání internetu věcí a strojového 
učení. 

 

 

 

 

 

 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.   

Nosným portfoliem činností společnosti GC System je implementace a dodávky infrastruktur ve 

spojení se správou objemných dat, dokumentů, movitého i nemovitého majetku. Významný důraz 

je kladen na poskytování profesionálních služeb pro kybernetickou bezpečnost. 

 

 Během svého působení na trhu IT si GC System vybudoval velmi kvalitní firemní zázemí a je 

jedním z nejvýznamnějších partnerů společnosti IBM ČR a řadí se mezi přední poskytovatele IT 

řešení na českém trhu. 

 

 Svým dynamickým rozvojem společnost neustále dokazuje, že patří mezi nejvýznamnější 

společnosti v ČR ve svém oboru. O tom také  svědčí i pravidelné obsazení předních míst v 

žebříčku TOP 100 ICT firem v ČR a získání řady dalších prestižních ocenění od předních 

světových společností v oboru. 

 

 GC System má svá zastoupení v Praze, Brně, Ostravě a v Bratislavě. Dostatečné 

geografické pokrytí umožňuje GC Systemu optimálně a efektivně řešit různorodé projekty v 

bankovní, státní, průmyslové a obchodní sféře. 
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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 95% vlastní GC Holding Group, a.s., sídlící v Brně, Špitálka 113/41, PSČ 602 00, IČO 

00558265.  

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 2016 nebyly v obchodním rejstříku provedeny žádné změny. 

 

Společnost není společníkem s neomezeným ručením v žádné společnosti. 



6 

 

www.gcsystem.cz | www.gcpack.cz | info@gcsystem.cz 

 

 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2016: 

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 Systém 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 2016 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. 

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 

Hardware a systémový software 

 Prodej, implementace a podpora IBM POWER Systems a operační systémy (AIX, Linux, IBM 

i), Virtualizace (PowerVM), clustering včetně geografických clusterů(PowerHA) 

 Prodej, implementace a podpora IBM System x (xSeries) a operační systémy (Linux, 

Microsoft Windows), clustering (MSCS, RedHat Cluster Suite), Virtualizace (VMware, MS 

Hyper-V) 

 Prodej, implementace a podpora mainframe řešení IBM System z (zSeries), operační 

systémy (z/OS, Linux forSystem z, z/VSE), clustering (ParallelSysplex, GDPS), Virtualizace 

(z/VM), transakční zpracování (z/TPF, CICS) 

 Prodej, implementace a podpora systému ukládání dat (IBM, EMC) – enterprise diskové 

systémy, virtualizace úložišť, hierarchické systémy, geograficky zrcadlené systémy 

 Prodej, implementace a podpora systému archivací a zálohování (IBM, EMC) – zálohovací a 

archivační software, zabezpečené archivy, virtuální knihovny, deduplikační systémy, páskové 

knihovny, geograficky redundantní systémy (DisasterRecovery) 

 Prodej, implementace a podpora síťových systémů lokálních sítí (LAN), komunikačních sítí 

úložišť (SAN) i konvergovaných sítí (FCoE) 

 Implementace databázových systémů a migrace dat v heterogénním prostředí (DB2, Oracle) 

Systémy správy dat, informací a dokumentů 

 Implementace EnterpriseContent Management (ECM) a zpracování elektronických 

dokumentů (IBM FileNet, IBM ContentManager, IBM Lotus) 

 Implementace důvěryhodných úložišť a digitálních archivů, včetně procesní a bezpečnostní 

infrastruktury 

Systémy řízení ICT služeb 

 Implementace systémů monitoringu sítí, systémů, aplikací, uživatelského přístupu i end-to-

end monitoring a systémů Fault/Event Managment (IBM Tivoli, IBM Netcool) 

 Implementace systémů řízení ICT služeb dle rámce ITIL, vč. systémů Service Desk, CMDB, 

automatické discovery, procesů řízení (Asset, Incident, Problem, Change, Release, Capacity, 

SLM, ...)  a automatizace provozu ICT (IBM SmartCloud) 

 Implementace systémů řízení vývoje aplikací a řízení portfolia (IBM Rational) 

 Implementace ITIL rámce, online vizualizace stromů služeb a propojení business služeb 

s ICT službami. 

