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SILNÉ PARTNERSTVÍ, NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rok 2006 byl v životě společnosti ve znamení intenzivního hledání nových 

příležitostí rozvoje. Majitelé PVT, a.s., vedli jednání s potenciálním strategickým 

partnerem, Asseco Poland, o možnostech začlenění PVT do jeho vlastnických 

struktur s cílem posílit postavení zúčastněných stran na existujících trzích. 

V závěru roku 2006 nabyla tato jednání konkrétní podoby. V prvních měsících 

roku 2007 byla PVT, a.s., plně inkorporována do skupiny Asseco a k 2. dubnu 

2007 bude do obchodního rejstříku zapsána pod novým obchodním jménem: 

Asseco Czech Republic, a.s.

Nová pozice v rámci skupiny Asseco poskytuje společnosti více samostatnosti 

a pružnosti při zachování všech výhod příslušnosti k silnému svazku fi rem. 

Asseco Czech Republic je připraveno plně využít potenciálu nového silného 

kapitálového spojení se strategickým partnerem při hledání nových příležitostí 

růstu.

Tato výroční zpráva předkládá informace o hospodaření a stavu majetku PVT, a.s., 

v roce 2006. Výroční zprávu vydává právní nástupce PVT, společnost 

Asseco Czech Republic, a.s.



Základním motivem veškerého konání naší společnosti je pochopení 

specifi ckých požadavků a potřeb zákazníků a vytváření specializovaných řešení 

s cílem podpořit výkon jejich klíčových činností.

Umožňujeme tak zákazníkům a jejich partnerům pronikat na nové perspektivní 

trhy a moderním a efektivním způsobem obsluhovat trhy, na kterých již působí. 

Svými aktivitami podporujeme rozvoj současných i budoucích podnikatelských 

aktivit svých klientů.

Naším strategickým cílem je důvěra a spokojenost zákazníků založená na 

dlouhodobých vztazích, otevřené komunikaci a vysoké kvalitě poskytovaných 

služeb a řešení.

V zájmu trvalého zvyšování kvality služeb poskytovaných zákazníkům 

navazujeme nová strategická partnerství a využíváme z nich plynoucí 

synergické efekty.
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Společnost patří mezi nejvýznamnější 

poskytovatele komplexních oborově 

orientovaných řešení a služeb v oblasti 

informačních a komunikačních technologií 

a informačních systémů (ICT/IS) v České 

republice.

Již více než půl století přítomnosti na českém trhu zůstávají 

jejími klíčovými zákazníky subjekty veřejné správy, významné 

bankovní a fi nanční domy, pojišťovny, leasingové společnosti, 

společnosti působící na kapitálovém trhu, telekomunikační 

společnosti, průmyslové podniky, společnosti působící 

v oblasti utilit a integrátoři dopravních služeb.

Současná obchodní nabídka společnosti odráží významné 

a perspektivní oblasti IT, kterými jsou systémová integrace, 

outsourcing, bezpečnost, vývoj zákaznického software, 

podnikové informační systémy, analytické nadstavby a čipové 

karty a jejich aplikace.

Politika jakosti

Nejvyšší hodnotou společnosti je dlouhodobá služba 

zákazníkovi a jeho spokojenost. Její dosažení vychází 

ze stanovených cílů politiky jakosti a determinuje základní 

zásady našeho chování v tomto vztahu.

Společnost má zavedený systém managementu jakosti podle 

normy ČSN EN ISO 9001. Systém managementu jakosti 

byl certifi kován fi rmou Det Norske Veritas v roce 2002. 

Na základě úspěšného recertifi kačního auditu, provedeného 

v roce 2005, byla platnost certifi kace prodloužena do roku 

2008. Certifi kát je platný pro oblasti vývoje, navrhování, 

prodeje, zhotovení a servisu softwaru a softwarových aplikací, 

zpracování dat, montáže, prodeje a servisu počítačového 

a telekomunikačního hardwaru. Společnost rovněž zavedla 

systém environmentálního managementu dle ČSN EN 

ISO 14001, který byl v březnu 2005 certifi kován.

Vrcholový management společnosti spolu s útvarem 

procesního řízení garantují, že systém je řádně udržován 

a neustále zlepšován. Veškerá organizace, řízení a činnost 

jsou se systémem managementu jakosti a životního prostředí 

plně propojeny, přičemž hlavní důraz je kladen zejména na 

zajištění vysoké kvality dodávaných produktů, řešení a služeb 

a řízení lidských zdrojů.

Orientace na zákazníka

Ve vysoce konkurenčním prostředí ICT trhu se stávají zákazníci 

zcela logicky nejcennějšími aktivy, a společnost proto usiluje 

budovat s nimi dlouhodobé a pevné vztahy. Znalost klíčových 

procesů zákazníků je významným pomocníkem při naplňování 

tohoto strategického cíle. Prostředí vzájemné důvěry, které 

tak vytváříme, umožňuje našim klientům plně se soustředit 

na vlastní činnost. Takováto dělba práce zvyšuje rentabilitu 

procesů na obou stranách. I proto patří hledání optimálního 

řešení pro konkrétního zákazníka mezi jednu z našich 

nejvýznamnějších priorit.

Segmentace trhu

Společnost svojí nabídkou oborově orientovaných řešení 

a služeb pomáhá podporovat klíčové procesy a rozvíjet aktivity 

zákazníků se zaměřením na tyto segmenty trhu:

• veřejná správa

• fi nanční instituce a kapitálové trhy

• doprava

• telekomunikační a poštovní služby

• stavebnictví

• energetika

• hutnictví a těžba nerostných surovin

• strojírenství

• zpracovatelský průmysl
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Mezi přední zákazníky společnosti patří:

Kancelář Senátu Parlamentu České republiky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Středočeského kraje

Ministerstvo dopravy České republiky

Ministerstvo fi nancí České republiky

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky

Česká spořitelna, a.s.

Bankovní informační technologie, s.r.o.

BENZINA a.s.

BOSCH DIESEL, s.r.o.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

České radiokomunikace a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

DELVITA a.s.

HVB Bank Czech Republic a.s.

KORADO, a.s.

První certifi kační autorita, a.s.

První novinová společnost a.s.

RM-SYSTÉM, a. s.

Středisko cenných papírů

ŠKODA PRAHA a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vězeňská služba České republiky 

Vodafone Czech Republic, a.s.

Obchodní partneři

Jedním ze stěžejních prvků obchodní strategie společnosti 

je trvalá schopnost poskytovat vysoce kvalitní produkty, 

řešení a služby, které našim zákazníkům napomáhají zvyšovat 

efektivitu řešení procesů.

Snahou společnosti je tak zajistit spojení oborové znalosti 

prostředí zákazníka a jeho reálných potřeb s aplikací 

moderních technologií do takového celku, který bude pro daný 

účel představovat nejvhodnější řešení.

Způsob dosažení tohoto cíle spočívá nejen v důkladné 

znalosti prostředí zákazníka, ale také v dlouhodobé a aktivní 

spolupráci s předními světovými i domácími výrobci 

a dodavateli ICT. Mezi nejvýznamnější partnery společnosti 

patří IBM, Hewlett Packard, Microsoft, Oracle, 

SAP, Sun Microsystems.
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Zásadní rozhodnutí přijatá jediným akcionářem společnosti 

PROKOM SOFTWARE S.A., v roce 2006:

Dne 30. 6. 2006 schválil zprávu o podnikatelské činnosti, 

návrh na rozdělení zisku a zprávu dozorčí rady společnosti.

Dne 27. 3. 2006 udělil souhlas s převodem obchodního jmění 

společnosti PVT ESO, spol. s r.o., na PVT, a.s., schválil návrh 

smlouvy o převzetí jmění a schválil sestavení zahajovací rozvahy 

PVT, a.s., ke dni 1. 4. 2006. Dne 1. 8. 2006 pak PVT, a.s., 

převzala jmění zaniklé společnosti PVT ESO, spol. s r.o., 

a stala se tak jejím univerzálním právním nástupcem.

Dne 29. 8. 2006 rozhodl o zvýšení základního kapitálu 

společnosti z 60 000 tis. Kč na 131 300 tis. Kč, a to 

kapitalizací vlastní pohledávky za společností PVT, a.s. 

K tomuto zvýšení následně došlo s účinností ke dni 

1. 12. 2006. 

Dne 29. 8. 2006 schválil odvolání Mgr. Romana Šilhy 

z dozorčí rady společnosti ke dni 31. 8. 2006 a jmenování 

pana Kazimierze Ference novým členem dozorčí rady ke dni 

1. 9. 2006.

Dne 29. 8. 2006 schválil jmenování Ing. Romana Vybírala 

členem představenstva PVT, a.s., ke dni 1. 9. 2006.

Závažná rozhodnutí představenstva

Návazně na výběr ERP systému SAP pro PVT, a.s., na konci 

roku 2005 byl dne 17. 2. 2006 představenstvem schválen 

projekt implementace tohoto systému v průběhu roku 2006.

Dne 31. 3. 2006 byl představenstvem schválen projekt 

reorganizace společnosti k 1. 4. 2006.

Dne 23. 6. 2006 byla představenstvem schválena participace 

PVT na projektu Dálničního zpoplatnění a odsouhlasen podpis 

příslušné subdodavatelské smlouvy se společností Kapsch. 

Dne 30. 11. 2006 byl představenstvem společnosti schválen 

projekt komplexního řešení situace projektů FENIX a Spisová 

služba.

Změny ve složení statutárních a dozorčích orgánů

Dne 7. 6. 2006 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Karlu 

Pavlu Klosovi, který rezignoval. Vzhledem k tomu, že byl pan 

Klos členem dozorčí rady voleným zaměstnanci PVT, a.s., 

uskutečnily se v měsících říjnu a listopadu 2006 volby nového 

člena dozorčí rady za zaměstnance, kterým se stal dne 24. 

11. 2006 Ing. Jiří Škaroupka.

Dne 31. 8. 2006 zaniklo členství v dozorčí radě Mgr. Romanu 

Šilhovi.

Dne 1. 9. 2006 se stal členem dozorčí rady pan Kazimierz 

Ferenc.

Dne 1. 9. 2006 se stal členem představenstva Ing. Roman 

Vybíral.

Organizační změny

Ke dni 1. 1. 2006 došlo ke sloučení úseků Ekonomického, 

Správního a ÚKŘ do úseku Finance a správa. Tato organizační 

změna byla provedena s cílem zefektivnění administrativních 

a správních činností.

Ke dni 1. 3. 2006 byla zrušena divize Prodej HW a SW 

s tím, že její organizační části byly začleněny následujícím 

způsobem: Centrální nákup komodit byl začleněn do úseku 

Finance a správa, Odbor servisních služeb byl začleněn do 

divize CHIP, Odbor obchodu převeden do divize Veřejná správa. 

Ke dni 1. 4. 2006 došlo k organizační změně, při níž zanikly 

divize Veřejná správa, Komerční instituce, TOS, Logistika, 

Finanční trhy a CHIP a byly nahrazeny nově vzniklými 

organizačními jednotkami Obchod, Řízení projektů, Vývoj 

SW, Provoz, Implementace. Uvedená organizační změna byla 

provedena s cílem systémového zavedení projektového řízení 

ve společnosti a efektivní dělby práce v oblastech obchod 

a realizace.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 
V ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Významné události v životě společnosti



6

Z historie

Podnik výpočetní techniky (PVT) byl za celou dobu své 

existence, která se datuje od 1. ledna 1954, významnou 

českou organizací, zajišťující zpracování dat a poskytování 

rozsáhlých informačních systémů. Po vzniku československé 

federace se rozdělil na samostatné podniky se sídlem v Praze 

a v Bratislavě. V té době řídil osm odštěpných závodů a 28 

výpočetních středisek.

Zásadní změnu přinesl 1. leden 1991, kdy byl státní podnik 

transformován na státní akciovou společnost. Po úspěšném 

zpracování výsledků voleb do zákonodárných a zastupitelských 

orgánů, které podnik zajišťoval v letech 1990 až 1992, 

mu bylo svěřeno komplexní řešení a zpracování kupónové 

privatizace. Vlastní nabízené akcie byly prodány již v prvním 

kole této privatizační metody.

V roce 1992 byl majoritní vlastník – stát – vystřídán 

investičními privatizačními fondy a DIKy. Hlavní podnikatelskou 

činností PVT se stala analýza, řešení a outsourcing rozsáhlých 

informačních systémů.

V roce 1993 PVT založil dceřinou společnost RM-SYSTÉM – 

mimoburzovního organizátora trhu s cennými papíry. Významnou 

konkurenční výhodou společnosti v té době byla celorepubliková 

působnost. Ústředí řídilo 22 divize, které řídily 29 výpočetních 

středisek a 25 výpočetních pracovišť. Do působnosti PVT 

spadalo 342 registračních a obchodních míst. V té době 

ve společnosti pracovalo přes tři tisíce zaměstnanců. Byly 

zahájeny přípravy na druhou vlnu privatizace.

V roce 1994 se významně změnil směr transformace 

zakázkové náplně, a to od klasického automatizovaného 

zpracování dat až k poskytování komplexních IT služeb 

významným zákazníkům prostřednictvím informačních 

systémů. Klasickým příkladem je třeba vývoj systému pro 

Středisko cenných papírů a jeho komplexní outsourcing.

V roce 1995 byl ukončen projekt kupónové privatizace. 

Společnost realizovala IS pro Českou národní zdravotní 

pojišťovnu a zahájila přípravu produktu Internet, šířeného 

pod označením pvt.net. Rozvíjí se telekomunikační sektor, 

přicházejí mobilní sítě a PVT poskytuje své služby pro 

jednonoho ze dvou operátorů – dnešní T-Mobile. Společnost 

přechází na produktové řízení.

Roky 1996−1997 přinesly změny vlastnické struktury 

– majoritním vlastníkem se stává IPB a PVT je pro ni klíčovým 

dodavatelem technologií. Společnost jako jedna z prvních 

získává certifi kace podle norem ISO. Zařazuje se mezi špičku 

systémových integrátorů v České republice, rozvíjí nové aktivity 

v oblasti Internetu, GSM, spolupodílí se na zakázkách pro 

Štábní IS Armády ČR.

Léta 1998−1999 byla ve znamení masivního rozvoje čipových 

karet a aplikací. PVT přichází na trh s produkty elektronického 

bankovnictví a patří mezi nejsilnější poskytovatele IS a služeb. 

Realizuje sofi stikovaná řešení pro kanály elektronického 

bankovnictví (Homebanking, Internetbanking, GSM-banking), 

obchodní činnost rozšiřuje také na segment pojišťovnictví.

V roce 2000 přichází nový majitel, Československá 

obchodní banka. PVT jí poskytuje řadu služeb a má u ní 

status preferovaného dodavatele. PVT prodává pvt.net 

společnosti Nextra, protože se v této oblasti na trhu profi lují 

telekomunikační společnosti s nebezpečnou cenovou 

politikou. Portál Katedrála je z hlediska sledovanosti 

a unikátních IP adres mezi první desítkou, novinkou je 

elektronický podpis. 
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V roce 2001 byla prodána část podniku. Zrušeny jsou 

odštěpné závody, dochází k reorganizaci, jsou centralizovány 

řídící akty a informační toky, zeštíhlují se organizační celky. 

PVT zakládá dceřinou společnost I.CA, která se na dlouhou 

dobu stává jedinou oprávněnou autoritou k vydávání 

kvalifi kovaných certifi kátů. PVT investuje do nových příležitostí 

v oblasti outsourcingu, začíná se rozvíjet tvorba aplikací nad 

datovými přenosy.

V roce 2002 poklesla zakázková náplň, nejen z důvodů 

stagnace trhu IT, ale také v důsledku připravovaného prodeje 

96% majetkového podílu stávajícími akcionáři. Tyto vlivy 

komplikovaly rozvoj obchodních aktivit po celý rok. V květnu 

2002 přichází Česká konsolidační agentura, je vyhlášeno 

výběrové řízení na prodej PVT. Rozšiřuje se majetková účast, 

portfolio je rozšířeno o ekonomický systém ESO 9, na trh jsou 

uvedeny nové produkty pro oblast elektronické komunikace 

v bezpečném prostředí.

Rok 2003 byl prioritně věnován očekávanému vstupu nových 

akcionářů. Kapitálově do PVT vstupuje polská společnost 

PROKOM SOFTWARE S.A. Strategický akcionář stanovuje 

náročné cíle a na podzim roku 2003 je zahájena reorganizace 

s cílem maximálně podpořit obchodní činnost a zvýšit efektivitu 

obchodu. PVT prodává část majetkového podílu v I.CA.

Rok 2004 byl jednak rokem dokončení majetkové transakce, 

jednak byl také rokem padesátiletého výročí existence značky 

PVT v oblasti IT. Stoprocentní majetkový podíl PROKOM 

SOFTWARE S.A. vytvářel předpoklady nového hospodářského 

růstu. Společnost vyvinula informační systém zajišťující 

veškeré činnosti potřebné pro vydávání všech typů karet 

digitálního tachografu včetně sběru žádostí, schvalovacího 

procesu, správy životního cyklu karty a statistických výstupů.

V lednu 2005 byla podepsaná smlouva o spolupráci se 

společností UNIVYC, a.s., při přípravě a poskytování služeb 

provozu Centrálního depozitáře. PVT přijímá nabídku fi rmy 

Kapsch k účasti ve výběrovém řízení na Elektronické mýtné. 

Na trh přináší nové služby a produkty, jež jsou výsledkem 

spolupráce s nadnárodními fi rmami IT.

V roce 2006 prochází společnost zásadní reorganizací 

struktury a managementu kapitálové skupiny Prokom, která 

řeší mj. i zvýšení efektivity majetkových účastí. V polovině roku 

majitel rozhoduje o vzniku nové kapitálově silné nadnárodní 

skupiny Asseco, jejíž součástí bude i PVT. Reorganizace 

a změny jsou dokončeny. PVT je součástí konsorcia projektu 

Elektronické mýtné.

