
VÝROČNÍ ZPRÁVA JAKO PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
za účetní období od 01.01.2017 do 31.12.2017 

 
Název účetní jednotky (obchodní firma): 

 

ISC Communication Czech a.s. 
 

Sídlo:    Tusarova 1564/57, 170 00 Praha 7, Holešovice, Česká republika - do dne 04.04.2018  
  Mladoboleslavská 1108, Praha 9, Kbely, PSČ 197 00, Česká republika - ode dne 04.04.2018 
IČO:  263 15 521  
DIČ:      CZ26315521    
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka čís. 9152. 
 

I. OBECNÉ ÚDAJE 
 

1) Základní údaje: 
 

1a)  - datum vzniku účetní jednotky: 08. listopad roku 2000  
 - akciová společnost, základní kapitál 1.000.000,- Kč, 100 ks akcií na jméno v listinné podobě  

ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (od 14.03.2017 v zaknihované podobě) 
 

1b) Rozhodující předmět podnikání: 
 1b1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
 

Obory živnosti volné: 
- velkoobchod a maloobchod 
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 

související činnosti a webové portály 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 

a elektronických zařízení pracujících na malém napětí  
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
 

Ohlašovací řemeslná: 
1b2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 
Zařízení. 

Ohlašovací vázaná: 
1b3) Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. 

Ohlašovací řemeslná: 
1b4) Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel. 
 

1c) Změny a dodatky v obchodním, nebo živnostenském rejstříku, v uplynulém účetním období: 
- živnostenský rejstřík / beze změn   
- obchodní rejstřík / změny ve statutárních orgánech, viz 1e), změna ve složení představenstva  

 

1d) Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny: 
- bez členění, v průběhu roku 2017 nedošlo k žádné zásadní změně 

 

1e) Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů: 
 
statutární orgán společnosti: 
 předseda představenstva - Milan Pužík  
     (dne 24.02.2017 vznik členství v představenstvu)   
     (od 08.03.2017 předseda představenstva)   
  
 člen představenstva  - Mgr. Věra Tomková  
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 člen představenstva  - Jan Moravčík  
     (dne 17.03.2017 zánik členství v představenstvu) 
 
 člen představenstva  - Bc. Viktor Kunst  
     (dne 17.03.2017 vznik členství v představenstvu)  
 
 
dozorčí rada společnosti: 
 člen dozorčí rady  - Ing. Jan Mosinger  
      
 člen dozorčí rady  - Ing. Zuzana Pužíková  
       
  
2) Subjekty v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním jmění: 
 

- účetní jednotka má podíl v obchodní společnosti ISC Telecom-Sk, s.r.o., se sídlem Letná 1, 831 03 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO 35 738 826, celkem ve výši 3.320,- EUR, tvořících 50 % podíl na základním jmění 
společnosti  
 

- účetní jednotka má podíl v obchodní společnosti MOCARENO s.r.o., se sídlem Na Břehu 468/37, 190 00 
Praha 9, Vysočany, Česká republika, IČ 275 64 771, celkem ve výši 50.000,- Kč, tvořících 25 % podíl na základ-
ním jmění společnosti  
 

- účetní jednotka má podíl v obchodní společnosti ISC Communication Czech GmbH, se sídlem Triester Stras-
se 14/Top 005, 2351 Wiener Neudorf, Rakousko, reg. No: FN 382321 m, celkem ve výši 35.000,- EUR, tvořících 
100 % podíl na základním jmění společnosti, splaceno 17.500,- EUR.  
 

 
3) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a osobní náklady: 
 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců účetní jednotky během účetního období:  
- celkem 23, z toho řídících pracovníků 1. 

 

Osobní náklady celkem:             10.648 tis. Kč 
- z toho u členů řídících orgánů:                      405 tis. Kč 
 

 

II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH 
A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH 

 

1) Způsoby oceňování: 
 

1a) Zásoby nakupované: 
Oceněny na úrovni skutečných nákladů pořízení vč. souvisejících  
nákladů - způsob A 
Náklady související s pořízením zásob se zahrnují do pořizovací ceny. 
 

1b) Zásoby vytvořené ve vlastní režii: 
Účetní jednotka takové zásoby nemá. 
 

1c) Hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní 
činností:  
Vytvořený jiný HIM a NIM vlastní činností rovněž nemá. 
 

1d) Cenné papíry a majetkové účasti: 
viz čl. I. Obecné údaje, odst. 1a) a 2) 
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2) Reprodukční pořizovací cena: 
 

Nebyla použita. 
 

3) Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob: 
 

3a) Vedlejší pořizovací náklady, které byly zahrnuty do pořizovacích cen nakupovaných zásob: 
- doprava externí 

3b) Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob vlastní výroby: 
       - nejsou 

 

4) Změny způsobu oceňování, odpisování a postupu účtování: 
 

V roce 2017 nebyly v účtování prováděny žádné změny. 
 

5) Způsob stanovení opravných položek: 
 

Účetní jednotka nepoužívá opravné položky. 
 