Systémy pro efektivní řízení a správu firemního majetku 

 Implementace systémů Enterprise Asset Management (EAM) – řízení životního cyklu aktiv, 

řízení údržby a prací, řízení smluv, zásob a nákupu (IBM Maximo) 

 Implementace systémů řízení provozu inteligentních budov (IBM Tririga Facility Management) 

 Optimalizace Maximo EAM systémů pro energetiku a distribuci (elektřina, plyn, voda, teplo) 

vč. jaderných elektráren, doprava a dopravní prostředky, budovy, liniová aktiva (elektrická 

vedení, plynovody, teplovody, silnice, železnice), ICT a datová centra, veřejnou správu, 

výrobní podniky, těžba surovin (ropa, plyn, uhlí) 

 Integrace Maximo EAM systémů na základě otevřených standardů nebo prostřednictvím 

enterprise adapterů (mapy, ESRI GIS, SAP R/3, Oracle, atd.)  



9 

 

www.gcsystem.cz | www.gcpack.cz | info@gcsystem.cz 

Systémy správy dat, informací a dokumentů 

 Implementace Enterprise Content Management (ECM) a zpracování elektronických 

dokumentů (IBM FileNet, IBM Content Manager, IBM Lotus) 

 Implementace důvěryhodných úložišť a digitálních archivů, včetně procesní a bezpečnostní 

infrastruktury 

 Implementace systémů BigData (Apache Hadoop), systémů proudového zpracování 

(InfoSphere Streams) a analytických systémů (InfoSphere BigInsights) 

 

Web, Java a aplikační middleware 

 Implementace Java a J2EE aplikačních serverů včetně dynamického clusteringu a 

messagingu (WebSphere AS, WebSphere MQ, Oracle WebLogic) 

 Implementace web portálů včetně integrací (WebSphere Portal) 

 Tvorba web stránek a web design (PagePack) 

 

Profesionální služby 

 Design a implementace datových center, dynamických ICT infrastruktur a Cloud systémů 

 Poskytování ICT systémové podpory a služeb 

 Systémová integrace heterogénních ICT prostředí a systémů 

 Enterprise architektury (TOGAF) 

 Project Managment (PRINCE2) 

 Poskytování školení a workshopů (produkty IBM, Microsoft, Lotus, Linux) a pronájem učeben 

 

Vývoj a implementace vlastního software 

 GCPack – je modulární databázový systém určený pro správu a řízení oběhu dokumentů a 

vedení přehledných evidencí dokumentů a záznamů v elektronické podobě. GCPack je 

softwarový produkt podporující zavedení a údržbu systému řízení kvality dle mezinárodních 

norem kvality a taktéž nástroj pro tvorbu workflow aplikací (www.gcpack.cz) 

 PagePack – software pro tvorbu web stránek a web design (www.actimmy.cz) 

 

 

http://www.actimmy.cz/


10 

 

www.gcsystem.cz | www.gcpack.cz | info@gcsystem.cz 

5. Strategická partnerství 

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

světovém trhu.   Je jedním z nejvýznamnějším obchodních partnerů IBM v České republice, kde je 

autorizován pro nejširší škálu produktů a služeb. 

 

Společnost GC System  je aktivním partnerem ICT společností: 

 IBM Premier Business Partner 

 Oracle Gold Partner 

 VMwareEnterprise Partner 

 EMC Partner 

 Microsoft Partner – Silver Server Platform 

 Lenovo Silver Business Partner 

 CISCO Registered Partner 

 DELL Partner 
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6. Certifikace a ocenění 

GC System klade důraz na kvalitu poskytovaných produktů a služeb a disponuje 

certifikáty: 

 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  

 Osvědčení NBÚ – stupeň Tajný, dle Zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. 