Začátek roku 2007 je zahájením příprav na kompletní 

rebranding. Asseco Czech Republic začíná připravovat IPO 

– vstup na varšavskou burzu. Nové akvizice si kladou za cíl 

obohatit a posílit pozici nové fi rmy na trhu.

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Významné události v životě společnosti
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení obchodní přátelé, 

máme za sebou rok podnikatelsky náročný, naplněný 

usilovnou prací, rok, ve kterém jsme úspěšně prošli řízenou 

reorganizací struktury a managementu kapitálové skupiny 

Prokom. Ve vysoce konkurenčním prostředí ICT trhu jsme 

si zachovali postavení jednoho z nejvýznamnějších 

poskytovatelů komplexních oborově orientovaných řešení 

a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií 

a informačních systémů v České republice. 

Naším největším odběratelem byla tradičně státní správa a její 

příspěvkové organizace. Důležitými odběrateli zůstaly právní 

subjekty ze segmentu fi nančních institucí, telekomunikací, 

utilit a bank. V souladu s celkovým trendem pokračujícího 

růstu poptávky po ICT/IS řešeních ze strany malých 

a středních fi rem jsme připravovali nabídku produktů a služeb 

i pro tento segment trhu. Vědomi si toho, že zákazníci jsou 

našimi nejcennějšími aktivy, usilovali jsme budovat s nimi 

v souladu s naší podnikatelskou strategií dlouhodobé 

a pevné vztahy. Úspěšnosti realizace této strategie významně 

napomáhala důkladná znalost klíčových procesů zákazníka 

našimi specialisty.

Výsledky, které předkládáme v této výroční zprávě, napovídají, 

že společnost se více zaměřuje na efektivitu svých klíčových 

aktivit a že změny, zejména přechod na maticovou organizační 

strukturu, přinášejí kýžený efekt. Pozitivně je třeba hodnotit 

skutečnost, že se nám v období probíhajících majetkových 

transakcí, organizačních změn a zpomalujícího se tempa 

poptávky podařilo dosáhnout mírného meziročního nárůstu 

celkového objemu tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků 

a služeb, který v roce 2006 dosáhl 1 052 mil. Kč. Jen mírně 

jsme zaostali za plánem, který jsme si pro hodnocený rok 

stanovili. Provozní výsledek hospodaření v roce 2006 činil 

55 mil. Kč a byl o 10 mil. Kč vyšší než v předešlém roce. 

Celkové hospodářské výsledky považuji za dobrý základ 

pro budoucnost. 



9

Rok 2006 byl v životě společnosti též ve znamení intenzivního 

hledání nových příležitostí a perspektiv rozvoje. Majoritní 

vlastník PVT, a.s., vedl jednání s potenciálním strategickým 

partnerem, Asseco Poland, o možnostech začlenění PVT 

do jeho vlastnických struktur s cílem posílit postavení 

zúčastněných stran na existujících trzích. V závěru roku 2006 

nabyla tato jednání konkrétní podoby. V prvních měsících 

roku 2007 byla PVT, a.s., postupně inkorporována do skupiny 

Asseco a k 2. dubnu 2007 bude do obchodního rejstříku 

zapsána pod novým obchodním jménem: Asseco Czech 

Republic, a.s. Nová pozice v rámci skupiny Asseco poskytuje 

společnosti více samostatnosti a pružnosti při zachování 

všech výhod příslušnosti k silnému svazku fi rem. Jedním 

z úkolů pro rok 2007 je úspěšné dokončení změn, jejichž 

výsledkem bude moderní, fl exibilní a efektivní společnost 

působící pod obchodním názvem Asseco Czech Republic.

Naším strategickým cílem zůstává důvěra a spokojenost 

zákazníků založená na dlouhodobých vztazích, otevřené 

komunikaci a vysoké kvalitě poskytovaných služeb a řešení. 

Uvědomujeme si, že pro splnění tohoto cíle jsou lidské zdroje 

tím největším kapitálem fi rmy. Sladění strategické orientace 

společnosti a kompetencí našich specialistů považujeme 

v této souvislosti za nezbytný předpoklad dalšího úspěšného 

rozvoje společnosti. Naše obchodní aktivity budeme prioritně 

směřovat k rozšiřování nabídky služeb pro oblast komerčních 

institucí, posilování pozice v samosprávě a využití našich 

dlouholetých zkušeností s rozsáhlými projekty ve státní 

správě. Základním fi nančním cílem pro rok 2007 je dosažení 

tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb ve výši 

přesahující 1 160 mil. Kč a přidané hodnoty přesahující 

550 mil. Kč.

Společnost se bude v následujícím období věnovat dalšímu 

posilování pozice Asseco Czech Republic. Za významné v této 

souvislosti považujeme profi lování obchodní nabídky směrem 

ke specializaci na konkrétní oblasti ICT/IS a tržní segmenty, 

rozšiřování tržního podílu v regionu formou akvizic, budování 

dalšího pilíře v rámci skupiny Asseco a vytváření předmostí 

pro expanzi na další trhy v souladu se strategií skupiny.

Asseco Czech Republic je připraveno plně využít potenciálu 

nového silného kapitálového spojení se strategickým 

partnerem při hledání nových příležitostí růstu. 

Všem svým kolegům, kteří se aktivně na rozvoji společnosti 

v uplynulém roce podíleli, bych rád v této souvislosti 

poděkoval. Mé poděkování patří všem našim zákazníkům 

za to, že jsme měli příležitost pro ně pracovat.

Mgr. Marian Pijarski

předseda představenstva a generální ředitel

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Úvodní slovo předsedy představenstva
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI
(k 1. 3. 2007)

PŘEDSTAVENSTVO

Mgr. Marian Pijarski

předseda

Pan Marian Pijarski absolvoval v roce 1982 Vysokou školu 

plánování a statistiky ve Varšavě, obor zahraniční obchod. 

V letech 1987 až 1995 byl Managing Directorem v německých 

společnostech ABC Computersystems GmbH, Soft-tronik 

GmbH a EWCO Trading&Consulting GmbH. Od roku 1995 

zastával pozici výkonného ředitele ve společnosti PROKOM 

SOFTWARE S.A. V letech 1998–2003 působil v pojišťovně 

Samopomoc S.A., která patří do německé pojišťovací skupiny 

HDI, se zodpovědností za informatizaci a restrukturalizace 

skupiny. V roce 2003 se vrátil do společnosti PROKOM 

SOFTWARE S.A., kde dodnes působí jako International 

Investments Director. V roce 2003 byl jmenován ředitelem 

úseku strategie a marketingu PVT, a.s. Dne 11. 10. 2005 

byl zvolen předsedou představenstva a následně byl 

představenstvem jmenován do funkce generálního ředitele 

PVT. Je členem dozorčí rady I.CA.

Ing. Roman Vybíral

člen

Pan Roman Vybíral absolvoval v roce 1988 Vysokou školu 

ekonomickou v Bratislavě, obor Cestovní ruch na fakultě 

ekonomiky služeb a cestovního ruchu v Banské Bystrici. 

V letech 1992 až 1994 pracoval v Komerční bance jako 

specialista úvěrových a kapitálových obchodů. Od roku 1994 

do roku 2002 pracoval ve skupině Union Group v řídicích 

pozicích obchodního úseku bankovní části skupiny v České 

republice a Polsku. Od roku 2002 spolupracuje se skupinou 

Asseco Poland na etablování se této skupiny na českém 

a slovenském trhu. Dne 1. 9. 2006 byl jmenován členem 

představenstva a následně byl představenstvem jmenován 

do funkce ředitele strategického rozvoje a kapitálových účastí. 

K 1. 3. 2007 je výkonným ředitelem společnosti. Není členem 

orgánů správy a řízení jiných společností.

Ing. Tomáš Vaník

člen

Pan Tomáš Vaník vystudoval VŠE Praha, Katedru Finance 

a úvěr, postgraduální kurz marketingu a projektového řízení 

na UCF Orlando spojený se studijní stáží ve společnosti 

Westinghouse PGBU a postgraduální studium bankovnictví 

a fi nančního řízení na Strathclyde Graduate Business School 

Glasgow. Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1986 

pracoval ve společnosti ŠKODA Plzeň v oblasti fi nancování 

a plánování. V letech 1990–1991 se účastnil práce na 

projektech souvisejících s dalším rozvojem ŠKODA Plzeň, 

zejména v oblasti strategických aliancí a společných podniků. 

Od roku 1992 do roku 1995 působil jako fi nanční ředitel a člen 

představenstva Plzeňské banky, a.s. Od roku 1996 je fi nančním 

ředitelem a od roku 1997 je členem představenstva PVT, a.s. 

Je členem dozorčí rady D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s.
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DOZORČÍ RADA

Ryszard Krauze

člen

Ryszard Krauze je absolventem Polytechniky v Gdaňsku. 

Založil největší polskou společnost působící v oblasti 

informačních technologií – PROKOM SOFTWARE S.A., a jednu 

z nejvšestrannějších kapitálových skupin v Polsku – Prokom 

Investments S.A. Ryszard Krauze je členem Polské rady 

obchodu a Polské komory informatiky a telekomunikací a dále 

viceprezidentem Konfederace polských zaměstnavatelů. 

Je rovněž honorárním konzulem Rakouska.

Dariusz Robert Górka

člen

Pan Dariusz Robert Górka vystudoval strojní fakultu, obor 

jemná mechanika na Varšavské Polytechnice. V roce 1996 

získal titul MBA na New York University v New Yorku. V roce 

2000 studoval řízení a fi nance na Kalifornské univerzitě 

v Stanfordu. Od roku 1996 je členem Institute of Management 

Accountants v USA. V roce 1998 získal certifi kát řízení 

fi nancí CFM (Certifi ed in Financial Management), a v roce 

2000 akreditaci řízení účetnictví CMA (Certifi ed Management 

Accountant). V letech 1989–1997 pobýval v USA, kde 

v období od roku 1991 až do roku 1993 pracoval jako fi nanční 

analytik pro Merrill Linch & Co., a následně (1994–1997) 

jako Manager International Finance ve společnosti Johnson & 

Johnson. Po návratu do Polska v roce 1998 se stal fi nančním 

ředitelem telekomunikační skupiny Bresnan, a po převzetí 

této skupiny v roce 1999 společností Elektrim řídil fi nance 

provozovatele pevných linek Elektrim Telekomunikacja. 

Od roku 2001 pracoval ve skupině International Finance 

(UTIO) společnosti United Technologies Corporation, kde byl 

zodpovědný za fi nance společností Pratt & Whitney v Polsku. 

Od listopadu 2002 je fi nančním ředitelem a místopředsedou 

představenstva PROKOM SOFTWARE S.A. Je členem dozorčí 

rady ve společnosti SPIN S.A. a místopředsedou dozorčí rady 

ve společnostech Prokom-Trefl  S.A. a ABG Ster-Projekt S.A. 

Ing. Kazimier Ferenc

člen

Po ukončení studií na Polytechnice v Krakově v roce 1968 

pracoval v projekční kanceláři Miastoprojekt Krakov a následně 

ve státních projekčních kancelářích Krakova a Rzeszova 

a dosáhl úrovně a kompetence generálního projektanta. 

Od roku 1982 až do roku 1990 provozoval vlastní soukromou 

projekční kancelář. V letech 1990–1994 byl vojvodou kraje 

Rzeszov a členem kolektivu Rady ministrů pro delimitaci 

hranic nových vojvodství. Poté, do roku 1998, byl předsedou 

představenstva akciové společnosti Sdružení vodních 

elektráren Solina-Myczkowce S.A. V období 1994–1997 byl 

též členem představenstva Přečerpávacích elektráren S.A. 

Od února 1998 do října 1999 byl místopředsedou Úřadu pro 

bytovou výstavbu a rozvoj měst, dozoroval územní plánování 

a hospodaření s nemovitostmi. V letech 1999–2000 byl 

členem představenstva Státní atomové agentury a členem 

kolektivu Rady ministrů pro restrukturalizaci energetiky. V letech 

1999–2001 byl předsedou rady informatiky u předsedy Rady 

ministrů. Od října 1999 do října 2001 byl tajemníkem na 

Ministerstvu vnitra a administrace a spoluautorem polského 

zákona o elektronickém podpisu. Následně, až do konce 

března 2002, byl předsedou Úřadu pro regulaci telekomunikací. 

Od dubna 2002 do konce ledna 2005 působil jako předseda 

představenstva Centra satelitního regionálního řízení S.A. 

Od září 2005 doposud je místopředsedou představenstva 

Polských elektrických energetických sítí S.A.

Jacek Józef Duch

člen

Pan Jacek Józef Duch vystudoval Elektrotechnickou fakultu 

Varšavské Polytechniky, obor informatika. V letech 1975–1977 

pracoval v PSI AG v Západním Berlíně. Má bohaté zkušenosti 

jak v softwarovém inženýrství, tak v řízení mezinárodních 

informatických koncernů. V letech 1978–1993 pracoval pro 

Digital Equipment Corporation, mj. vedl projekty v Mnichově, 

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Statutární orgány a vedení společnosti
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Vídni a Paříži, pracoval také pro Nixdorf Computer AG. Od 

roku 1989 dohlížel na rozvoj poboček fi rmy Digital Equipment 

v Maďarsku, Československu a Polsku. V letech 1992–1993 

řídil Digital Equipment Polska. Od roku 1993 do 1998 vedl 

Oracle Polska. Od roku 1998 do roku 2004 zastával funkci 

člena představenstva PROKOM SOFTWARE S.A. a od roku 2000 

funkci předsedy představenstva v Prokom Internet S.A., kde byl 

zodpovědný za strategické projekty. Byl místopředsedou dozorčí 

rady Postdata S.A., předsedou dozorčí rady Ready Sp. z o.o. 

a tajemníkem dozorčí rady společností Bank Pocztowy S.A. 

a Incenti. Je členem odborných organizací: American Chamber 

of Commerce, Polské komory informatiky a telekomunikací, 

a Polského sdružení soukromých zaměstnavatelů. V současné 

době zastává funkci člena dozorčí rady WA-PRO, Softlab 

a funkci předsedy dozorčí rady Intotel S.A. Kromě uvedeného je 

předsedou Rady ředitelů skupiny Asseco. 

Ing. Alena Voříšková

členka volená zaměstnanci

Paní Alena Voříšková po absolvování Vysoké školy ekonomické 

v Praze nastoupila v roce 1968 do PVT, kde působila nejprve 

jako pracovník vývoje, po přechodu do provozního úseku v roce 

1975 pracovala v různých vedoucích funkcích. V současné 

době je vedoucí oddělení přepážek SCP. Není členkou orgánů 

řízení a správy jiných společností.

Ing. Jiří Škaroupka 

člen volený zaměstnanci

Pan Jiří Škaroupka vystudoval obor elektronické počítače na 

Elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně. 

Byl zaměstnán v projekci systémů řízení a správy podniků 

v Kovoprojektě a v Závodech všeobecného strojírenství a poté 

10 let v Jaderné elektrárně Dukovany jako vedoucí výzkumného 

střediska, které vyvíjelo a realizovalo automatizované systémy 

z oblasti jaderné bezpečnosti. Před nástupem do PVT pracoval 

7 let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; byl mimo 

jiné ředitelem informatiky, předsedou rozkladové komise 

a zástupcem předsedy úřadu. Od roku 1999 je zaměstnán 

v PVT, původně jako vedoucí obchodu v odštěpném závodě 

Brno, nyní jako vedoucí integrační kanceláře v obchodním 

útvaru. Není členem orgánů správy a řízení jiných společností.

VEDENÍ

Mgr. Marian Pijarski

generální ředitel

Pan Marian Pijarski působí v PVT od roku 2003, kdy byl 

jmenován ředitelem úseku strategie a marketingu PVT, a.s. 

Dne 11. 10. 2005 byl zvolen předsedou představenstva 

a následně byl představenstvem jmenován do funkce 

generálního ředitele PVT. Další údaje jsou uvedeny v části 

Představenstvo.

Ing. Tomáš Vaník

fi nanční ředitel

Pan Tomáš Vaník v PVT působí od roku 1996. Další údaje jsou 

uvedeny v části Představenstvo.

Ing. Roman Vybíral

výkonný ředitel

Pan Roman Vybíral v PVT působí od roku 2006. Další údaje 

jsou uvedeny v části Představenstvo.

Ing. Jan Dienstbier 

obchodní ředitel

Po absolvování ČVUT, obor ASŘ, pracoval jako systemový 

inženýr ve VUSTE, později ve státní správě v oblasti 

informačních technologií. Od roku 1991 působil v předních 

světových IT fi rmách (DEC, Novell, Xerox, Sybase, IBM), 

kde zastával manažerské pozice zaměřené na prodej 

a implementace produktů. Není členem orgánů řízení a správy 

jiných společností.
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Ing. Michal Polehňa

ředitel pro strategii a marketing

Pan Michal Polehňa nastoupil do PVT po ukončení fakulty 

elektrotechniky a informatiky VUT Brno v roce 1995 jako 

programátor – projektant. V letech 1996–2001 se podílel na 

řadě významných projektů v oblasti vývoje SW, implementace 

SW, systémové integrace, a to zejména v roli projektového 

manažera. V letech 2002–2004 působil jako ředitel odboru 

produktového marketingu. V manažerských funkcích se 

podílel na rozvoji strategických prvků obchodního portfolia 

a partnerských vztahů. V roce 2006 byl jmenován ředitelem 

útvaru Strategie a marketingu. Není členem orgánů řízení 

a správy jiných společností.

Ing. Roman Škubal

ředitel pro řešení a integrace

Pan Roman Škubal je absolvent ČVUT Brno – FEL, oboru 

Technická kybernetika – Elektronické počítače, a řady školení 

z oblasti outsourcingu a managementu (EVA, TOC, BSC). 