6) Způsob sestavení odpisových plánů pro IM: 
 

6a) Základní principy účetního odpisového plánu: 
Odpisové sazby jsou stanoveny ve výši daňových sazeb odpisů hmotného a nehmotného investičního majetku 
dle zákona č. 588/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Účetní odpisy jsou účtovány roč-
ně. 
Investiční majetek je odepisován metodou rovnoměrného odepisování. 
Předpokládaná životnost předmětů je stanovena podle jejich daňové životnosti (definované zákonem o da-
ních z příjmů). Hodnota investičního majetku se řídí hodnotou hmotného a nehmotného majetku dle zákona 
o daních z příjmů č.588/1992 Sb., tj. od roku 1999 od 40.000,- HIM a od 60.000,- NIM. 
Daňové odpisy činily celkem: 1.706 tis. Kč 
 

6b) Použitý způsob evidence předmětů postupné spotřeby a drobného investičního majetku: 
Drobný investiční majetek je účtován do nákladů přímo pomocí účtů 501. 
 

Vzhledem k celkovému objemu zahrnovaných nákladů souvisejících s DIM nebylo provedeno navíc časové 
rozlišení. 

 

7) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na Kč: 
 

7a) Stanovení kurzů cizích měn: 
Je používán denní kurz podle ČNB. 
 

7b) Zúčtování kursových rozdílů: 
Kursové rozdíly z vypořádání pohledávek a závazků ve vztahu ke skutečnému použitému kurzu byly průběžně 
účtovány výsledkově. 

 

 
III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNÍM VÝKAZUM 

 

1) Významné položky výkazů, podstatné pro hodnocení pozice společnosti 
 

1a) Doměrky daně z příjmů za minulé období: 
      - nejsou 
 

1b) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů ke dni 31.12.2017: 
          Účetní jednotka má bankovní kontokorentní úvěr, 
          poskytnutý Raiffeisenbank, a.s.,  
 se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b,  
 celkem ve výši 10.000.000,00 Kč 
      - ke dni 31.12.2017 byla čerpána částka ve výši 5.974.753,- Kč              
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 Účetní jednotka má bankovní revolvingový úvěr, 
             poskytnutý Raiffeisenbank, a.s.,  
 se sídlem 140 00 Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b,  
 celkem ve výši 25.000.000,00 Kč 
      - ke dni 31.12.2017 byla vyčerpána částka ve výši 25.000.000,- Kč 
 

1c) Přijaté dotace na investiční, provozní a vzdělávací účely za dané účetní období: 
      - nebyly. 
 

2) Významné události nastalé mezi datem účetní závěrky a datem předání výkazů: 
 

Žádné významné události v tomto období nenastaly. 
 

 
3.1) Hmotný a nehmotný investiční majetek:  
 

3.1a) Rozpis hlavních skupin IM:  
                                                                 PC                         Oprávky            

Stroje, přístroje a zařízení         9.446 tis. Kč        5.338 tis. Kč   
3.1b) Rozpis nehmotného investičního majetku  
Společnost má NIM - software              1.934 tis. Kč      1.934 tis. Kč 
 

3.1c) HIM pořizovaný formou finančního pronájmu (stav ke dni 31.12.2017): 
       - společnost nemá 
 

3.1d) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v PC: 
V rozvaze má účetní jednotka zachycen veškerý investiční majetek. 
 

3.1e) Majetek zatížený zástavním právem: 
          - společnost nemá 
 

3.1f) Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším než účetním: 
- nevyskytuje se 

 

3.1g) Majetkové účasti v tuzemsku a zahraničí: 
          - společnost má, viz čl. I. Obecné údaje, odst. 2) 
 

 
3.2) Pohledávky: 
 

Pohledávky po lhůtě splatnosti:  18.095 tis. Kč      
 

 
3.3) Vlastní jmění: 
 

3.3a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období: 
           01/2017               12/2017 

Základní jmění (411)    1.000 tis. Kč         1.000 tis. Kč 
Z toho zapsané ZJ   
Ost. kap. fondy (413)                  3.130 tis. Kč                0 tis. Kč 
Zák. rezervní fond (421)               0 tis. Kč                0 tis. Kč 
Nerozdělený zisk (428)         30.022 tis. Kč      30.080 tis. Kč 
HV běžné období (431)                     58 tis. Kč         - 406 tis. Kč 

Vlastní jmění celkem           35.651 tis. Kč      34.210 tis. Kč 
 

3.3b) Rozdělení zisku, úhrada ztráty: 
Zisk bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let. 
 

Návrh úhrady ztráty běžného období (Kč):  xxxxx 
 

3.3c) Základní jmění: 



 

5 

Odpovídá záznamu v obchodním rejstříku, je splaceno v plné výši. 
 

 
3.4) Závazky: 
 

Závazky po lhůtě splatnosti: 1.384 tis. Kč   
 

 
3.5) Zákonné a ostatní rezervy: 
 

Účetní jednotka vytvořila rezervu ve výši (tis. Kč): 0 tis. Kč 
 
 
3.6) Výnosy z běžné činnosti: 

            Hlavní činnosti (tis. Kč)  

Prodej služeb       52.811 tis. Kč 
Prodej zboží                129.121 tis. Kč  
Ostatní tržby (materiál, IM)           406 tis. Kč 
Finanční výnosy                            760 tis. Kč 
Celkem                                    184.098 tis. Kč 
 

3.7) Celkové výdaje vynaložené v účetním období na výzkum a vývoj:  
      
 - nebyly vynaloženy žádné 
   
 

 
V Praze dne 25. června roku 2018     Milan Pužík 

předseda představenstva společnosti 