              

 

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. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcr-2quOvNAhWFShQKHdA0B0kQjRwIBw&url=http://isocertificationbody.in/ohsas-180012007/&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNFCidfkLcENunbZE9XmIUhdA0isbA&ust=1468327489899365
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7. Vybrané reference 

ABB – Dodávky a implementace serverových IT systémů  

 

Arcelor Mittal Ostrava – Implementace centrálních IT systémů datového centra 

 

Česká pojišťovna – Implementace projektu monitoringu a komplexního systému řízení ICT dle 

rámce ITIL. Za online vizualizace stromu služeb získal projekt ocenění celosvětové úrovně 

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČUZK) – Implementace centrální IT infrastruktury 

datového centra pro systémy ISKN a RUIAN 

 

ČEZ Energoservis – Implementace vlastního řešení pro oběh a správu dokumentů GCPack 

 

IBM ČR – Implementace projektu Centrálního registru administrativních budov (CRAB) pro Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 

 

IBM ČR – Implementace centrální IT infrastruktury datového centra Státní tiskárny cenin (STC) 

 

Miele – Implementace vlastního řešení pro oběh a správu dokumentů GCPack 

 

Telefónica O2 – Implementace centrální IT infrastruktury datového centra pro systémy Státního 

zemědělského intervenčního fondu (SZIF) 

 

Technické sítě Brno – Implementace vlastního řešení pro oběh a správu dokumentů GCPack 

 

Třinecké železárny – Implementace centrálních IT systémů datového centra 

 

ČZUB - Dodávky a implementace serverových IT systémů 

 

Dalkia - Dodávky a implementace centrálních IT systémů datového centra 

 

ČPZP - Dodávky a implementace serverových IT systémů 

 

TollNet - Dodávky a implementace centrálních IT systémů datového centra 

 

NVision Czech Republic - Dodávky a implementace IT infrastruktury  

 

Hyundai Motor Manufacturing czech s.r.o. - Dodávky a implementace IT infrastruktury 
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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 2016 a 2015. 

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 2016 došlo 

ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto 

položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 

příslušně reklasifikovány. Společnost postupovala v souladu s Českým účetním standardem pro 

podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“. 

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

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2016 a 2015 

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 2016 a 2015 

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. 
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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 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 2016 a 2015 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. 

 
2.5 Pohledávky 
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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 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. 
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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  

 

POŘIZOVACÍ CENA  

v tis. Kč 
Stav  

k 1.1.16 

 

Přírůstky 

 

Vyřazení 

 

Převody 

Stav 

k 31.12.16 

Software 93 264 0 0 0 93 264 

Ostatní ocenitelná práva 6 331 0 0 0 6 331 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 0 0 0 0 

Celkem 2016 99 595 0 0 0 99 595 

 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

v tis. Kč 
Stav 

k 1.1.16 

 

Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 

 

Vyřazení 

 

Převody 

Stav 

k 31.12.16 

Opravné 

položky 

Software 76 152 6 697 0 0 0 82 848 0 

Ostatní ocenitelná práva 6 331 0 0 0 0 6 331 0 

Nedokončený dlouhodobý NM 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2016 82 483 6 697 0 0 0 89 180 0 

 

 

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 

v tis. Kč       Stav k 31.12.16 

Software       10 415 

Ostatní ocenitelná práva       0 

Nedokončený dlouhodobý NM        0 

Celkem 2016       10 415 

 

 

POŘIZOVACÍ CENA 

v tis. Kč 
Stav  

k 1.1.15 

 

Přírůstky 

 

Vyřazení 

 

Převody 

Stav 

k 31.12.15 

Software 93 489 764 -989 0 93 264 

Ostatní ocenitelná práva 6 331 0 0 0 6 331 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek 
512 252 0 -764 0 

Celkem 2015 100 332 764 -989 -512 99 595 

 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

v tis. Kč 
Stav 

k 1.1.15 

 

Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 

 

Vyřazení 

 

Převody 

Stav 

k 31.12.15 

Opravné 

položky 

Software 61 944 15 197 0 -989 0 76 152 0 

Ostatní ocenitelná práva 6 331 0 0 0 0 6 331 0 

Nedokončený dlouhodobý NM 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2015 68 275 15 197 0 -989 0 82 483 0 
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ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 

v tis. Kč       Stav k 31.12.15 

Software       17 112 

Ostatní ocenitelná práva       0 

Nedokončený dlouhodobý NM        0 

Celkem        17 112 

 
 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek 

 