Od roku 1979 působí v PVT, a.s., kde se postupně zabýval 

IT, vývojem a zaváděním IS. V letech 1992–1995 působil 

v představenstvu a v letech 1995–1998 v dozorčí radě 

společnosti. Při implementaci rozsáhlých systémů se podílel 

zejména na návrhu architektury, systémové integraci IS/IT 

a řízení projektů. Působí jako konzultant v oblasti systémové 

integrace, jakosti, bezpečnosti a projektového řízení. V roce 

2005 byl jmenován ředitelem útvaru Řešení a Integrace. 

Není členem orgánů řízení a správy jiných společností.

Ing. Miloš Houska

ředitel pro vývoj SW

Pan Miloš Houska nastoupil do PVT jako programátor 

– analytik po absolvování elektrotechnické fakulty ČVUT. 

Pracoval v odboru projekce a programování, vedl řadu 

významných projektů, zastával například pozici hlavního 

projektanta RM-S. Kapitálovým a fi nančním trhům se 

věnuje posledních 14 let své kariéry. V PVT působil v řadě 

manažerských funkcí, v letech 1998 až 2001 zastával pozici 

ředitele produktu Kapitálové trhy, v roce 2002 až 2003 

ředitele úseku vývoje a od roku 2004 do března 2006 řídil 

divizi Finančních trhů. Od 1. dubna 2006 zastává pozici 

ředitele útvaru Vývoj software. Je předsedou dozorčí rady 

společnosti D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s.

Ing. Miloň Miller

ředitel pro řízení projektů

Pan Miloň Miller po absolvování VŠE v Praze, obor mezinárodní 

obchod, peněžní ekonomie a bankovnictví, pracoval jako 

ekonomický konzultant v poradenské společnosti PlanEcon. 

V období 1999–2001 byl generálním ředitelem společnosti 

Synergie 2000, působící v oblasti zprostředkování a správy 

investic. Od roku 2001 do roku 2003 zastával funkci 

fi nančního ředitele společnosti ŠKODA PRAHA a.s. Od 

února 2004 pracuje v PVT, od května téhož roku řídil divizi 

komerčních institucí. Od dubna 2006 je ředitelem útvaru 

Řízení projektů. Je členem dozorčí rady PVT ESO, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Janda

ředitel pro provoz a služby

Pan Zdeněk Janda po absolvování VUT Zlín nastoupil do JZD 

agrokombinát Slušovice, kde prošel řadou funkcí od ředitele 

závodu až po náměstka předsedy a člena představenstva. 

Zakládal CHIP, s.r.o., v Moravanu Otrokovice, se kterým v roce 

1998 přešel do PVT, a.s., kde pracoval ve funkci ředitele 

závodu. Od roku 2006 je ředitelem útvaru Provoz a služby. 

Je předsedou představenstva společnosti XT-Card, a.s.
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ORGANIZACE A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Řídicí a organizační struktura

Řídicí a organizační struktura společnosti je dána 

Organizačním řádem. V čele společnosti stojí generální ředitel 

jmenovaný představenstvem. Společnost je na nejvyšší 

organizační úrovni rozdělena do útvarů přímo podřízených 

generálnímu řediteli a útvarů přímo podřízených výkonnému 

řediteli. V čele útvarů přímo podřízených generálnímu řediteli 

nebo výkonnému řediteli stojí ředitelé, popřípadě manažeři. 

Jednotlivé útvary jsou organizovány tak, aby byly schopny 

procesně pokrýt veškeré požadavky zákazníků, a to ve všech 

fázích příslušného obchodního případu počínaje obchodní 

nabídkou a konče realizací implementačního projektu. V čele 

dalších organizačních složek stojí jejich vedoucí.

Vztahy mezi organizačními jednotkami společnosti

Vzájemné vztahy všech organizačních jednotek společnosti 

jsou defi novány Organizačním řádem, podpisovým řádem, 

podnikovými procesy a vnitřními fi remními normami 

a předpisy. Ve společnosti je uplatňována řídicí struktura 

pružného typu a procesně orientované řízení podporující 

reengineering. V rámci toho se rozlišují tyto základní formy 

řízení:

• liniové,

• metodické,

• projektové,

• podle provozovaných živností.

Liniové řízení vychází z organizační struktury, která určuje 

postavení každého útvaru a zaměstnance a jejich začlenění 

v řídicí struktuře. Pro činnost a postavení útvarů platí zásada, 

že každý útvar liniově řídí jediný vedoucí a každý zaměstnanec 

je liniově přímo podřízen jedinému vedoucímu. Standardním 

řídicím nástrojem jsou normy společnosti, příkazy, oznámení 

a individuální řídicí akty.

Metodické řízení sleduje profesní struktury a uplatňuje se při 

řízení výkonu specifi ckých odborností. Standardním řídicím 

nástrojem je metodický návod.

Projektové řízení je užíváno k efektivnímu a účinnému řešení 

úkolů, zejména v oblasti vývoje. Využívá progresivní softwarové 

nástroje pro řízení projektů.

Řízení podle provozovaných živností provádějí ustanovení 

odpovědní zástupci, a to vůči útvarům, které příslušnou 

živnost provozují. Standardním způsobem řízení je kontrola 

řádného provozu živnosti a dodržování právních předpisů.
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Organizační schéma k 1. 3. 2007

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006         Organizace a řízení společnosti
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Cílem a současně hlavní fi lozofi í společnosti je budování 

dlouhodobých partnerství se svými zákazníky v oblasti 

integrace podnikových a ICT procesů. Naším vstupním 

vkladem do takového svazku je efektivní podpora 

strategických procesů zákazníků prostřednictvím služeb 

systémové integrace, outsourcingu a široké nabídky oborově 

orientovaných řešení zaměřených na podporu a zefektivnění 

klíčových činností zákazníka.

Poskytování služeb systémové integrace

Poskytování služeb systémové integrace patří mezi klíčové 

dovednosti společnosti. V jejím pojetí úloha systémového 

integrátora nespočívá pouze ve schopnosti dodávek partikulární 

technologické integrace, ale trvale ji posouvá do oblasti 

integrace strategických podnikových procesů zákazníka.

Poskytování služeb outsourcingu

Druhou významnou skupinu služeb, patřících již tradičně 

mezi hlavní oblasti naší činnosti, představuje outsourcing 

strategických procesů zákazníka. Základní konkurenční 

výhodou v této oblasti je zejména reálná zkušenost 

z obdobných projektů, které společnost realizuje řadu let 

napříč trhem ČR, dále schopnost celoplošného pokrytí, vysoká 

odborná způsobilost, chápání široké palety potřeb nejen 

samotného zákazníka, ale také jeho klientů, a nadstandardní 

řešení otázek IT bezpečnosti. Poskytování těchto služeb se 

podílí na výkonech společnosti více než 40 % a jejich příjemci 

jsou zejména významné subjekty veřejné správy, kapitálových 

trhů, fi nančních institucí a telekomunikací.

Zákaznicky orientovaná řešení

Nabídka zákaznicky orientovaných řešení představuje nedílnou 

součást podpory strategických procesů zákazníků. Jednotlivá 

navrhovaná řešení v sobě zhodnocují dlouhodobé zkušenosti 

společnosti a současně zahrnují vysoce progresivní 

technologie a produkty významných světových výrobců ICT/IS. 

Skladba a zaměření poskytovaných řešení a služeb je odrazem 

aktuální potřeby jednotlivých zákaznických segmentů.

Hlavními oblastmi činnosti společnosti jsou:

• systémová integrace,

• outsourcing,

• komplexní informační systémy,

• podpora řídicích a rozhodovacích procesů,

• řízení fi remního obsahu,

• správa podnikové infrastruktury,

• čipové karty a jejich aplikace,

• bezpečnost, ukládání a zálohovaní dat,

• vývoj zákaznického SW,

• doplňkové služby (servis, prodej HW, SW apod.).

Nové produkty

V roce 2006 jsme uvedli na trh zákaznicky orientované 

řešení s názvem myDMi. Toto řešení představuje informační 

systém pro řízení menších a středně velkých výrobních fi rem 

s diskrétní výrobou, zejména strojírenskou.

Cílem řešení je zefektivnění procesů zákazníků především 

v oblastech obchodní a výrobní logistiky. Jádrem systému jsou 

komponenty mySAP™ ERP, přednastavené na základě znalosti 

prostředí a procesů ve výrobních organizacích. Pro integraci 

v cílovém prostředí může být součástí dodávky technologická 

platforma SAP NetWeaver®.

Hlavními přínosy nabízeného řešení jsou: zkrácení doby 

implementace, využití procesního know-how obsaženého 

v systému, zkrácení průběžné doby výroby, snížení objemu 

rozpracované výroby, zvýšení obrátky zásob nakupovaných 

i vyráběných položek.

Uvedením tohoto řešení naplňuje naše společnost svoji vizi, 

která deklaruje orientaci na strategické procesy zákazníka. 

V tomto smyslu jsme v roce 2006 provedli řadu dalších 

inovací stávajících produktů, služeb a řešení, zejména pro 

oblast státní správy a samosprávy.

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
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OBCHODNÍ ČINNOST

Charakteristika trhu

Trh ICT i v roce 2006 pozvolna rostl, nicméně tempo růstu 

bylo pomalejší než v předcházejících letech. I když se celkový 

potenciál trhu po vstupu ČR do EU významně rozšířil, vlastní 

růst negativně ovlivnila patová povolební situace, která měla 

dopad zejména na výdaje ve státní správě.

Charakteristiku růstu významně ovlivnilo i další zostřování 

konkurenční situace, nadále pokračovaly akvizice, utvářela 

se nová uskupení a na český trh pronikly silné nadnárodní 

subjekty. To se odrazilo i v dalším posílení vyjednávací síly 

zákazníků, narostl význam většího respektování jejich potřeb.

Pokračující růst byl zaznamenán zejména v segmentu malých 

a středních fi rem, na což zareagovala svou nabídkou celá 

řada dodavatelů ICT/IS uvedením nových produktů či služeb. 

Pro konec roku byl charakteristický též rostoucí zájem fi rem 

o využití fondů EU pro fi nancování rozvojových projektů ICT/IS 

v období 2007−2013. Tato skutečnost do určité míry ovlivnila 

investiční rozhodování subjektů v druhé polovině roku 2006.

Tradičně největšími odběrateli služeb ICT/IS na českém trhu 

byly i v roce 2006 subjekty ze segmentu telekomunikací, utilit 

a bank, tedy subjekty ze sektorů charakterizovaných vysokou 

dynamikou rozvoje a vysoce konkurenčním prostředím. 

Důležitým odběratelem zůstala i veřejná správa v kontextu 

s požadavky kladenými na ni EU, třebaže její aktivity ovlivnila 

špatná povolební situace.

Postavení na trhu

I přes změny probíhající ve společnosti jsme si v roce 2006 

udrželi pozici v první desítce nejvýznamnějších subjektů 

na trhu IT ČR. Patříme tak dlouhodobě mezi nejvýznamnější 

poskytovatele služeb ICT/IS v České republice.

Vývoj tržeb

Celkový objem tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků 

a služeb v roce 2006 dosáhl 1 051 987 tis. Kč, což 

představuje přibližně 3% meziroční nárůst. Struktura tržeb 

nedoznala ve srovnání s předešlými obdobími větších změn. 

Významný podíl si nadále udržují oblasti poskytování služeb 

pro instituce kapitálového a fi nančního trhu, poskytování 

IT služeb pro instituce veřejné správy a outsourcing služeb 

pro mobilní operátory.

Významné obchodní úspěchy roku 2006

Středisko cenných papírů – komplexní outsourcing včetně 

vývoje SW a provozu

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. – rozvoj 

funkcionality IS centrálního depozitáře

Česká pošta, s.p. – dodávka PKI karet a SW ComfortChip

Ministerstvo dopravy ČR

•  Podpora a rozvoj systému pro Správu a management 

čipových karet digitálního tachografu

•  Dodávka a implementace Informačního systému centrálního 

registru dopravců

•  Konsorcionální partner dodávky Systému výkonového 

zpoplatnění komunikací ČR

Hasičský záchranný sbor ČR – informační systém krizového 

řízení

ÚZSVM – subdodávka Informační systém

Centrum služeb pro silniční dopravu – personalizace 

a dodávka čipových karet pro digitální tachograf
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INVESTICE

Společnost vynaložila v roce 2006 na investice celkem 

37 124 tis. Kč. Investice z oblasti softwaru a strojního 

vybavení byly pořízeny převážně k zajištění zakázek Výkonové 

zpoplatnění komunikací a outsourcingu provozu IT ŠKODA 

PRAHA. Čerpání investičních prostředků v rozložení podle užití 

je zřejmé z následujícího přehledu.

Čerpání investičních prostředků (v tis. Kč) 2004 2005 2006

SW 33 486 17 985 2 156

Strojní 131 100 15 335 33 127

Stavební 24 602 32 417

Ostatní 26 757 2 558 1 424

Drobný hmotný investiční majetek 2 976 0 0

Celkem 218 921 35 910 37 124

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
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FINANČNÍ SITUACE

Rozvaha

Celková čistá aktiva společnosti k 31. 12. 2006 dosáhla 

hodnoty 563 768 tis. Kč. Meziroční růst bilanční sumy 

o 80 003 tis. Kč byl dán krátkodobým nárůstem pohledávek 

a závazků souvisejícím s obchodními případy z konce roku 

2006. Při trvalém poklesu dlouhodobého majetku mají 

ve struktuře aktiv převážný podíl krátkodobé pohledávky 

a fi nanční majetek.

Ve struktuře pasiv došlo k posílení vlastního kapitálu formou 

zápočtu pohledávky společnosti PROKOM SOFTWARE S.A. Míra 

zadlužení klesla úměrně splacení části dlouhodobého úvěru. 

Podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě dosáhl 28 %.

Výkaz zisku a ztráty

Celkové tržby a výnosy společnosti v roce 2006 dosáhly objemu 

1 113 895 tis. Kč. Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků 

a služeb činily 1 051 987 tis. Kč. Přidaná hodnota ve výši 

502 688 tis. Kč představuje meziroční pokles o necelé 1 %.

Osobní náklady ve výši 377 885 tis. Kč v důsledku snižování 

počtu pracovníků meziročně poklesly o 15 870 tis. Kč.

Provozní výsledek hospodaření v roce 2006 činil 55 402 tis. Kč 

a byl o 9 865 tis. Kč vyšší než v předešlém roce. Nárůst je dán 

již zmíněným snížením osobních nákladů.

Finanční výsledek hospodaření -12 556 tis. Kč je z převážné 

většiny dán úroky z akvizičního dlouhodobého úvěru.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost v roce 2006 činil 

42 846 tis. Kč a čistý zisk společnosti dosáhl 28 295 tis. Kč.

Finanční tok

Celkový stav peněžních prostředků a ekvivalentů v roce 2006 

mírně poklesl z počátečních 139 762 tis. Kč na konečných 

138 567 tis. Kč.

Peněžní tok z provozní činnosti ve výši 41 790 tis. Kč 

byl kompenzován vynaloženými investicemi a splácením 

akvizičního úvěru.

Z analýzy vybraných fi nančních ukazatelů je patrné zlepšení 

většiny kvalitativních parametrů. Meziroční zhoršení fi nančních 

ukazatelů vztahujících se k výši vlastního kapitálu a počtu 

akcií lze připsat zvýšení základního kapitálu z 60 000 

na 131 300 tis. Kč v říjnu 2006 a souvisejícímu téměř 

trojnásobnému zvýšení vlastního kapitálu společnosti.

Systém řízení rizik

Společnost nepoužila v uplynulém období žádné investiční 

instrumenty ani jiná podobná aktiva nebo pasiva ani 

nepoužívala žádné zajišťovací instrumenty v podobě 

zajišťovacích derivativů.
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Finanční analýza 2004 2005 2006

Rentabilita tržeb1) -0,60 5,17 6,05

Rentabilita aktiv -3,30 3,62 5,02

Rentabilita vlastního kapitálu -42,60 30,62 18,17

Přidaná hodnota na pracovníka (tis. Kč)2) 325,90 644,85 675,03

Zisk na pracovníka (tis. Kč)2) -16,30 22,37 38,00

Zisk na akcii (Kč) -29 031 29 178 21 549

Mzdy / Přidaná hodnota 0,61 0,56 0,54

Cizí zdroje / Pasiva 0,91 0,87 0,71

Finanční majetek / Aktiva 0,23 0,29 0,25

1) Výpočet z tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a provozního hospodářského výsledku. 
2) Ve výpočtu byl použit průměrný počet zaměstnanců z odstavce 20 přílohy účetní závěrky.

U ostatních ukazatelů byl při výpočtu použit účetní hospodářský výsledek po zdanění.

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
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TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A BEZPEČNOST 
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Servery a pracovní stanice

Základní IT infrastruktura společnosti využívá především 

produkty fi rmy Microsoft. Uživatelské počítače používají 

operační systémy Windows XP a Windows 2000. Všichni 

uživatelé mají k dispozici kancelářskou sadu MS Offi ce 2003 

Professional a klientskou licenci (CAL) BackOffi ce. Další 

software je licencován a instalován podle potřeby včetně 

interního ERP.

Infrastruktura elektronické pošty, sdílení dokumentů 

a skupinového plánování času je řešena prostředím 

MS Exchange 2003 a 2000 serverů a pro hlasovou 

komunikaci je využíván MS Windows Messenger. Podnikový 

intranet je řešen technologiemi MS SharePoint (Portal Server 

a Services) a MS SQL Server (2000 a 2005). Infrastruktura 

je tvořena prostředím MS Windows, technologicky je 

provozována službou Active Directory a dalšími prostředky či 

nástroji vzdálené a centrální správy (MS System Management 

Server 2003 pro hromadné instalace a inventarizaci HW a SW, 

DameWare NT Utilities pro softwarovou podporu).

Vnitropodnikově je zaveden systém komerčních certifi kátů 

I.CA, především k podepisování zpráv a dokumentů a pro 

řízení přístupů k interním zdrojům. Většina serverů pro interní 

potřebu společnosti pracuje nad operačním systémem MS 

Windows Server 2003 a 2000. Menší počet serverů, určených 

pro jednotlivé konkrétní úlohy, pracuje s operačním systémem 

OpenVMS a systémy unixového typu, především Sun Solaris, 

Digital Unix, Tru64 Unix, HP-UX a Linux (Red Hat, Suse). 

Pro interní potřeby včetně vývoje využívá společnost přibližně 

170 serverů.

Společnost provozuje i několik desítek serverů v cca 30 

oddělených demilitarizovaných síťových zónách určených 

pro zákazníky. Z hlediska použití (databázové, webové nebo 

aplikační servery) jsou na nich různé typy operačních systémů 

na platformě Unix či MS Windows NT, 2000 a 2003.

Síťová infrastruktura

Privátní síť společnosti je vybudována na pronajatých spojích 

fi rmy GTS Novera, a.s., technologiemi Frame Relay, ATM 

a nyní zahrnuje 21 lokalit v celé ČR. V současné době probíhá 

změna technologie i poskytovatele telekomunikačních služeb. 

Novým operátorem se po výběrovém řízení stala fi rma České 

radiokomunikace a.s. Síť bude postavena na technologii 

MPLS, která zaručí efektivnější provoz vnitropodnikové 

komunikace. V polovině roku 2006 se uskutečnil přesun jedné 

z dvojice linek do Internetu na záložní geografi cky vzdálenou 

lokalitu. Tímto přesunem se stalo internetové připojení PVT 

lokálně nezávislým.

Společnost poskytuje bezpečné síťové připojení dalším 

zákazníkům, kteří sídlí ve stejných budovách, např. 

RM-SYSTÉM, a. s., a MEI Czech Offi ces, s.r.o. Tito zákazníci 

jsou odděleni od sítě společnosti pomocí fi rewallů fi rmy 

CheckPoint, které jsou řízeny z centrálního managementu 

fi rewallů společnosti – CheckPoint SmartCenter.

V průběhu roku byla realizována připojení dalších zákazníků 

do externí zóny fi rewallu společnosti. Z nových významných 

projektů můžeme jmenovat především redundantní připojení 

projektu Výkonové zpoplatnění komunikací (Mýtné), 

které slouží pro dohled cca 230 stanic na distribučních 

a kontaktních místech, kde se prodávají a nabíjejí palubní 

jednotky pro nákladní automobily.
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Firewall

Bezpečnost sítě společnosti i bezpečnost připojených 

zákaznických sítí chrání před neoprávněným přístupem 

z Internetu clusterový plně redundantní fi rewall. V roce 

2006 došlo k velkému nárůstu počtu vybudovaných 

demilitarizovaných zón (DMZ) s oddělenými chráněnými 

segmenty pro různé zakázky, které jsou v DMZ umístěné. 

Všechny významné zakázky jsou již provozovány v síťově 

nezávislém a bezpečnostní politikou jednoznačně 

defi novaném prostředí.

V průběhu roku 2006 bylo plně využito nových technologií, 

které přinesl upgrade v roce 2005. Pro vzdálený přístup do 

privátní sítě se používá VPN technologie dodavatele fi rewallu. 

Tento přístup v současné době užívá 20 % zaměstnanců 

společnosti včetně zaměstnanců využívajících bezpečný VPN 

přístup pro plnohodnotnou práci z domova (homeworking).

Součástí přesunu druhé linky do Internetu byla také instalace 

záložního člena hlavního fi rewallu včetně jeho managementu 

a síťových prvků na geografi cky vzdálené lokalitě.

Bezpečnost informačních systémů

V roce 2006 byly provedeny změny v počítačové síti 

související s outsourcingem některých aktivit, zejména 

se jednalo o spolupráci s třetími stranami v oblasti 

vývoje software. Tyto změny umožnily sdílený přístup 

k našim prostředkům bez zvýšení rizika neoprávněného 

přístupu k dalším zdrojům v počítačové síti společnosti. 

Dále probíhal přesun významných informačních systémů, 

dosud provozovaných ve vnitřní síti společnosti, do 

tzv. demilitarizovaných zón. Cílem bylo udržet úroveň 

bezpečnosti těchto systémů.

Byl zpracován projekt, podle kterého by měl být umožněn 

našim partnerům bezpečný bezdrátový přístup k Internetu 

v budově Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9.

V souvislosti s novou právní úpravou ochrany utajovaných 

informací (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti) byla zpracována tzv. 

Bezpečnostní dokumentace podnikatele, upravena veškerá 

stávající dokumentace v oblasti fyzické a administrativní 

bezpečnosti a realizovány další kroky v oblasti průmyslové 

a personální bezpečnosti.

V uplynulém roce nedošlo k významným bezpečnostním 

incidentům, resp. incidentům, které by společnosti způsobily 

významnou škodu. Dvakrát bylo řešeno skenování počítačové 

sítě (jednou vlastním zaměstnancem, jednou třetí stranou), 

řešeno bylo neodpojení lokální počítačové sítě po vyklizení 

prostor v jedné z lokalit, došlo k několika krádežím přenosných 

počítačů (cizí osobou vně fi rmy). Řešeny byly drobné incidenty 

jako chybné nastavení přístupových práv apod.

V roce 2006 společnost poprvé podepsala smlouvu se svým 

smluvním partnerem elektronicky.
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VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost patří k nejvýznamnějším dodavatelům 

softwarových řešení a ICT systémů, a to buď formou 

standardních řešení, nebo projektů na míru podle požadavků 

konkrétních uživatelů. Nabízíme širokou škálu typových 

projektů od jednoduchých aplikací až po komplexní systémy 

pro malé, střední i velké zákazníky. Zajišťujeme všechny fáze 

vývoje, a tím jsme schopni garantovat, že dodané systémy 

odpovídají standardům vysoké kvality ve všech etapách 

životního cyklu. Při vývoji aplikací je pro celý proces vývoje 

SW důsledně používána objektově orientovaná metodika 

Select Perspective a jednotný způsob využívání modelovacích 

nástrojů.

Při vývoji produktů pro všechny tržní segmenty je kladen 

důraz především na maximální integraci a modularitu 

dodávaných řešení. Společnost klade velký důraz také na 

dlouhodobou spolupráci a stálé přizpůsobování vyvinutého 

software uživatelským požadavkům, které jsou reakcí na 

změny okolního prostředí (trh, konkurence, legislativa). 

Proto i u aplikací, které dodáváme velkému počtu klientů, 

vycházíme vstříc specifi ckým požadavkům. Uživatel námi 

dodaných aplikací má dlouhodobou záruku, že mu software 

bude kdykoli na požádání přizpůsoben dle jeho přání. 

Dlouhodobé vztahy jsou základem stability společnosti.

Vývojoví pracovníci splňují svým vzděláváním a dosaženými 

certifi kacemi i ta nejnáročnější kritéria, která jsou pro 

dodávaná řešení považována v dnešní době za standard. 

Důraz je kladen jak na další rozvoj a prohlubování specifi ckých 

a vysoce odborných znalostí vývojových pracovníků, tak i na 

jejich maximální využití. Profesionalita a efektivita práce jsou 

zárukou toho, že zákazník dostává právě to, co potřebuje 

v požadované kvalitě a čase.

Abychom mohli dodávat stále lepší služby a přinést 

zákazníkovi tu nejvyšší přidanou hodnotu a kvalitu, máme 

při vývoji našich aplikací navázánu dlouhodobou spolupráci 

s předními světovými dodavateli progresivních IT technologií. 

Tato spojení pro nás představují konkurenční výhodu, kterou 

v maximální míře přinášíme rovněž našim zákazníkům.
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ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA 
A SOCIÁLNÍ PROGRAM

Společnost si uvědomuje, že jedním z jejích nejdůležitějších 

aktiv jsou její zaměstnanci. Proto i v roce 2006 investovala 

do zvyšování jejich kvalifi kace a rozvíjela užívání systému 

benefi tů.

Podpora zvyšování kvalifi kace

Vzdělávacích akcí se v roce 2006 zúčastnilo 385 

zaměstnanců a roční náklady na vzdělávání dosáhly hodnoty 

téměř 4,1 mil. Kč. Odpovídající pozornost byla věnována 

vzdělávání vybraných skupin zaměstnanců. V průběhu 

roku 2006 byly úspěšně realizovány vzdělávací aktivity pro 

projekty SAP, Mýtné atd. Své místo ve vzdělávacím systému 

společnosti měla i výuka jazyků. Kurzy angličtiny v roce 2006 

absolvovalo 130 zaměstnanců a náklady na výuku dosáhly 

1,5 mil. Kč.

Vývoj zaměstnanosti

Ke konci roku 2006 ve společnosti pracovalo 748 zaměst-

nanců. Průměrný počet zaměstnanců za celý rok byl 745,9. 

Celková fl uktuace (leden–prosinec) činila 19,3 %, z toho řízená 

fl uktuace (výpovědi z organizačních důvodů pro nadbytečnost 

apod.) byla 7,77 % a neřízená fl uktuace na základě rozhodnutí 

zaměstnance byla 11,53 %. Ženy tvoří 34,63 % všech 

zaměstnanců. Průměrný věk zaměstnanců ke konci roku 2006 

dosáhl 42,29 roku.

Počet zaměstnanců dle druhu podnikatelské činnosti 

Podnikatelská činnost 2004 2005 2006

Vývoj softwaru 182 165 155

Poradenství v oblasti hardwaru a softwaru 122 47 91

Obchodní činnost 23 29 34

Technický servis 55 53 66

Správa systémů a sítí 41 26 52

Provoz IS 183 71 59

Prodej HW a SW 22 20 0

Logistika 118 89 115

Obálkovací služby 44 38 44

Systémy čipových karet 32 24 22

Administrativa 202 199 110

Celkem 1 024 761 748

Poznámka: Počet zaměstnanců je vztažen vždy k 31. 12. daného roku. Nárůst produkčních 

zaměstnanců v roce 2006 byl způsoben fůzí s dceřinou společností PVT ESO, spol. s r.o., 

a průběžnou změnou poměru počtu zaměstnanců v produkci a administrativě ve prospěch 

produkčních zaměstnanců.
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Bezpečnost práce ve společnosti

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a některých souvisejících zákonů, jakož i Kolektivní 

smlouvou, byla smluvně podložena preventivní péče o zdravotní 

stav zaměstnanců. Preventivní zdravotní prohlídky absolvovali 

333 zaměstnanci a smluvní partner provedl též preventivní 

prohlídky pracovních prostor ve všech objektech společnosti. 

Nemocnost zaměstnanců v roce 2006 byla 3,75 %.

Kolektivní smlouva a zaměstnanecký fond

Kolektivní smlouva, uzavřená mezi společností a odborovou 

organizací, určuje základní pravidla týkající se postavení 

zaměstnanců ve společnosti. Jde zejména o otázky 

rovnoprávného postavení zaměstnanců, mzdového vývoje 

a pracovních podmínek. V souladu se Zákoníkem práce ukládá 

Kolektivní smlouva vedení společnosti mimo jiné povinnost 

informovat odbory o situaci fi rmy, o jejím pravděpodobném 

vývoji, o stavu a struktuře zaměstnanců a dalších záležitostech. 

Základní informační povinnosti byly v uplynulém roce 

plněny. Odborová organizace byla pravidelně informována 

jak o hospodářské situaci společnosti, tak o vývoji dalších 

ukazatelů vztahujících se k problematice zaměstnanosti (počet 

zaměstnanců, výše průměrné mzdy atd.).

V souladu s ujednáními Kolektivní smlouvy byly společností 

hrazeny odměny poskytované u příležitosti pracovních výročí, 

příspěvky na závodní stravování, penzijní připojištění, životní 

pojištění a zajištění sociálních výpomocí. Zaměstnanci čerpali 

část benefi tů prostřednictvím osobních účtů.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31. 12. roku

   2004    2005    2006

Vzdělání Počet % Počet % Počet %

Základní 27 2,64 14 1,84 15 2,00

Nižší střední 86 8,40 63 8,28 64 8,56

Úplné střední 554 54,10 389 51,12 391 52,27

Vysokoškolské 357 34,86 295 38,76 278 37,17

Celkem 1 024 100,00 761 100,00 748 100,00

Poznámka: Vzdělanostní struktura je vztažena k fyzickému počtu zaměstnanců na konci kalendářního roku.
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SPOLEČENSKÁ A SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST

Humanitární a charitativní činnost

Společnost se fi nančně a materiálně podílela na charitativních 

a humanitárních projektech, jejichž cílem je pomoci zejména 

těžce handicapovaným dětem ulehčit jejich dlouhodobý 

pobyt v dětských domovech, zvláštních školách, školách pro 

nevidomé a slabozraké. Umožnila také těžce postiženým 

dětem pobyty v ozdravných táborech v přírodě, přispěla 

na nákup speciálních přístrojů pro včasné diagnostikování 

onkologických onemocnění. Domům pro seniory a domům 

sociální péče přinesla fi nanční prostředky na dovybavení 

a nákup zdravotnických pomůcek. Svými příspěvky pomohla 

fyzickým osobám prostřednictvím Nadace Konto bariéry. Účast 

společnosti v charitativních turnajích různých sportovních 

odvětví podpořila rozšíření fi nančních vstupů do neziskového 

sektoru.

Kulturní programy

Společnost patří řadu let mezi mecenáše a sponzory 

významných českých kulturních projektů, mezi které 

samozřejmě patří Pražské jaro a projekt Czech Press 

Photo. Podílela se i na úspěšném multimediálním projektu 

Lewron Orchestra WICHRY a na mezinárodních folklorních 

slavnostech „Gorolski Swieto“. Byli jsme partnerem Pražské 

jarní přednášky Liberárního institutu a podpořili jsme unikátní 

vydání českého překladu díla Ludwiga von Misese Human 

Action: A Treatise on Economics. Závěr roku patřil klientům 

a zákazníkům. Vedení společnosti pro ně uspořádalo Adventní 

setkání v Divadle Bez zábradlí.

Vztahy s veřejností a informační otevřenost

Hojně využívaným zdrojem informací jsou webové stránky 

společnosti. Sledované statistiky přístupů do prezentace 

www.pvt.cz ukázaly nárůst, zejména pak ve vazbě na dění 

ve společnosti a zvýšený zájem o některé vybrané produkty 

a služby. Společnost je informačně otevřená a poskytuje 

odpovědi na všechny otázky odborné i laické veřejnosti. 

V průběhu roku nebyly zaznamenány žádné stížnosti 

k neposkytnutí informací.

Ve vazbě na organizační a personální změny včetně změn 

strategie a nových obchodních aktivit jsou dále používány 

klasické nástroje komunikace, mezi které patří tiskové zprávy 

a informace, setkání s novináři a partnery, fi remní tiskoviny, 

profi l společnosti a výroční zpráva.

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
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OČEKÁVANÝ VÝVOJ, CÍLE A ZÁMĚRY

Krátkodobé a střednědobé cíle

Cílem pro rok 2007 je úspěšné dokončení změn, jejichž 

výsledkem bude moderní, fl exibilní a efektivní společnost 

působící pod obchodním názvem Asseco Czech Republic.

Výsledky, které předkládáme v této výroční zprávě, napovídají, 

že společnost soustředila svoji pozornost zejména na 

efektivitu svých klíčových aktivit a že změny, především 

přechod na maticovou organizační strukturu, přinášejí 

očekávaný efekt.

Uvědomujeme si, že lidské zdroje jsou základním kapitálem 

fi rmy a jejich specializace a schopnost porozumět 

strategickým procesům zákazníků je rozhodující. Sladění 

strategické orientace společnosti a kompetencí našich 

specialistů a jejich další rozvoj považujeme za nezbytný 

předpoklad našeho dalšího úspěšného působení.

Naše obchodní aktivity budeme nadále směřovat k rozšiřování 

nabídky služeb pro oblast komerčních institucí, posilování 

pozice v samosprávě a využití našich dlouholetých zkušeností 

s rozsáhlými projekty ve státní správě. Základním fi nančním 

cílem je dosažení tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků 

a služeb ve výši přesahující 1 160 000 tis. Kč a přidanou 

hodnotu přesahující 550 000 tis. Kč.

Strategické záměry

Upevnit pozici klíčového hráče mezi nejvýznamnějšími 

poskytovateli služeb a řešení v oblasti informačních 

technologií na domácím i mezinárodním trhu prostřednictvím 

spojení schopnosti dodávat specializovaná řešení a síly 

realizovat rozsáhlé projekty.

Rozvíjet zkušenosti v oblasti speciálních a rozsáhlých 

projektů s následným provozováním celého řešení formou 

outsourcingu.

Budovat moderní řešení s využitím našeho silného potenciálu 

v oblasti čipových karet a bezpečnosti.

Penetrovat nové rozvíjející se trhy prostřednictvím našich 

úspěšných řešení ve vzájemné synergii v rámci skupiny 

Asseco.

Využít našich dlouholetých zkušeností s rozsáhlými projekty ve 

státní správě a upevnit pozici preferovaného a důvěryhodného 

dodavatele v oblasti řešení kritických míst pro chod státní 

správy a samosprávy. 

Posílit tržní podíl našich služeb a řešení pro územně 

samosprávné celky.

Posílit náš podíl v komerčních institucích prostřednictvím 

vlastních řešení a služeb orientovaných na speciální řešení, 

integraci a outsourcing.

Využít potenciál změn provedených v organizační struktuře 

a vnitřním chování společnosti v synergii se změnou značky.