POŘIZOVACÍ CENA 

v tis. Kč 
Stav 

k 1.1.2016 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Stav 

k 31.12.16 

Pozemky 7 067 1 246 0 0 8 313 

Stavby 80 873 8 898 0 0 89 771 

Hmotné movité věci a jejich soubory (popište) 157 147 14 843 3 401 0 168 589 

- stroje a zařízení 134 265 661 -153 0 134 773 

- dopravní prostředky 22 882 14 182 -3 248 0 33 816 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -1 400 0 0 0 -1 400 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 70 36 167 0 7 950 28 287 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 102 25 814 0 24 988 928 

Celkem   243 859 86 968 3 401 32 938 294 488 

 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

v tis. Kč 
Stav 

k 1.1.2016 
Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení Převody 

Stav 

k 31.12.16 

Opravné 

položky 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 

Stavby 18 589 2 124 0 0 0 20 713 0 

Hmotné movité věci 91 316 24 071 -3 248 -153 0 111 986 0 

- stroje a zařízení 71 764 19 437 0 -153 0 91 048 0 

- dopravní prostředky 19 654 4 532 -3 248  0 20 938 0 

Oceňovací rozdíl  -1 400 0 0 0 0 -1 400 0 

Poskytnuté zálohy na  DHM 0 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem  108 505 26 195 - 3 248 -153 0 131 299 0 

 

 

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 

v tis. Kč     Stav k 31.12.16 

Pozemky     8 313 

Stavby     69 058 

Hmotné movité věci a jejich soubory      56 603 

- stroje a zařízení      

- dopravní prostředky      

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     28 287 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     928 

Celkem      163 189 
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POŘIZOVACÍ CENA 

v tis. Kč 
Počáteční 

zůstatek 

 

Přírůstky 

 

Vyřazení 

 

Převody 

Stav 

k 31.12.15 

Pozemky 7 067 0 0 0 7 067 

Stavby 80 873 0 0 0 80 873 

Hmotné movité věci a jejich soubory  148 156 11 775 -2 784 0 157 147 

- stroje a zařízení 124 410 10 909 -1 054 0 134 265 

- dopravní prostředky 23 746 866 -1 730 0 22 882 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -1 400 0 0 0 -1 400 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 456 0 -386 70 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 33 11 844 0 -11 775 102 

Celkem 234 729 24 075 -2 784 -12 161 243 859 

 

 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

v tis. Kč 
Stav 

k 1.1.2015 
Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení Převody 

Stav 

k 31.12.15 

Opravné 

položky 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 

Stavby 16 498  2 091 0 0 0 18 589 0 

Hmotné movité věci 69 739 24 361 -1 730 -1 054 0 91 316 0 

- stroje a zařízení 50 085 22 733  -1054 0 71 764 0 

- dopravní prostředky 19 654 1 628 -1 730 0 0 19 552 0 

Oceňovací rozdíl. -1 400 0 0 0 0 -1 400 0 

Poskytnuté zálohy na  DHM 0 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 84 837 26 452 - 1730 -1 054 0 108 505 0 

 

 

 

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 

v tis. Kč     Stav k 31.12.15 

Pozemky     7 067 

Stavby     62 284 

Hmotné movité věci     65 831 

- stroje a zařízení     62 501 

- dopravní prostředky     3 228 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku     0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     70 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek     102 

Celkem        135 354 

 

 

Drobný majetek účtovaný jednorázově do nákladů  

v tis. Kč rok 2016 rok 2015 

Pořízení software do 60 tis.Kč 48 64 

Pořízení drobného majetku do 40 tis. Kč 1 246 1 550 

 1 294 1 614 

 

4. ZÁSOBY 

K 31. 12. 2016 měla společnost zásoby v hodnotě 558 tis. Kč, k 31. 12. 2015 1 411 tis. Kč. 