Začlenit naše vybraná kompetenční centra do Asseco Group 

tak, aby bylo využito vzájemné synergie.

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Očekávaný vývoj, cíle a záměry
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Vážení akcionáři,

dozorčí rada pracovala v první polovině roku 2006 ve složení 

Krzysztof Krauze, Robert Górka, Jacek Jósef Duch, Alena 

Voříšková, Karel Pavel Klos a Roman Šilha.

Na svém jednání dne 7. 6. 2006 přijala dozorčí rada rezignaci 

pana Karla Pavla Klose na funkci člena dozorčí rady.

Dne 24. 11. 2006 byl v doplňovacích volbách zvolen jako člen 

dozorčí rady za zaměstnance pan Jiří Škaroubka.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 

působnosti valné hromady PVT, a.s., ze dne 29. 8. 2006, byl 

odvolán člen dozorčí rady pan Roman Šilha a novým členem 

dozorčí rady byl ke dni 1. 9. 2006 jmenován pan Kazimierz 

Ferenc.

Dozorčí rada se v uplynulém roce scházela dle potřeb 

společnosti. V souladu se stanovami PVT, a.s., se dozorčí rada 

zabývala hospodařením společnosti a dohlížela na působnost 

představenstva. Mimo tyto hlavní činnosti se dozorčí rada 

v roce 2006 zabývala také změnami v organizační struktuře 

společnosti.

Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce k 31. 12. 2006 

vychází z vlastních poznatků a informací získaných v průběhu 

roku 2006 od představenstva společnosti a také ze zprávy 

auditora, která je akcionářům k dispozici.

Dozorčí rada konstatuje, že přezkoumala účetní závěrku 

společnosti zpracovanou k datu 31. 12. 2006 a že k ní nemá 

žádné námitky. Dozorčí rada zároveň souhlasí s návrhem 

představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2006.

Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit účetní 

závěrku za rok 2006.

 

Dozorčí rada rovněž přezkoumala Zprávu mezi propojenými 

osobami za rok 2006 v souladu s § 66a obchodního zákoníku 

a se zprávou souhlasí.

Dozorčí rada

PVT, a.s.



Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Účetní závěrka
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VÝROK AUDITORA

AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI PVT, A.S.:

I.  Ověřili jsme účetní závěrku společnosti PVT, a.s., (dále jen „společnost“) uvedenou ve výroční zprávě společnosti a náš výrok z 26. března 2007 měl 
následující znění:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti PVT, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2006 za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006, 
tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných 
účetních metod. Údaje o společnosti PVT, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností v ní odpovídá statutární 
orgán společnosti PVT, a.s. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením 
skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody 
a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, 
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme 
povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. 
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti 
způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky 
a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních 
kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení 
celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. 

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a fi nanční situaci společnosti 
PVT, a.s., k 31. prosinci 2006 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 v souladu s účetními 
předpisy platnými v České republice.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti PVT, a.s., k 31. prosinci 2005, resp. 31. prosinci 2004 a naše zpráva z 22. března 2006, 
resp. 1. dubna 2005 obsahovala výrok bez výhrad.

II.  Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti PVT, a.s., s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení 
společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které 
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. 
Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
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III.  Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PVT, a.s. k 31. prosinci 2006. 
Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti PVT, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této 
zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory 
auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích 
neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým 
způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme 
neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 
společnosti PVT, a.s. k 31. prosinci 2006.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu

osvědčení č. 401
zastoupený 

Magdalenou Souček

partner

Michaela Kubýová

auditor, osvědčení č. 1810

26. března 2007
Praha, Česká republika
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 2006  2005  2004  

 Brutto Korekce Netto Netto Netto

   AKTIVA CELKEM 702 765 -138 997 563 768 483 765 526 994 

A.   POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL           

B.   DLOUHODOBÝ MAJETEK 224 676 -130 918 93 758 122 365 162 762 

B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 41 675 -20 674 21 001 30 525 22 969 

 I. 3 Software 41 675 -20 674 21 001 20 470 22 969 

 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek       10 055    

B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 172 827 -110 244 62 583 76 847 122 671 

B. II. 1 Pozemky 286    286 286 286 

 2 Stavby 24 765 -3 203 21 562 22 082 23 037 

 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 122 391 -98 111 24 280 35 183 76 556 

 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 11 860 -6 631 5 229 7 135 9 013 

 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2    2 33 35 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 714

  9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 13 523 -2 299 11 224 12 128 13 030 

B. III.  Dlouhodobý fi nanční majetek 10 174 10 174 14 993 17 122 

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách       5 647 7 328 

 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 10 174    10 174 9 346 2 900 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 6 894

C.   OBĚŽNÁ AKTIVA 462 746 -8 079 454 667 352 366 355 152 

C. I.  Zásoby 39 361 -2 602 36 759 15 178 13 716 

C. I. 1 Materiál 8 876 -2 097 6 779 5 482 9 733 

 2 Nedokončená výroba a polotovary 11 178    11 178 8 263 919 

 3 Výrobky 222 -222 256 266 

 5 Zboží 19 085 -283 18 802 1 177 2 798 

C. II.  Dlouhodobé pohledávky 25 253 -1 005 24 248 19 088 14 534 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 14 452 -1 005 13 447 9 196 5 189 

 7 Jiné pohledávky 120    120 782 914 

  8 Odložená daňová pohledávka 10 681  10 681 9 110 8 431 

C. III.  Krátkodobé pohledávky 259 565 -4 472 255 093 178 338 203 852 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 239 081 -4 472 234 609 177 438 200 424 

 2 Pohledávky – ovládající a řídící osoba        5 600 

 4 Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účastníky sdružení

         
-4 000 

8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 20 040 20 040 377 1 299

9 Jiné pohledávky 444 444 523 529

C. IV.  Krátkodobý fi nanční majetek 138 567 138 567 139 762 123 050 

C. IV. 1 Peníze 797  797 591 2 185 

 2 Účty v bankách 137 770  137 770 26 159 13 252 

 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly       113 012 107 613 

D.   OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV 15 343 15 343 9 034 9 080 

D. I.  Časové rozlišení 15 343 15 343 9 034 9 080 

D. I. 1 Náklady příštích období 15 343  15 343 8 528 7 984 

  3 Příjmy příštích období     506 1 096 
 

ROZVAHA (v tis. Kč)
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   2006 2005 2004

   PASIVA CELKEM 563 768 483 765 526 994 

A.   VLASTNÍ KAPITÁL 155 715 57 178 40 908 

A. I.  Základní kapitál 131 300 60 000 60 000 

A. I. 1 Základní kapitál 131 300 60 000 60 000 

A. II.  Kapitálové fondy -5 058 -2 579 -1 342 

A. II. 2 Ostatní kapitálové fondy -5 573       

 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 515 -2 579 -1 342

A III.  Rezervní fondy, (Nedělitelný fond) a ostatní fondy ze zisku 3 502 

A III. 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 3 502       

A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let -2 324 -17 750 -331 

 IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 15 426       

  2 Neuhrazená ztráta minulých let -17 750 -17 750 -331 

A. V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 28 295 17 507 -17 419

B.   CIZÍ ZDROJE 402 921 420 986 480 752 

B. I.  Rezervy 30 523 2 416 5 950 

B. I. 4 Ostatní rezervy 30 523 2 416 5 950 

B. II.  Dlouhodobé závazky 854 70 645 65 212 

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 156 777 2 788 

 2 Závazky – ovládající a řídící osoba 698 62 424 62 424 

 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 7 444   

B. III.  Krátkodobé závazky 215 900 146 966 180 515 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 128 411 64 517 65 543 

 5 Závazky k zaměstnancům 17 259 19 446 21 381 

 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 10 166 11 662 11 484

 7 Stát – daňové závazky a dotace 30 539 27 250 24 703 

 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 28 455 24 032 17 261

  11 Jiné závazky 1 070 59 40 143 

B. IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 155 644 200 959 229 075 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 104 914 155 644 195 265 

 2 Krátkodobé bankovní úvěry 50 730 45 315 33 810 

C.   OSTATNÍ PASIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV 5 132 5 601 5 334

C. I.  Časové rozlišení 5 132 5 601 5 334 

C. I. 1 Výdaje příštích období 415 491 638 

  2 Výnosy příštích období 4 717 5 110 4 696 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)  

    2006 2005 2004

 I. 1 Tržby za prodej zboží 136 447 145 118 157 414 

A.  2 Náklady vynaložené na prodané zboží 117 679 128 726 146 197 

 +  Obchodní marže 18 768 16 392 11 217 

 II.  Výkony 918 421 880 770 650 361 

 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 915 540 873 374 654 153 

 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 2 881 7 335 -3 792 

  3 Aktivace    61    

B.   Výkonová spotřeba 434 501 392 651 314 769 

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 67 182 76 224 59 634 

B.  2 Služby 367 319 316 427 255 135 

 +  Přidaná hodnota 502 688 504 511 346 809 

C.   Osobní náklady 377 885 393 755 297 825 

C. 1 Mzdové náklady 270 556 284 146 213 000 

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 1 036 1 500 840 

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 97 791 100 244 75 505 

C.  4 Sociální náklady 8 502 7 865 8 480 

D.   Daně a poplatky 277 31 550 

E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 40 625 59 319 55 399 

 III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 55 070 37 138 52 390 

 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 31 526 10 576 21 219 

  2 Tržby z prodeje materiálu 23 544 26 562 31 171 

F.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 45 667 34 657 28 677 

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 018 11 009 12 904 

F.  2 Prodaný materiál 22 649 23 648 15 773 

G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 27 946 -4 701 17 152 

 IV. 1 Ostatní provozní výnosy 2 087 2 083 2 050 

H. 2 Ostatní provozní náklady 12 043 15 134 5 584 

 *  Provozní výsledek hospodaření 55 402 45 537 -3 938 

 VIII. 1 Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 6 83 115 

 X. 1 Výnosové úroky 1 196 1 432 555 

N.  2 Nákladové úroky 13 137 15 947 10 575 

 XI. 1 Ostatní fi nanční výnosy 668 423 882 

O.  2 Ostatní fi nanční náklady 1 289 2 460 2 957 

 *  Finanční výsledek hospodaření -12 556 -16 469 -11 980 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost 14 551 11 561 1 501 

Q. 1    – splatná 16 122 12 335 9 836 

Q.  2    – odložená -1 571 -774 -8 335 

 **  Výsledek hospodaření za běžnou činnost 28 295 17 507 -17 419 

S.  1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti

 *  Mimořádný výsledek hospodaření

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 28 295 17 507 -17 419 

 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 42 846 29 068 -15 918 



37

Asseco Czech Republic, a.s.   Výroční zpráva 2006          Účetní závěrka

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ (v tis. Kč)  

    2006 2005 2004

   Peněžní toky z provozní činnosti    

Z.   Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 42 846 29 068 -15 918 

A. 1.  Úpravy o nepeněžní operace 73 755 73 943 73 655 

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku 42 703 63 073 54 671 

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek 445 -1 167 11 203

A. 1. 3. Změna stavu rezerv 28 107 -3 534 5 950 

A. 1. 4. Kurzové rozdíly 125 623 126 

A. 1. 5. Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv -8 508 433 -8 315 

A. 1. 6. Úrokové náklady a výnosy 11 941 14 515 10 020 

A. 1. 7. Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy) -1 058 

A *  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, 

placenými úroky a mimořádnými položkami 116 601 103 011 57 737 

A. 2.  Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -38 021 -20 099 -65 888 

A. 2. 1. Změna stavu zásob -21 057 -1 955 -16 349 

A. 2. 2. Změna stavu obchodních pohledávek -67 108 14 138 -208 838 

A. 2. 3. Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv -25 231 5 644 -17 163 

A. 2. 4. Změna stavu obchodních závazků 63 273 -3 037 68 683 

A. 2. 5. Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv 12 102 -34 889 107 779 

A **  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky 

a mimořádnými položkami 78 580 82 912 -8 151 

A. 3. 1. Placené úroky -20 581 -12 215 -6 372 

A. 4. 1. Placené daně -16 209 -13 877 -270 

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 41 790 56 820 -14 793 

   Peněžní toky z investiční činnosti    

B. 1. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -32 522 -33 044 -233 563 

B. 2. 1. Příjmy z prodeje stálých aktiv 31 526 10 576 21 219 

B. 3. 1. Poskytnuté půjčky a úvěry    1 600 -1 600 

B. 4. 1. Přijaté úroky 1 196 1 432 555 

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 200 -19 436 -213 389 

   Peněžní toky z fi nanční činnosti    

C. 1.  Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů -114 485 -20 672 291 499 

C. 2. 1. Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky 71 300  58 000 

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -43 185 -20 672 349 499 

F.   Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -1 195 16 712 121 317 

P.   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 139 762 123 050 1 733 

R.   Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 138 567 139 762 123 050 
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1. Popis společnosti

PVT, a.s., (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 6. 8. 2003 a sídlí v Praze 9, Kovanecká 30/2124, PSČ 190 00, Česká republika, 
identifi kační číslo 27074358. Hlavním předmětem její činnosti je poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby 
databank a správa sítí.

Od roku 2003 byly provedeny následující změny v zápisu do obchodního rejstříku:
Obchodní fi rma: 6. 8. 2003–1. 3. 2004 ST Consulting, a.s., 110 00 Praha 1, Jakubská č.p. 647
 1. 3. 2004–9. 8. 2004 PVT PROKOM, a.s., 190 00 Praha 9, Kovanecká 30/2124
 9. 8. 2004 PVT, a.s.

Původní jediný akcionář TACOMA Consulting, a.s., byl dne 1. 1. 2004 z obchodního rejstříku vymazán a nově zapsán nový majitel PROKOM SOFTWARE 
SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem 00-697, Varšava, Aleje Jerozolimskie 65/79.

Osoby podílející se na základním kapitálu:
PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA 100 %

Akcie k 31. 12. 2006:
1 313 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč (v listinné podobě). Základní kapitál ve výši 131 300 tis. Kč je plně splacen.
Dne 3. 11. 2006 došlo k podpisu smlouvy mezi PVT, a.s., a PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA o navýšení základního jmění o 71 300 tis. Kč 
na 131 300 tis. Kč. 
Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 1. 12. 2006.

Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu ani smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností.

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2006:

Představenstvo 

Předseda: Mgr. Marian Pijarski
Člen: Ing. Tomáš Vaník
Člen: Ing. Roman Vybíral

Dozorčí rada

Člen: Ryszard Krzysztof Krauze
Člen: Dariusz Robert Górka
Člen: Kazimierz Ferenc
Člen: Ing. Alena Voříšková
Člen: Ing. Jiří Škaroupka
Člen: Jacek Józef Duch

V roce 2006 se uskutečnily změny ve statutárních orgánech společnosti. K 29. srpnu 2006 byl jediným akcionářem ustanoven za člena představenstva 
Ing. Roman Vybíral. K 31. prosinci 2006 má představenstvo 3 členy (viz výše). K 24. listopadu 2006 byl v doplňovacích volbách zaměstnanci zvolen 
za člena dozorčí rady Ing. Jiří Škaroupka za Ing. Karla Pavla Klose, který rezignoval. Dále došlo k odvolání Mgr. Romana Šilhy, který byl nahrazen 
Kazimierzem Ferencem, jenž byl jmenován do funkce 1. 9. 2006.

Od 21. listopadu 2006 má společnost PVT, a.s., nové stanovy, které v plném rozsahu nahradily předchozí stanovy společnosti ze dne 11. října 2005.

Společnost má následující organizační strukturu:

PVT, a.s., nemá v současné době žádnou právnickou osobu, kterou by ovládala.

Na základě Smlouvy o převzetí jmění jediným společníkem PVT, a.s., zanikla dceřiná společnost PVT ESO, spol. s r.o. Rozhodným dnem převodu jmění 
byl 1. duben 2006. Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku dne 1. 8. 2006. V důsledku převzetí jmění se počet ani forma akcií nástupnické 
společnosti nezměnila. Rovněž se nezměnila jejich jmenovitá hodnota.
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Řídicí a organizační struktura PVT, a.s.

Řídicí a organizační struktura společnosti je dána Organizačním řádem. V čele společnosti stojí generální ředitel jmenovaný představenstvem. 
Společnost je na nejvyšší organizační úrovni rozdělena do útvarů, které jsou podřízeny přímo generálnímu řediteli.

Jednotlivé útvary jsou organizovány tak, aby byly schopny pokrýt požadavky zákazníků, a to počínaje obchodní až po realizační fázi obchodního případu. 
Každý útvar spravuje konkrétní produkty, které jsou součástí obchodního portfolia společnosti. V čele útvarů stojí ředitelé jmenovaní představenstvem 
na návrh generálního ředitele.

V čele útvarů podřízených ředitelům stojí manažeři, v čele dalších organizačních složek stojí jejich vedoucí. Dislokace útvarů a jejich pracovišť je popsána 
v prováděcí směrnici k Organizačnímu řádu.

Vztahy mezi organizačními jednotkami společnosti

Vzájemné vztahy všech organizačních jednotek společnosti jsou defi novány Organizačním řádem, Správním řádem a vnitřními fi remními normami a předpisy.

Ve společnosti je uplatňována řídicí struktura maticového typu a procesně orientované řízení podporující reengineering. V jejím rámci se rozlišují tyto 
základní formy řízení:
• liniové,
• metodické,
• projektové,
• podle provozovaných živností.

Liniové řízení vychází z organizační struktury, která určuje postavení každého útvaru a zaměstnance a jejich začlenění v řídicí struktuře. Pro činnost 
a postavení každého útvaru platí zásada, že každý útvar liniově řídí jediný vedoucí a každý zaměstnanec je liniově přímo podřízen jedinému vedoucímu. 
Standardním řídicím nástrojem jsou normy společnosti, příkazy, oznámení a individuální řídicí akty.

Metodické řízení sleduje profesní struktury a uplatňuje se při řízení výkonu specifi ckých odborností. Standardním řídicím nástrojem je metodický návod.

Projektové řízení je aplikováno pro potřeby řízení hodnototvorného procesu a je užíváno k efektivnímu a účinnému řešení úkolů. V odůvodněných případech 
využívá progresivní softwarové nástroje pro řízení projektů. Pro oblast vývoje SW je projektové řízení v PVT dále rozpracováno směrnicí „Řízení vývojových 
projektů“, v ostatních oblastech se řídí obvyklými metodami.

Řízení podle provozovaných živností provádějí ustanovení odpovědní zástupci, a to vůči útvarům, které příslušnou živnost provozují. Standardním způsobem 
řízení je kontrola řádného provozu živnosti a dodržování právních předpisů.

Organizační složky v zahraničí

PVT, a.s., nemá žádné organizační složky zřízené v zahraničí.

Seznam všech společností ve skupině

1.  Osoby, ve kterých není PVT, a.s., ovládající osobou
• První certifi kační autorita, a.s. – podíl 23,25 % akcií
• D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s. – podíl 45 % akcií

Představenstvo

Generální ředitel společnosti

Útvar Obchodu Útvar Financí a správy

Útvar Řízení projektů Útvar Strategie a marketingu

Útvar Vývoje SW

Útvar Řešení a integrace

Útvar Provozu a služeb
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2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2006, 2005 a 2004.

Srovnatelnost údajů

K 1. 5. 2004 společnost PVT, a.s., IČ 27074358 (k tomuto datu obchodní fi rma PVT Prokom, a.s.), koupila část společnosti PVT, a.s., IČ 00025500. 
Společnost PVT, a.s., IČ 27074358, tak převzala veškeré obchodní aktivity společnosti PVT, a.s., IČ 00025500, související s hlavním předmětem její 
činnosti jako je poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank a správa sítí. 

Z tohoto důvodu jsou ve výkazu zisku a ztráty uvedeny výsledky za období 8 měsíců.

3. Obecné účetní zásady

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2006, příp. 2005 a 2004, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Úroky a další fi nanční 
výdaje související s pořízením se do jeho ocenění nezahrnují.

Nově nabytý dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Nově nabytý nehmotný majetek do 60 tis. Kč se účtuje přímo do nákladů a je veden v operativní evidenci.

Nově nabytý dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč, který je pronajímán, je odepisován do nákladů po dobu nájmu.

Dlouhodobý nehmotný majetek nabytý v souvislosti s nákupem části podniku je oceněn v zůstatkové hodnotě u původního vlastníka. Odepsaný majetek 
je zařazen v operativní evidenci. Neodepsaný majetek je bez ohledu na výši zůstatkové hodnoty odepisován do nákladů po zbytek životnosti u původního 
vlastníka.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě převyšující částku 40 tis. Kč za rok zvyšují jeho pořizovací cenu, v částce 
nižší se účtují přímo do nákladů. Update a upgrade se účtují do nákladů.

Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé osobní náklady, služby třetích stran a příslušnou 
část nepřímých nákladů. Majetek vyvinutý za účelem prodeje i pro vlastní potřebu je aktivován v období, kdy je dosažena jeho technologická proveditelnost.
 
b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady 
s pořízením související. Úroky a další fi nanční výdaje související s pořízením se do jeho ocenění nezahrnují.

Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč se účtuje přímo do nákladů a eviduje se v operativní evidenci. To neplatí pro následující druhy předmětů: 
pozemky, budovy, umělecká díla, předměty kulturní hodnoty a z drahých kovů, které jsou vždy dlouhodobým hmotným majetkem, bez ohledu na jejich 
pořizovací cenu a dobu použitelnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek nabytý v souvislosti s nákupem části podniku je oceněn v zůstatkové hodnotě u původního vlastníka. Odepsaný majetek 
je zařazen v operativní evidenci. Neodepsaný majetek je bez ohledu na výši zůstatkové hodnoty odepisován do nákladů po zbytek životnosti u původního 
vlastníka.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě převyšující částku 40 tis. Kč za rok zvyšují jeho pořizovací cenu, v částce 
nižší se účtují přímo do nákladů. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním nakupované části podniku a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku 
v účetnictví prodávající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

 Počet let
Software 3–6
Stavby 50
Stroje, přístroje a zařízení 4
Dopravní prostředky 4
Inventář 4–12
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2–4
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15
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c) Finanční majetek

Krátkodobý fi nanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti.

Dlouhodobý fi nanční majetek tvoří majetkové účasti a podíly.

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti jsou depozitní směnky, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je 
do splatnosti.

Podíly a majetkové účasti se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související. U dlužných cenných papírů 
se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.

K 31. 12. se jednotlivé složky fi nančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem:
•  Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění 

majetku a závazků.
•  Dlužné cenné papíry držené do splatnosti se nepřeceňují reálnou hodnotou. Úrokové výnosy ze směnky se účtují dle věcné a časové souvislosti do výnosů 

a souvztažně na vrub účtu, na kterém je směnka vedena, tj. po dobu držby směnky se zvyšuje její pořizovací cena o nabíhající úrokový výnos.
•  Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou, se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41.

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého fi nančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné 
snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

d) Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich 
pořízení. Vedlejší náklady související s pořízením zásob jsou evidovány samostatně (náklady na přepravu, clo, provize atd.) podle jednotlivých typů zásob 
(základní materiál, pomocný materiál, náhradní díly, zboží). Vedlejší pořizovací náklady evidované na skladě k příslušnému typu zásob jsou při měsíční 
závěrce rozpouštěny podílem, který je vypočten jako poměr výdejů ze skladu příslušného typu zásob k jejich celkové hodnotě na skladě.

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. U výrobků vlastní náklady zahrnují zejména přímé materiálové a osobní náklady. 
U nedokončené výroby mohou vlastní náklady zahrnovat subdodávky třetích stran i příslušnou část nepřímých nákladů.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační 
hodnotu.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. Případné zvýšení nebo snížení základního 
kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.

Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. 
V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě 
ztráty.

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a 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.

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho 
roku od rozvahového dne.

h) Finanční leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva 
o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

i) 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 oceněny kurzem 
platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
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j) Účtování výnosů a nákladů

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

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky 
známy.

O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě.

k) 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.).

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.

4. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek

Software 41 343 - -11 879 12 211 41 675

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 10 055 2 156 - -12 211 -

Celkem 2006 51 398 2 156 -11 879 - 41 675

Celkem 2005 33 420 17 985 -7 - 51 398

Celkem 2004 - 33 486 -66 - 33 420

Oprávky

Počáteční 
zůstatek

Odpisy Prodeje, 
likvidace 

ZC

Vyřazení 
PC

Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Účetní 
hodnota

Software -20 107 -10 085 -1 985 11 879 -20 298 -376 21 001

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - - - - - -

Celkem 2006 -20 107 -10 085 -1 985 11 879 -20 298 -376 21 001

Celkem 2005 -9 873 -10 235 -6 7 -20 107 -766 30 525

Celkem 2004 - -9 883 -56 66 -9 873 -578 22 969

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2006, 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2004 v pořizovacích cenách 
2 548 tis. Kč, 714 tis. Kč, 471 tis. Kč.

Společnost upravila ocenění nehmotného dlouhodobého majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky účtované na vrub nákladů 
(viz odstavec 7).

V roce 2006, 2005 a 2004 společnost nezískala bezplatně žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek

Přírůstky Vyřazení Převzetí 
jmění

Převody Konečný 
zůstatek

Pozemky 286 - - - - 286

Stavby 24 317 - - - 448 24 765

Stroje, přístroje a zařízení 113 028 - -25 399 581 33 128 121 338

Dopravní prostředky 7 - -1 - 1 7

Inventář 1 016 - -23 - 53 1 046

Jiný dlouhodobý majetek 10 065 - -821 375 1 345 10 964

Umělecká díla 870 - - 26 896

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 33 34 970 - - -35 001 2

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - 190 -190 - - -

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 13 523 - - - - 13 523

Celkem 2006 163 145 35 160 -26 434 956 - 172 827

Celkem 2005 163 739 17 900 -18 494 - - 163 145

Celkem 2004 - 182 459 -18 721 - - 163 738
 

Oprávky

Počáteční 
zůstatek

Odpisy Prodeje, 
likvidace 

ZC

Vyřazení 
PC

Převzetí 
jmění

Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky

Účetní 
hodnota

Pozemky - - - - - - - 286

Stavby -1 654 -1 006 - - - -2 660 -543 21 562

Stroje, přístroje a zařízení -74 713 -24 716 -21 447 25 399 -534 -96 011 -1 484 23 843

Dopravní prostředky -2 -1 - 1 - -2 - 5

Inventář -414 -223 - 23 - -614 - 432

Jiný dlouhodobý hmotný majetek -3 800 -3 298 -67 821 -287 -6 631 - 4 333

Umělecká díla - - - - - - - 896

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - - - - - - - 2

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek - - - - - - - -

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -1 395 -904 - - - -2 299 - 11 224

Celkem 2006 -81 978 -30 148 -21 514 26 244 -821 -108 217 -2 027 62 583

Celkem 2005 -39 652 -49 054 -11 053 17 781 - -81 978 -4 320 76 847

Celkem 2004 - -45 516  -12 857 18 721 - -39 652 -1 415 122 671

K 31. 12. 2006, 31. 12. 2005 a 31. 12. 2004 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 
10 049 tis. Kč, 5 777 tis. Kč, 2 486 tis. Kč.

Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz odstavec 7).

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 13 523 tis. Kč vznikl pořízením části podniku v roce 2004. Do nákladů byl v roce 2006, 2005, 2004 
zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 904 tis., 902 tis., 493 tis. Kč.

V roce 2006, 2005, 2004 společnost nezískala bezplatně žádný dlouhodobý hmotný majetek.

Majetek (nemovitosti) v pořizovací ceně 23 541 tis. Kč a zůstatkové hodnotě 21 022 tis. Kč byl k 31. 12. 2006 zastaven na krytí úvěru 
u HVB Bank Czech Republic, a.s., (viz odstavec 14).

Zástavní právo bylo zapsáno do katastru nemovitostí a bylo zřízeno ve prospěch banky HVB Bank Czech Republic, a.s., k zajištění pohledávky banky 
ze Smlouvy o poskytnutí úvěru.
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c) Dlouhodobý fi nanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého fi nančního majetku:

Zůstatek 
k 31. 12. 

2004

Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek 
k 31. 12. 

2005

Přírůstky Úbytky Přecenění Zůstatek 
k 31. 12. 

2006

Podíly v ovládaných a řízených 
společnostech 7 328 - - -1 681 5 647 - -5 647 - -

Podíly ve společnostech pod 
podstatným vlivem 9 794 - - -448 9 346 - - 828 10 174

Celkem 17 122 - - -2 129 14 993 - -5 647 828 10 174

Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2006 (v tis. Kč):

Název společnosti D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s. První certifi kační autorita, a.s.

Sídlo společnosti Bratislava Praha

Podíl v % 45 23,25

Aktiva celkem 6 130 44 777

Vlastní kapitál 4 078 35 863

Základní kapitál 7 986 20 000

Fondy ze zisku - 807

Kapitálové fondy 799 -

Nerozdělený zisk minulých let -3 684 9 063

Zisk/ztráta běžného roku -1 022 5 993

Cena pořízení akcií/podílu 3 675 5 983

Nominální hodnota akcie/podílu 79,86 x 45 ks 
(celkem 100 ks)

10 x 465 ks 
(celkem 2000 ks)

Vnitřní hodnota 1 835 8 338

Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2005 (v tis. Kč):

Název společnosti D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s. První certifi kační autorita, a.s. PVT ESO, spol. s r.o.

Sídlo společnosti Bratislava Praha Olomouc

Podíl v % 45 23,25 100

Aktiva celkem 8 791 34 918 10 992

Vlastní kapitál 5 314 29 910 5 647

Základní kapitál 7 656 20 000 100

Fondy ze zisku - 823 1 430

Kapitálové fondy 766 - -

Nerozdělený zisk minulých let -2 147 8 609 5 797

Zisk/ztráta běžného roku -961 478 -1 680

Cena pořízení akcií 3 675 5 983 7 914

Nominální hodnota akcie 76,56 x 45 ks 
(celkem 100 ks)

10 x 465 ks 
(celkem 2000 ks) 100

Vnitřní hodnota 2 392 6 954 5 647
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Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2004 (v tis. Kč):

Název společnosti D. Trust Certifi kačná 
Autorita, a.s.

První certifi kační 
autorita, a.s.

PVT ESO, spol. s r.o. PVT Slovakia, 
spol. s r.o. 

Sídlo společnosti Bratislava Praha Olomouc Bratislava

Podíl v % 45 23,25 100 100

Aktiva celkem 19 106 41 916 15 162 2 052

Vlastní kapitál  6 445 29 652 7 328 -2 396

Základní kapitál 7 863 20 000 100 3 538

Fondy ze zisku 0 706 1 430 8

Nerozdělený zisk minulých let -844 4 892 6 384 -2 581

Zisk/ztráta běžného roku -1 361 4 054  -586 -3 361

Cena pořízení akcií 3 675 5 983 7 914 987

Nominální hodnota akcie 78,63x45 ks 
(celkem 100 ks)

10x465 ks 
(celkem 2 000ks) 100 3 538

Vnitřní hodnota 2 900 6 894 7 328 -
 
Finanční informace o společnosti První certifi kační autorita, a.s., byly získány z auditovaných výkazů a společnosti D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s., 
z neauditovaných fi nančních výkazů. 

K 1. 4. 2006 došlo k převzetí společnosti PVT ESO. Vlivem tohoto převzetí došlo ke snížení vlastního kapitálu o částku 1 887 tis. Kč, která představuje 
rozdíl mezi oceněním společnosti k 31. 12. 2005 a hodnotou společnosti k datu převzetí. Dceřiná společnost PVT ESO, spol. s r.o. zanikla 1. 8. 2006.

Společnost nemá žádnou smlouvu, která stanovuje rozhodovací práva společnosti bez ohledu na výši uvedeného procenta vlastnictví, neuzavřela žádnou 
ovládací smlouvu s ovládanými společnostmi ani smlouvu o převodu zisku se společnostmi. 

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným společnostem a společnostem pod podstatným vlivem k 31. 12. (v tis. Kč):

Společnost Termíny/Podmínky 2004 2005 2006

PVT ESO, spol. s r.o. 31. 3. 2005 / 6 % p.a. 1 600 - -

PVT Slovakia, spol. s r.o. 31. 3. 2005 / 6 % p.a. 4 000 - -

5. Zásoby

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené 
rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Společnost tvoří opravné položky pro zásoby starší než půl roku ve výši 50 % jejich ceny a pro položky starší než rok 
ve výši 100 % jejich ceny. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě odhadu jejich předpokládané realizační hodnoty (viz odstavec 7).

Významné položky k 31. 12. 2006 v nedokončené výrobě představují vývojové práce pro společnost UNIVYC, a.s., ve výši 8 743 tis. Kč a Plzeňský kraj 
(Internetizace knihoven) ve výši 2 435 tis. Kč.

6. Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2006 vytvořeny opravné položky na základě rozhodnutí vedení společnosti 
(viz odstavec 7). Společnost tvoří opravné položky ve výši 50 % z jejich nominální hodnoty, pokud jsou více než půl roku po splatnosti a ve výši 100 % 
nominální hodnoty, jestliže jsou více než rok po splatnosti.

K 31. 12. 2006, 31. 12. 2005 a k 31. 12. 2004 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní činily 7 747 tis. Kč, 6 532 tis. Kč a 12 989 tis. Kč.

K 31. 12. 2006 měla společnost dlouhodobé pohledávky ve výši 25 253 tis. Kč. V dlouhodobých pohledávkách je zahrnuta odložená daňová pohledávka 
ve výši 10 681 tis. Kč. Další významné položky v dlouhodobých pohledávkách představují zejména pohledávka za fi rmou Kapsch Traffi cCom C&R spol. s r.o. 
v celkové výši 5 274 tis. Kč, která je splatná k 28. únoru 2010, pohledávka za fi rmou D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s., v celkové hodnotě 1 346 tis. Kč 
a zálohy zaplacené České poště v celkové výši 7 560 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní zahrnují především dohad na množstevní slevu za poštovné ve výši Kč 16 366 tis. Kč, dohadnou položku na nevyfakturované dodávky 
CHIP karet – za personalizaci digitálního tachografu pro fi rmu Centrum služeb pro silniční dopravu ve výši 3 350 tis. Kč a očekávaný provozní výnos (ve výši 
284 tis. Kč) z vráceného DPH za služby poskytované v zahraničí (služby divize CHIP pro Printec Slovakia, spol. s r.o.).

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 21).
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7. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k: Zůstatek 
k 31. 12. 

2004

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 

2005

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 

2006

dlouhodobému majetku 1 993 4 252 -1 160 5 085 987 -3 669 2 403

zásobám 2 633 1 432 -939 3 126 2 602 -3 126 2 602

pohledávkám – zákonné 759 286 -573 472 2 949 -1 422 1 999

pohledávkám – ostatní 5 818 978 -5 443 1 353 4 001 -1 876 3 478

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

K 1. 4. 2006 se uskutečnilo převzetí opravných položek ve výši 607 tis. Kč od společnosti PVT ESO, spol. s r. o. Tvorba této opravné položky tak není 
součástí výkazu zisku ztráty a tím i výše uvedené tabulky, protože se uskutečnila před rozhodným dnem převzetí a byla součástí konsolidačního rozdílu, 
který je vykázán v rámci Ostatních kapitálových fondů. O tuto částku tak nesouhlasí celková změna stavu opravných položek ve výše uvedené tabulce 
celková změna stavu rezerv (viz odstavec č. 11) se změnou stavu rezerv a opravných položek ve výkazu zisku a ztráty.