K zastaralým zásobám byla v roce 2016 na základě individuálního posouzení vytvořena opravná 

položka ve výši 289 tis. Kč (127 tis. Kč v roce 2015). 
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5. POHLEDÁVKY 

 
Dlouhodobé pohledávky 

 v tis. Kč  Stav k 31.12.2016 k 31.12.2015 

 - Pohledávky z obchodních vztahů 0 3 595 

 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 305 305 

Dlouhodobé pohledávky celkem bruto 305 3 900 

 

Společnost neeviduje pohledávky se splatností delší než 5 let. 

 

Krátkodobé pohledávky 

v tis.Kč  Stav k 31.12.2016 k 31.12.2015 

Pohledávky z obchodních vztahů -do splatnosti 210 130 125 230 

 -po splatnosti 14 289 30 297 

Pohledávky z obchodních vztahů celkem 224 419 155 527 

Stát – daňové pohledávky 263 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 413 5 299 

Dohadné účty aktivní 32 24 

Jiné pohledávky 7 991 931 

Krátkodobé pohledávky 238 118 161 781 

Opravná položka k pochybným pohledávkám -120 -97 

Krátkodobé pohledávky brutto 237 998 161 684 

 
Pohledávky dle splatnosti   

 Po splatnosti  

v tis.Kč (brutto) Do 

splatnosti 

0-30 dní 31-90dní 90-180 180-360 360-více Celkem 

2

0

1

6 

pohledávky 210 131 11 184 2 803 198 44 59 224 419 

2

0

1

5 

pohledávky 125 230 28 046 2 035 149 0 67 155 527 

 
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2016 a 2015 

vytvořeny opravné položky na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové 

struktury pohledávek. 

Společnost z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2016 pohledávky ve výši 9 tis. Kč 

(29 tis. Kč v roce 2015). Tyto pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahových účtech.  

 

V roce 2016 byl společnosti schválen Úřadem práce ČR příspěvek na vzdělávací aktivitu 
Budování týmu pro tvorbu SharePoint aplikací v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání 
zaměstnanců v celkové hodnotě 383 tis.  
 

K 31. 12. 2016 společnost neměla pohledávky ke spřízněným osobám ani pohledávky zatíženy 

zástavním právem. 

Dohadné účty aktivní zahrnují nevyfakturovanou spotřebu energií k nájemním smlouvám. 
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6. OPRAVNÉ POLOŽKY 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.  

Změny na účtech opravných položek: 

v tis. Kč 
Zůstatek 

k 31. 12. 2014 

Netto změna v 

roce 2015 

Zůstatek 

k 31. 12. 2015 

Netto změna v 

roce 2016 

Zůstatek 

k 31. 12. 201

6 

Dlouhodobý majetek -1 400 0 -1 400 0 -1 400 

zásobám 127 9 136 153 289 

pohledávkám – zákonné 84 -26 58 0 58 

pohledávkám - ostatní 17 22 39 23 62 

Celkem -1 172 5 -1 167 176 -991 

 

Opravné položky u pohledávek se vytváří pro pohledávky po splatnosti nad 90 dnů. 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.  

7. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 

V kategorii peněžní prostředky společnost eviduje peněžní hotovost v pokladnách a zůstatky na 

běžných a spořících účtech se splatností na požádání. 

8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 

Náklady příštích období zahrnují především náklady na systémovou podporu hardwaru a softwaru 

a úroky za prodlouženou splatnost faktur k nedokončeným zakázkám. Jsou účtovány do nákladů v 

období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména obratové bonusy k nakoupenému zboží a jsou účtovány 

do výnosů v období, do kterého věcně a časově přísluší. 

9. VLASTNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál 

 

jmenovitá 

hodnota 2016 2015 

1 ks akcie Kč 

ks 

celkem 

Kč ks celkem Kč 

kmenové akcie na 

jméno 

280 000 100 28 000 

000 

100 28 000 000 

 

Základní kapitál společnosti se skládá z kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě. 

 
 
Rozdělení zisku 

v tis. Kč 2015 2014 

Odměny členům představenstva a dozorčí rady 5 400 1 000 

Dividendy 7 000 0 

Převod na účet nerozděleného zisku 14 402 31 766 

Celkem zisk k rozdělení  26 802 32 766 
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Rozdělení zisku roku 2015 (2014) bylo schváleno na základě rozhodnutí valné hromady 

společnosti konané v roce 2016 (2015). 