8. Krátkodobý fi nanční majetek

Společnost má otevřený kontokorentní účet u HVB, který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 75 000 tis. Kč. K 31. 12. 2006 společnost tento účet nečerpala.

Společnost nemá v držení krátkodobé cenné papíry, jejichž tržní ocenění je vyšší než jejich ocenění v účetnictví.

Krátkodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. (v tis. Kč):

2004 2005 2006

Počet 
akcií / 

Nominální 
hodnota

Tržní 
hodnota

Výnosy Počet 
akcií / 

Nominální 
hodnota

Tržní 
hodnota

Výnosy Počet 
akcií / 

Nominální 
hodnota

Tržní 
hodnota

Výnosy

Depozitní směnka HVB 107 613 107 613 7 113 012 113 012 12 - - 6

9. Ostatní aktiva

Náklady příštích období zahrnují především předplacený leasing obálkovacího stroje, softwarovou podporu a technickou podporu, propagační služby, cizí 
SW licence, pojistné placené předem apod. a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. Vlastní kapitál

Jediný akcionář, tj. společnost PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA rozhodl v působnosti valné hromady ze dne 23. 10. 2006 o zvýšení základního 
kapitálu společnosti o částku 71 300 tis. Kč.

Základní kapitál společnosti se skládá z 1 313 kusů kmenových listinných akcií na majitele plně upsaných a splacených s nominální hodnotou 100 tis. Kč. 
Ostatní kapitálové fondy se skládají z oceňovacího rozdílu z přecenění majetkových účastí.

K 31. 12. 2006 společnost nevlastnila vlastní akcie.

V roce 2006, 2005 a 2004 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Zůstatek 
k 31. 12. 

2004

Zvýšení Snížení Zůstatek 
k 31. 12. 

2005

Zvýšení Snížení Zůstatek 
k 31. 12. 

2006

Počet akcií 600 - - 600 713 - 1 313

Základní kapitál 60 000 - - 60 000 71 300 - 131 300

Rozdíly z přecenění majetku a závazků -1 342 - -1 237 -2 579 3 094 - 515

Rozdíly z přecenění majetku a závazků vznikly z důvodu přecenění majetkových účastí dle hodnoty vlastního kapitálu k rozvahovému dni.
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Na základě rozhodnutí jediného akcionáře podle § 190 Obchodního zákoníku ze dne 29. srpna 2006, 24. června 2005 a 1. června 2004 bylo schváleno 

následující rozdělení zisku za rok 2005 a vyrovnání ztráty za rok 2004 a 2003 (v tis. Kč):

Ztráta roku 2003 -331 Ztráta roku 2004 -17 419 Zisk roku 2005 17 507

Příděl do – Příděl do – Příděl do – 

  rezervního fondu -   rezervního fondu -   rezervního fondu 3 502

Převod do neuhrazených ztrát 331 Převod do neuhrazených ztrát 17 419 Převod do neuhrazených ztrát -

Převod nerozděleného zisku - Převod nerozděleného zisku - Převod nerozděleného zisku 14 005

Jiné převody - Jiné převody - Jiné převody 1 421

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2004 - Nerozdělený zisk k 31. 12. 2005 - Nerozdělený zisk k 31. 12. 2006 15 426

Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2004 -331 Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2005 -17 750 Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2006 -17 750

Jiné převody v roce 2006 reprezentují převod ostatních fondů vytvořených původně ve společnosti PVT ESO, spol. s r.o., která byla společností PVT, a.s., 
v roce 2006 převzata. PVT, a.s., tyto fondy zahrnula do nerozděleného zisku, neboť o ostatních fondech společnost neúčtuje. 

11. Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy Zůstatek 
k 31. 12. 

2004

Tvorba 
rezerv

Zúčtování 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 

2005

Tvorba 
rezerv

Zúčtování 
rezerv

Zůstatek 
k 31. 12. 

2006

Ostatní 5 950 1 326 -5 650 1 626 22 293 -1 296 22 623

Nevyčerpaná dovolená - - - - 7 417 - 7 417

Garanční opravy - 790 - 790 834 -1 141 483

Ostatní rezervy jsou vytvořeny za účelem pokrytí možných rizik ze soudních sporů a odhadu penále a vratek vyplývajících z nedodržení obchodních smluv.

12. Dlouhodobé závazky

Společnost nemá závazky (kromě úvěrů) s dobou splatnosti delší než 5 let.

Součástí dlouhodobých závazků je zůstatek ve výši 698 tis. Kč nesplacených úroků, který zbývá zaplatit po započtení pohledávky za upsané jmění s jistinou 
úvěru a úroku od mateřské společnosti.

Kromě úvěru od HVB Bank Czech Republic, a.s., (viz odstavec 14) společnost nemá žádné jiné dlouhodobé závazky, k nimž by bylo zřízeno zástavní právo 
nebo záruka ve prospěch věřitele.

13. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2006, 31. 12. 2005, 31. 12. 2004 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 30 dní v částce 1 640 tis. Kč, 550 tis. Kč, 
1 339 tis. Kč.

K 31. 12. 2006 neměla společnost krátkodobé závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch věřitele. Společnost má k 31. 12. 2006 
splatné závazky pojistného na sociální pojištění ve výši 7 173 tis. Kč a zdravotní zabezpečení ve výši 2 993 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní zahrnují především dohadnou položku na náklady související s pronájmem prostor, nevyplacené bonusy zaměstnancům a reklamní 
služby.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 21).
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14. Bankovní úvěry a fi nanční výpomoci

2006 2005 2004

Banka Termíny/
Podmínky

Úroková 
sazba

Celkový limit 
v tis. Kč

Částka 
v cizí měně

Částka 
v tis. Kč

Částka 
v cizí měně

Částka 
v tis. Kč

Částka 
v cizí měně

Částka 
v tis. Kč

Bankovní úvěry – HVB Bank 
Czech Republic, a.s.

Splatnost 
do 31. 12. 

2010

od 3,99 %  
do 5,76 %

285 000 - 155 644 - 200 959 - 229 075

Kontokorentní účty 75 000 - - - - - -

Úvěr od mateřské 
společnosti PROKOM 
SOFTWARE S.A.

Splatnost 
do 31. 12. 

2010

6 % není - - - 62 424 - 62 424

Celkem - - - - 155 644 - 263 383 - 291 499

Splátka v následujícím roce - - - - 50 730 - 45 315 - 33 810

Splátky v dalších letech - - - - 104 914 - 218 068 - 257 689

Společnost uzavřela s věřitelem HVB Bank Czech Republic, a.s., „Akviziční úvěrovou smlouvu“ na úvěr ve výši 285 000 tis. Kč a „Úvěrovou smlouvu“ 
na úvěr ve výši 75 000 tis. Kč. Na zajištění pohledávek věřitele v celkové výši jistiny 355 000 tis. Kč je sepsána smlouva o zástavním právu k podniku, 
kde podnikem je chápán soubor hmotných i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží 
k provozování podniku nebo ve své povaze mají tomuto účelu sloužit. Na základě této smlouvy vzniklo dnem zápisu do Rejstříku zástavní právo věřitele 
k podniku. Dále byla uzavřena smlouva o zástavě nemovitostí. Na základě této smlouvy byly zastaveny pozemky a budova zapsané v katastrálním území 
Otrokovice. Dále byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávek v celkové výši 100 000 tis. Kč a veškerých pohledávek společnosti za společnostmi 
skupiny Kapsch.

Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2006, 2005 a 2004 činily 9 943 tis. Kč, 12 150 tis. Kč, resp. 6 928 tis. Kč. Z toho nebyla 
žádná částka zahrnuta do pořizovací ceny majetku. Úroky jsou placeny pozadu čtvrtletně, přičemž úrok je časově rozlišován.

Náklady na úroky vztahující se k úvěru od mateřské společnosti PROKOM SOFTWARE S.A. za rok 2006, 2005, resp. 2004 činily 3 194 tis. Kč, 
3 797 tis. Kč, resp. 3 647 tis. Kč a byly ve výši 8 876 tis. Kč spolu s jistinou 62 424 tis. Kč použity na splacení navýšení základního kapitálu společnosti 
PVT, a.s. Úvěr od mateřské společnosti měl charakter podřízeného dluhu.

Smlouva o úvěru s HVB Bank Czech Republic, a.s., obsahuje následující podmínky, které musí společnost dodržovat:
1)  Informační povinnost – do 90 dní po skončení fi nančního roku poskytnout auditované fi nanční výkazy toho roku, do 30 dní po skončení čtvrtletí 

poskytnout fi nanční výkazy za dané čtvrtletí, do 3 měsíců po skončení fi nančního roku zaslat roční rozpočet schválený představenstvem společnosti.
2)  Plnění fi nančních ukazatelů:

a) Current Ratio min. 1,5
b) Debt Service Cover Ratio min. 1,1
c) Equity Ratio min. 25 % k 31. 12. 2006
d) Debt/EBITDA Ratio max. 3,0

3)  Dlužník nesmí provést transakce, které mají za následek snížení aktiv o více než 10 % bilanční sumy, pokud nejde o transakce, které jsou v rámci útvaru 
TOS, nebo transakce, které svojí povahou nevybočují z rámce běžných činností.

4)  Dlužník nesmí vyplácet dividendy ani podíly na zisku a nesmí poskytovat půjčky svým vlastníkům.
5)  Dlužník nesmí nakupovat podíly v jiných společnostech překračující 10 % hodnoty jeho aktiv.

K 31. 12. 2006 společnost nedodržela podmínky ad 2) v případě Current Ratio. Na základě jednání s bankou a jejího prohlášení je vedení společnosti 
přesvědčeno, že neplnění ukazatelů v roce 2006 není důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy či k předčasnému splacení úvěru.

Přehled splatnosti bankovních úvěrů v tis. Kč:

Bankovní úvěry

2007 51 428

2008 52 440

2009 39 364

2010 13 110
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15. Ostatní pasiva

Výdaje příštích období zahrnují především úroky z úvěru HVB Bank Czech Republic, a.s., a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově 
přísluší.

Výnosy příštích období zahrnovaly v roce 2005 servis HW pro fi rmy Oskar Mobil, a.s., Bankovní informační technologie, a.s., dále projekt Migrace pro fi rmu 
Microsoft a tiskové a obálkovací služby pro fi rmu HVB Bank Czech Republic, a.s., a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší.

V roce 2006 výnosy příštích období zahrnují prodej produktu FENIX organizacím státní správy, tj. městským a obecním úřadům, domům dětí, školám, 
dětským domovům, domovům důchodců apod., dále servis HW pro fi rmu Vodafone Czech Republic, a.s., SW podporu pro fi rmu České radiokomunikace a.s., 
a ČSOB Penzijní fond Stabilita a instalaci a školení POS terminálů pro fi rmu Bankovní informační technologie, a.s.

16. Daň z příjmů

2006 2005 2004

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Ztráta před zdaněním - - -15 918

Zisk před zdaněním 42 846 29 069 -

Nezdanitelné výnosy -22 781 -3 058 -4 998

z toho: Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy -17 769 - -

Neodečitatelné náklady 46 117 23 879 57 566

   Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy - 1 520 28 892

   Tvorba opravných položek -1 082 -880 10 444

   Tvorba rezerv 27 802 -3 534 5 950

Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) 19 397 26 773 12 280

Investiční úleva 10 % dlouhodobý hmotný majetek - - -740

Uplatnění daňové ztráty - - -73

Dary -423 -364 -

Zdanitelný příjem 65 759 49 526 35 837

Sazba daně z příjmu 24 % 26 % 28 %

Splatná daň 15 782 12 877 10 033

Sleva na dani ZPS a ZPS s TP -340 -365 -197

Daň z příjmu 15 442 12 512 9 836

Daň placená v zahraničí – SK -615 -1 117 -1 513

Daňová povinnost dle daňového přiznání 14 827 11 395 8 323

Daň z příjmu ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2006 činí 16 122 tis. Kč. 

Rozdíl oproti daňovému přiznání za rok 2006 představuje doúčtování daně za rok 2005 do výsledovky v roce 2006 ve výši 680 tis. Kč.

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

2006 2005 2004

Položky odložené daně Pohledávka Závazek Pohledávka Závazek Pohledávka Závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou 
dlouhodobého majetku 971 - 5 351 - 5 694 -

Opravná položka k zásobám 624 - 750 - 632 -

Opravná položka k dlouh. investičnímu majetku - - - - 96 -

Opravná položka k dlouh. hmot. a nehmot. majetku 577 - 1 220 - 478 -

Rezervy 7 245 - 580 - 1 531 -

Neinkasované úroky z prodlení 240 - - 44 - -

Nezaplacené pojistné sociální a zdravotní 1 024 - 1 253 - - -

Celkem 10 681 - 9 110 - 8 431 -

Společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 10 681 tis. Kč. Odložená daň byla zaúčtována výsledkově.
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17. Leasing

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).

Majetek najatý společností formou operačního leasingu k 31. 12. 2006 (v tis. Kč):

Popis Termíny/Podmínky Výše nájemného 
v roce 2006

Výše nájemného 
v roce 2005

Výše nájemného 
v roce 2004

Pořizovací cena 
u majitele

VT CAC leasing 60 měsíců/od 04. 2004 1 631 1 631 1 087 7 296

VT CAC leasing 60 měsíců/od 07. 2004 1 339 1 339 670 5 990

VT CAC Leasing 72 měsíců/od 12. 2004 228 228 19 1 220

Osob. autom. LeasePlan 48 měsíců/od 12. 2004 16 550 15 687 551 52 261

VT CAC Leasing 48 měsíců/od 01. 2005 2 616 2 638 - 9 767

VT CAC Leasing 36 měsíců/od 01. 2005 493 496 - 1 403

VT CAC Leasing 72 měsíců/od 01. 2005 792 803 - 4 291

VT CAC Leasing 72 měsíců/od 02. 2005 32 30 - 173

VT CAC Leasing 36 měsíců/od 04. 2005 29 21 - 81

VT CAC Leasing 48 měsíců/od 04. 2005 62 46 - 229

VT CAC Leasing 72 měsíců/od 04. 2005 127 95 - 674

VT CAC Leasing 48 měsíců/od 06. 2005 52 30 - 190

VT CAC Leasing 60 měsíců/od 09. 2005 1 881 627 - 7 990

Společnost si formou operačního leasingu najímá osobní automobily a výpočetní techniku.

Majetek najatý společností formou fi nančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2006 (v tis. Kč):

Popis Termíny/ 
Podmínky

Součet splátek 
nájemného 

po celou dobu  
předpokládaného 

pronájmu

Skutečně uhrazené splátky nájemného 
z fi nančního pronájmu

Rozpis částky budoucích plateb 
dle faktické doby splatnosti 

k 31. 12. 2006

K 31. 12. 
2006

K 31. 12. 
2005

K 31. 12. 
2004

Splatné 
do jednoho 

roku

Splatné 
po jednom 

roce

Obálkovací linka KERN 36 měsíců/ 
od 07/2004 14 344 12 184 7 863 3 542 2 160 -

Osobní auto Mercedes Benz 36 měsíců/ 
od 12/2003

Ukončen
2004 - - 1 002 - -

Auta převzatá z PVT ESO
(aktivní leasingy)

36 měsíců/ 
od 01/2004 5 773 4 934 3 084 1 240 839 -

18. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze

Společnost má pojištěný veškerý majetek v hodnotě 673 mil. Kč a pojištění odpovědnosti za škody v celkové výši 110 mil. Kč.

Dne 29. 12. 2004 byla podepsána dohoda o směnečném ručení mezi směnečným věřitelem (CAC Leasing, a.s.) a výstavcem (PVT, a.s.). Výstavce vystavil 
10 vlastních směnek v nominální hodnotě 1 mil. Kč k zajištění závazků vůči směnečnému věřiteli, vyplývajících z nájemních smluv a ze smlouvy na splátkový 
prodej i případných dalších pohledávek vzniklých z porušení povinností výstavce. Celková hodnota vystavených směnek je 10 mil. Kč.

19. Výnosy

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

2006 2005 2004

Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční

Prodej zboží 124 468 11 979 145 057 61 154 610 2 804

Výrobky a služby 904 285 14 136 859 927 20 843 631 951 18 410

Výnosy celkem 1 028 753 26 115 1 004 984 20 904 786 561 21 214

Převážná část výnosů společnosti za rok 2006 je soustředěna na 30 hlavních zákazníků s tržbami nad 5 mil. Kč.
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20. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2006 2005 2004

Celkový počet 
zaměstnanců

Z toho členové 
řídících orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Z toho členové 
řídících orgánů

Celkový počet 
zaměstnanců

Z toho členové 
řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 746 8 784 50 1 066 49

Mzdy 270 556 19 980 284 146 49 627 213 000 27 991

Odměny členům statutárních orgánů 1 036 - 1 500 - 840 -

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 97 791 6 883 100 244 15 699  75 505 9 797

Sociální náklady 8 502 106 7 865 823  8 480 709

Osobní náklady celkem 377 885 26 969 393 755 66 149 297 825 38 497

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění obsahovaly k 31. 12. 2006, resp. 31. 12. 2005 a 31. 12. 2004 příspěvek společnosti na penzijní 
připojištění zaměstnanců v celkové výši 3 754 tis. Kč, resp. 4 010 tis. Kč a 3 679 tis. Kč. 

21. Informace o spřízněných osobách

V roce 2006 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné 
akcie společnosti.

Další výhody spočívaly v použití automobilů, nadstandardních úhradách cestovních výdajů, úhradě nájmu bytů a pojištění manažerů.