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla společnost rozdělení zisku za rok 2016. 

10. REZERVY  

 
Změny na účtech rezerv  

v tis. Kč  
Zůstatek 

k 31. 12. 2014 

Netto změna 

v roce 2015 

Zůstatek 

k 31. 12. 2015 

Netto změna 

v roce 2016 

Zůstatek 

k 31. 12. 2016 

Rezervy ostatní 0 0 0 5 911 5 911 

 
Společnost vytvořila rezervu na budoucí výdaje spojené s dokončením zakázky. Z důvodů 

opatrnosti vytvořila rezervu na kurzovou ztrátu k záloze zaplacené v cizí měně, která nebyla v roce 

2016 zúčtovaná. 

11. ZÁVAZKY 

Dlouhodobé závazky  

v tis.Kč Stav k 31.12.2016  k 31.12.2015 

 Odložený daňový závazek 8 574 10 089 

 Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 7 224 24 009 

Dlouhodobé závazky celkem 15 798 34 098 

 
Společnost neeviduje závazky se splatností delší než 5 let. 

 

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů 

v tis.Kč Splatnost do 

31.12. 

2017 2018 Celkem 

Stav 

k 31.12.2016 

 x 7 224 7 224 

Stav 

k 31.12.2015 

 16 785 7 224 24 009 

 

V roce 2013 společnost nakoupila hardware a software pro účely dalšího pronájmu. Vzhledem 

k návratnosti této investice v průběhu pěti let byla dohodnuta s dodavatelem prodloužená 

splatnost. 
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Krátkodobé závazky 

v tis.Kč Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 

Závazky z obchodních 

vztahů         

- do splatnosti 192 566 107 986 

                                                            - po splatnosti 47 629 8 123 

Závazky z obchodních vztahů celkem 240 195 116 109 

Krátkodobé přijaté zálohy 654 62 

Ostatní závazky 38 805 30 493 

 Závazky k zaměstnancům 14 605 14 279 

 Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdrav.poj. 

5 657 4 238 

 Stát – daňové závazky a dotace 16 970 11 418 

 Dohadné účty pasívní 1 063 211 

 Jiné závazky 510 347 

Krátkodobé závazky celkem 279 654 146 664 

 

 

Krátkodobé závazky vůči dodavatelům - splatnost do 1 roku 

   Po splatnosti  

v tis. Kč Do 

splatnosti 

0-30 dní 31-90dní 90-180 180-360 360-více Celkem 

2015 závazky 192 566 47 218 234 26 91 60 240 195 

2015 závazky 107 986 7 806 26 116 175 0 116 109 

 
Dohadné účty pasivní obsahují v roce 2016 (2015) přijaté, ale dosud nevyfakturované náklady na 

energie, služby a zboží. Odhad byl stanoven na základě vlastních odpočtů na měřících zařízeních 

a na základě cen dohodnutých v objednávkách. 

 

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami. 

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního a zdravotního pojištění ani žádné 

závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. Společnost nemá žádné 

závazky vůči spřízněným stranám. 

12. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 

Výdaje příštích období zahrnují především předplacené servisní služby a systémovou podporu 

softwaru a hardwaru. Jsou účtovány do nákladů v období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Výnosy příštích období zahrnují předplacené servisní služby a služby systémové podpory softwaru 

a hardwaru. Jsou účtovány do výnosů v období, do kterého věcně a časově přísluší. 

13. DAŇ Z PŘÍJMU 

Výpočet daně z příjmu 

v tis. Kč 2016 2015 

Zisk před zdaněním 23 866 33 503 

Splatná daň 7 223 6 584 

Daň z příjmů odložená -1 515 117 

Daň z příjmů 5 708 6 701 
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Odložená daň 

v tis. Kč 2016 2015 

Položky odložené daně 

Odložená 

daňová 

pohledávka 

Odložený 

daňový závazek 

Odložená 

daňová 

pohledávka 

Odložený 

daňový 

závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 

cenou dlouhodobého majetku  51 389  53 274 

OP k pohledávkám 62  39  

OP k zásobám 289  136  

Rezervy 5 912  0  

Daňová ztráta z minulých let 6 263    

Celkem 6 263 51 389 175 53 274 

Položky k výpočtu odložené daně celkem  45 126  53 099 

Odložená daň  8 574  10 089 

 
Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % - daňová sazba pro roky 2015 a 

následující. 

14. VÝNOSY 

Rozpis tržeb společnosti z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti 

v tis. Kč 2016 2015 

Tržby za prodej zboží – HW a SW 378 787 295 813 

Tržby z prodeje služeb 336 755 322 232 

 Služby k HW 104 050 64 209 

 Služby k SW 11 701 9 201 

 Systémové služby 217 643 245 392 

 Pronájem nemovitostí  2 399 2 161 

 Ostatní služby 962 1 269 

Tržby z prodeje zboží a služeb 715 542 618 045 

 

Tržby uskutečněné v zahraniční byly nevýznamné. 

15. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů  

 2016 2015 

v tis. Kč 
Celkový počet 

zaměstnanců 

Vedení 

společnosti 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Vedení 

společnosti 

Průměrný počet zaměstnanců 57 5 56 5 

Mzdy 70 124 29 858 60 707 21 580 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 17 779 4 532 16 463 3 456 

Ostatní 420 31 416 30 

Osobní náklady celkem 88 323 34 421 77 586 25 066 

 

16. INFORMACE O TRANSAKCÍCH SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 

Společnost nevykazuje žádné závazky ani pohledávky vůči společnostem konsolidačního celku. 

V roce 2016 došlo k výplatě dividendy mateřské společnosti GC Holding Group, a.s. ve výši 6 650 

tis. Kč. 
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V roce 2016 a 2015 neobdrželi členové statutárních a řídících orgánů nad rámec mzdových, 

ostatních osobních prostředků a odměn ze zisku uvedených v bodě 10) žádné významné zálohy, 

závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, nebo jiné výhody.  

Jeden člen statutárního orgánu vlastnil k 31. 12. 2016 - 5% podílu společnosti (k 31. 12. 2015 - 5% 

podílu). 

17. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

Služby  

v tis. Kč 2016 2015 

Spotřeba materiálu a energie 6 502 5 268 

Služby  226 914 181 387 

 

Společnost vyplatila auditorské společnosti za povinný audit účetní závěrky v roce 2016 Kč 95 tis. 

(Kč 95 tis. v roce 2015). Služby zahrnují především náklady na instalace, podporu a údržbu 

hardware a software a režijní náklady společnosti. 

Ostatní provozní výnosy a ostatní provozní náklady  

v tis. Kč 2016 2015 

Ostatní provozní výnosy  6 189 3 073 

Ostatní provozní náklady 5 403 1 259 

 

Provozní výnosy zahrnují zejména obratové bonusy. Provozní náklady zahrnují vytvořené rezervy 

a náklady na pojištění.  

Finanční výnosy a finanční náklady  

v tis. Kč 2016 2015 

Výnosové úroky   255 907 

Nákladové úroky -2 911 -2 901 

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční činnosti  -2 053 0 

Ostatní finanční výnosy  2 008 846 

Ostatní finanční náklady -124 -1 634 

Celkem finanční výsledek hospodaření -2 825 -2 782 

 

Ostatní finanční náklady a výnosy zahrnují zejména kurzové rozdíly. 

18. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní 

závěrku k 31. prosinci 2016. 

19. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.  

Peněžní toky z provozních, investičních a finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních 

tocích nekompenzované. 
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Peněžní prostředky  

v tis. Kč Stav k 31. 12. 2016 31. 12. 2015 

Peníze v hotovosti a ceniny 307 272 

Ceniny 8 5 

Účty v bankách  342 227 302 153 

Celkem 342 542 302 430 

 

.  
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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           Centrum outsourcingových služeb Nagano Office Centre IV, K Červenému 

dvoru 25a 

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 
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