Rozpis nákladů, výnosů, závazků a pohledávek se spřízněnými společnostmi (v tis. Kč) k 31. 12. 2006. Dceřiná společnost PVT ESO, spol. s r.o., 

zanikla ke dni 1. 8. 2006:

Společnost Náklady Výnosy Pohledávky Závazky

První certifi kační autorita, a.s. 465 9 341 2 738 28

PVT ESO, spol. s r.o. - - - -

D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s. - - 2 122 -

PROKOM SOFTWARE S.A. 3 194 - - 698

Rozpis nákladů, výnosů, závazků a pohledávek se spřízněnými společnostmi (v tis. Kč) k 31. 12. 2005:

Společnost Náklady Výnosy Pohledávky Závazky

První certifi kační autorita, a.s. 918 11 874 2 963 422

PVT ESO, spol. s r.o. 922 1 245 450 7

D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s. - 7 2 581 -

PROKOM SOFTWARE S.A. 3 894 - - 69 937

Rozpis nákladů, výnosů, závazků a pohledávek se spřízněnými společnostmi (v tis. Kč) k 31. 12. 2004:

Společnost Náklady Výnosy Pohledávky Závazky

První certifi kační autorita, a.s. 794 12 324 8 904 400

PVT ESO, spol. s r.o. 1 353 1 375 2 894 13

PVT Slovakia, spol. s r.o. 146 105 4 046 20

D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s. - 3 532 3 532 -

PROKOM SOFTWARE S.A. 3 647 - - 62 424
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22. Výdaje na výzkum a vývoj

Společnost nevykazuje žádné náklady na výzkum a vývoj v roce 2006, 2005 a 2004.

23. Významné položky zisků a ztrát

Společnost nemá mimořádné položky nákladů a výnosů.

24. Přehled o peněžních tocích (viz str. 37)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty.

25. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz odstavec 10) 

26. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

Dne 5. 1. 2007 došlo k předání 100 % akcií od společnosti PROKOM SOFTWARE S.A. společnosti ASSECO POLAND S.A. K zápisu do obchodního rejstříku 
došlo dne 6. 2. 2007.

Sestaveno dne 26. 3. 2007

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Mgr. Marian Pijarski Hana Bečková Hana Bečková
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DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI PO ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
SPOLEČNOSTI
Organizační změny po 1. 1. 2007

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti byly s platností k 1. 1. 2007 provedeny následující organizační změny:
a) odbory Personální, Právní, Kontrola, Bezpečnost a Centrální nákup byly převedeny z úseku Finance a správa do přímé podřízenosti generálního ředitele,
b)  organizační jednotky TOS a Logistika byly sloučeny do organizační jednotky Logistika a podřízeny jednomu řídícímu pracovníkovi v pravomoci ředitele 

úseku Provoz,
c) oddělení PR bylo převedeno z úseku Marketing do přímé podřízenosti GŘ,
d) provozní složky projektu SCP byly převedeny z úseku Provoz do úseku Vývoj,
e)  vývojové složky projektu FENIX byly začleněny do nově vzniklé organizační jednotky Realizace pro samosprávné celky pod vedením Ing. Alana Karlacha 

v podřízenosti řediteli úseku Vývoj.

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti vznikl s platností k 1. 3. 2007 úsek v kompetenci nově zřízené funkce Výkonného ředitele, podřízené 
přímo generálnímu řediteli společnosti, který zahrnuje:
a) úsek Řízení projektů,
b) úsek Vývoje SW,
c) úsek Provoz a služby,
d) úsek Řešení a integrace,
e) odbor Lidské zdroje,
f) nově vzniklý odbor Procesní řízení, který nahradil odbor Kontroly a řízení,
g) odbor Bezpečnost.

V přímé kompetenci generálního ředitele nadále zůstává:
a) úsek Finance a správa,
b) úsek Obchodu,
c) úsek Marketingu,
d) odbor PR,
e) odbor Právní,
f) nově vniklý odbor Technologického rozvoje.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

STRUKTURA KONCERNU

Akcionáři PVT, a.s.

PROKOM SOFTWARE S.A.
Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varšava, Polská republika

Osoby kontrolující akcionáře PVT, a.s.

Osoby kontrolující společnost PROKOM SOFTWARE S.A.

Ryszard Krauze, se sídlem ul. Warszawska 38/9, 81-376 Gdynia, Polská republika.
Pan Ryszard Krauze je soukromá fyzická osoba. Kromě údajů o jeho podílech v dalších obchodních společnostech nemá společnost PROKOM SOFTWARE S.A. 
o panu Ryszardu Krauze žádné další informace.

Prokom Investments S.A., se sídlem v Gdyni, Polská republika, působí v oblasti fi nančního zprostředkování jinými způsoby než provádí fi nanční instituce, 
v oblasti organizačního a účetního poradenství, v oblasti správy podniků, pronájmu movitých a nemovitých věcí, organizování sportovních, společenských 
a obdobných akcí.

Osoby kontrolované akcionářem PVT, a.s.

Osoby kontrolované společností PROKOM SOFTWARE S.A.

ABG Ster-Projekt S.A., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti poradenství a poskytování služeb na softwarovém a hardwarovém trhu.

Alcyone Sp. z o.o., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti poskytování fi nančních služeb.

Bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o., se sídlem Bydgoszcz, Polská republika, působící v oblasti dodávek informačních technologií a softwaru.

Bielpolsoft j.v., se sídlem Minsk, Bělorusko, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

Combidata Polská republika Sp. z o.o., se sídlem Sopot, Polská republika, působící v oblasti elektronického obchodování, výroby softwaru a poskytování 
lektorských služeb.

DRQ Serwis Sp. z o.o., se sídlem Krakov, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

DRQ Sp. z o.o., se sídlem Krakov, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

Gladstone Consulting Ltd., se sídlem na Kypru, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

Incenti S.A., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti outsorcingu a e-learningu.

Koma Nord Sp. z o.o., se sídlem Gdynia, Polská republika, působící v oblasti poradenství v souvislosti s dodávkami informačních technologií a softwaru..

NetPower S.A., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

OptiX Polska Sp. z o.o., se sídlem Gdynia, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

PIW Kom-Pakt Sp. z o.o., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

PIW Postinfo Sp. z o.o., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

Prokom B2B S.A., se sídlem Gdynia, Polská republika, působící v oblasti fi nančního zprostředkování.

RADCOMP S.A., se sídlem Wrocław, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

Ready Sp. z o.o., se sídlem Olsztyn, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

Safe Computing Sp. z o.o., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti ochrany dat a poskytování softwaru a hardwaru.

Sawan Grupa Softbank S.A., se sídlem Krakov, Polská republika, působící v oblasti poradenství v souvislosti s dodávkami informačních technologií 
a softwaru.

Serum Software Sp. z o.o., se sídlem Gdynia, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

SK Galkom Sp. z o.o., se sídlem Rzeszów, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

Softbank S.A., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti poradenství a poskytování služeb na trhu softwaru a hardwaru.

Softbank Serwis Sp. z o.o., se sídlem Gdańsk, Polská republika, působící v oblasti poradenství v oboru informačních technologií.

Softmax Sp. z o.o., se sídlem Żychlin, Polská republika, působící v oblasti poskytování služeb informačních technologií.

SPIN S.A., se sídlem Katowice, Polská republika, působící v oblasti poradenství a poskytování služeb na trhu softwaru a hardwaru.

ZETO Sp. z o.o., se sídlem Gdynia, Polská republika, působící v oblasti zpracování dat a pronájmu nebytových prostor.

ZUI Novum Sp. z o.o., se sídlem Łomża, Polská republika, působící v oblasti poradenství v oboru informačních technologií a dodávek softwaru.
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Osoby kontrolované společností PVT, a.s.

PVT ESO, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Železniční 548/4B, PSČ 779 00, IČ 62362631, působila v oblasti vývoje, implementace a údržby počítačových 
informačních systémů. Dne 1. srpna 2006 převzala společnost PVT, a.s. jmění společnosti PVT ESO, spol. s r.o., k témuž datu byla společnost 
PVT ESO, spol. s r.o. vymazána z obchodního rejstříku a bez likvidace zanikla.

Osoby, ve kterých PVT, a.s., není v pozici osoby ovládající

D. Trust Certifi kačná Autorita, a.s., se sídlem Prievozská 6/A, Bratislava, Slovenská republika, PSČ: 821 09, působící v oblasti správy a vydávání 
elektronických certifi kátů, elektronických podpisů a dalších služeb.

První certifi kační autorita, a.s., se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9-Libeň, Česká republika, PSČ: 190 00, působící v oblasti vydávání kvalifi kovaných 
certifi kátů určených zejména pro online či offl ine (internetovou) komunikaci s orgány státní správy, komerčních certifi kátů pro účely elektronického 
podepisování a časových značek.

Osoby kontrolované stejnou společností jako akcionář PVT, a.s.

Osoby kontrolované stejnou osobou jako společnost PROKOM SOFTWARE S.A.

Agencja Consultingowo Audytorska Sp. z o.o., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti fi nančního poradenství.

AWiM Mediabank S.A., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti provozující rozhlasovou stanici PIN FM.

Jazowa – Chlewnia Sp. z o.o., se sídlem Jazowa, Polská republika, působící v oblasti zemědělství.

Jazowa – Pasze Sp. z o.o., se sídlem Jazowa, Polská republika, působící v oblasti zemědělství.

Jazowa – Tusze Sp. z o.o., se sídlem Jazowa, Polská republika, působící v oblasti zemědělství.

NKA Investments Sp. z o.o., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti výstavby bytů.

OOO Gorno-Rudnaja Kompanija MOKOSH, se sídlem Moskva, Ruská federace, působící v oblasti důlního průmyslu.

Park Wodny Sopot Sp. z o.o., se sídlem Sopot, Polská republika, působící v oblasti provozování aquaparku.

Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli Morskich S.A., se sídlem Gdynia, Polská republika, působící v oblasti správy nemovitostí.

Polnord S.A., se sídlem Gdańsk, Polská republika, působící v oblasti stavitelství.

Prokom Jazowa S.A., se sídlem Jazowa, Polská republika, působící v oblasti zemědělství.

Prokom-Projekt Sp. z o.o., se sídlem Varšava, Polská republika, působící v oblasti správy nemovitostí.

Trefl  S.S.A., se sídlem Sopot, Polská republika, provozující basketbalový tým Prokom Trefl  Sopot.

Zakłady Poligrafi czne Poligrafi a Sp. z o.o., se sídlem Kartoszyno, Polská republika, podnikající na polygrafi ckém trhu.

VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Jediným akcionářem PVT, a.s., byla v účetním období 1. 1. 2006–31. 12. 2006 společnost PROKOM SOFTWARE S.A., Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697, 
Varšava (Polská republika). Společnost PVT, a.s., je ve vztahu k uvedenému akcionáři osobou ovládanou. Ovládací smlouva ve smyslu ustanovení § 66a 
odst. 7 a § 190b obchodního zákoníku nebyla mezi PROKOM SOFTWARE S.A. a PVT, a.s., uzavřena.

PVT, a.s., jako osoba ovládaná, jednající s péčí řádného hospodáře konstatuje, že v období od 1. 1. 2006–31. 12. 2006, až na případy dále uvedené, 
neuzavřela s žádnou osobou, kterou lze ve smyslu § 66a obchodního zákoníku označit za osobu propojenou, žádnou smlouvu, ani nebyly v zájmu těchto 
osob učiněny jiné právní úkony či přijata opatření v zájmu těchto osob ze strany ovládané osoby.

Ovládací smlouva ve smyslu ustanovení § 66a odst. 7 a § 190b obchodního zákoníku nebyla mezi PROKOM SOFTWARE S.A. a PVT, a.s., uzavřena.

Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami v účetním období 1. 1. 2006–31. 12. 2006

Smlouva mezi PVT, a.s., PROKOM SOFTWARE S.A. ze dne 3. 11. 2006 o upsání akcií

Touto smlouvou společnost PROKOM SOFTWARE S.A. jako upisovatel s využitím svého přednostního práva upsala celkem 713 kusů akcií PVT, a.s., 
o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč za jednu akcii, vydaných PVT, a.s., ke zvýšení základního kapitálu o 71 300 tis. Kč na celkovou hodnotu 131 300 tis. Kč. 
Smlouva byla uzavřena za obvyklých podmínek.
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Dohoda mezi PVT, a.s., a PROKOM SOFTWARE S.A. ze dne 3. 11. 2006 o započtení pohledávek

Na základě této dohody došlo k započtení vzájemných pohledávek PVT, a.s., a PROKOM SOFTWARE S.A., a to pohledávky PVT, a.s., vůči PROKOM SOFTWARE S.A. 
na splacení celkové hodnoty emisního kurzu akcií upsaných společností PROKOM SOFTWARE S.A. smlouvou ze dne 3. 11. 2006 (viz smlouva o upsání akcií 
shora) proti pohledávce PROKOM SOFTWARE S.A. vůči PVT, a.s., na splacení části jistiny úvěru poskytnutého PVT, a.s., smlouvou ze dne 19. 5. 2004. Započteny 
byly pohledávky ve výši celkem 71 300 tis. Kč (62 424 tis. Kč do jistiny a 8 876 tis. Kč proti úrokům). Podpisem dohody došlo k úplnému splacení jistiny úvěru 
poskytnutého společnosti PVT, a.s. Dohoda byla uzavřena za obvyklých podmínek. Nezapočtená část úroku byla společností PVT, a.s., následně uhrazena.

Z uzavřených smluv a dohod nevznikla PVT, a.s., jako osobě ovládané žádná újma.

Převzetí jmění společnosti PVT ESO, spol. s r.o. společností PVT, a.s.

Dne 27. 3. 2006 vyslovil jediný akcionář společnosti PVT, a.s. – společnost PROKOM SOFTWARE S.A., Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697, Varšava 
(Polská republika) – formou rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady, souhlas s převodem obchodního jmění společnosti 
PVT ESO, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Železniční 548/4B, PSČ 779 00, IČ 62362631 a schválil návrh příslušné smlouvy.

Dne 27. 3. 2006 učinila společnost PVT, a.s., jako jediný společník společnosti PVT ESO, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Železniční 548/4B, 
PSČ 779 00, IČ 62362631, rozhodnutí, jímž uvedenou společnost zrušila bez likvidace s převodem obchodního jmění na jediného společníka, dále 
schválila návrh smlouvy o převzetí jmění a účetní uzávěrku společnosti PVT ESO, spol. s r.o.

PVT, a.s., jako osoba ovládající (jediný společník) uzavřela dne 27. 3. 2006 se společností PVT ESO, spol. s r.o., smlouvu o převzetí jmění ve smyslu 
ust. § 153c obchodního zákoníku. Touto smlouvou bylo v souladu s právní úpravou převedeno jmění společnosti PVT ESO ke dni zápisu této skutečnosti 
do obchodního rejstříku na společnost PVT, a.s. Společnost PVT, a.s. se tak ode dne 1. 8. 2006 stala univerzálním právním nástupcem od téhož dne 
zaniklé společnosti PVT ESO, spol. s r.o.

Transakce byla učiněna plně v souladu s právní úpravou. Žádné ze zúčastněných osob nevznikla újma.
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OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení 
účetní jednotky, nebyly opomenuty či zkresleny.

Mgr. Marian Pijarski Ing. Tomáš Vaník

generální ředitel ředitel úseku Finančního a správního

V Praze dne 26. 3. 2007
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PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Společnost ve vztahu k tuzemským a zahraničním partnerům podniká dle stanov společnosti v těchto oblastech:
• zpracování dat, služby databanky a správa sítí,
• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
• výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení,
• montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
• velkoobchod,
• specializovaný maloobchod,
• zprostředkování obchodu,
• zprostředkování služeb,
• poskytování telekomunikačních služeb,
• montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení,
• reklamní činnost a marketing,
• projektování elektrických zařízení,
• příprava vypracování technických návrhů,
• testování, měření a analýzy,
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy u fyzických a právnických osob,
• pořádání odborných kurzů a školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
• atestace informačních systémů veřejné správy,
• poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
• kopírovací práce,
• polygrafi cká výroba,
• zasilatelství,
• silniční motorová doprava nákladní,
• hostinská činnost,
• ubytovací služby,
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
• poskytování technických služeb k ochraně informací,
• poskytování logistických služeb,
• projektování a vytváření informačních systémů, včetně zpracování informací,
• poskytování služeb spojených s vývojem, zavedením, provozem, diagnostikou a údržbou platebních karetních systémů,
• poskytování služeb spojených s provozováním platebních karetních systémů a terminálové sítě,
• poskytování služeb spojených s personalizací a distribucí čipových a magnetických karet,
• systémová integrace v oblasti hardware, software, informačních systémů a informačních technologií,
• poskytování projekčních a programátorských kapacit v oblasti hardware, software, informačních systémů a informačních technologií,
• technicko-organizační činnost v oblasti ochrany dat a informací zpracovávaných a přenášených výpočetní technikou před neoprávněným nakládáním,
• zpracovávání studií, analýz a vytváření koncepcí informačních systémů a informačních technologií,
• zpracovávání studií, analýz a vytváření koncepcí informačních systémů a informačních technologií pro veřejnou správu.
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IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Identifi kační údaje

IČ: 27074358
DIČ: CZ27074358
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze
Společnost zapsána pod číslem: oddíl B, 8525

Kontaktní údaje

Obchodní fi rma: Asseco Czech Republic, a.s.
Sídlo: Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9
PSČ: 190 00
Telefon: +420 266 198 111
Fax: +420 266 198 641
E-mail: sales@asseco.cz
Http: www.asseco.cz
Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic a.s., č. ú.: 802660000/2700

Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v útvaru PR (tel.: +420 266 198 511, fax: +420 266 198 641).

© 2007
Zpracoval: Útvar PR Asseco Czech Republic, a.s.
Poradenství, design a produkce: ENTRE s.r.o.



Asseco Czech Republic, a.s.

Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Tel.: +420 266 198 111, Fax: +420 266 198 641

sales@asseco.cz, www.asseco.cz


