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PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost OMEXOM GA Energo,  s�  r�  o�, se dlouhodobě řadí mezi klíčové dodavatele 
elektromontážních služeb pro výrobce a distributory elektrické energie�
Hlavními obory společnosti jsou výstavba a rekonstrukce elektrických vedení všech na-
pěťových úrovní (nn, vn, vvn), budování, modernizace a rekonstrukce rozvoden a trans-
formoven a také dodávání systémů Smart City� Dodávky jsou pokrývány kompletně od 
projektové přípravy, inženýrskou činnost až k realizaci a následný servis� V rámci energe-
tické distribuční a přenosové soustavy společnost zajišťuje také pohotovostní havarijní 
službu pro liniové stavby�
Mezi hlavní zákazníky patří ČEPS,  a�  s�, skupina ČEZ, E�ON Česká republika,  s�  r�  o�, vý-
znamné výrobní podniky, stavební společnosti, soukromí investoři, města, obce a další�
Společnost OMEXOM GA Energo klade důraz na odpovědnost vůči zákazníkům, zaměst-
nancům, společnosti a životnímu prostředí� Dává si proto záležet na kvalitě dodávaných 
řešení, pracovním prostředí, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí� Tato filo-
sofie se promítá také do celého profesionálního týmu společnosti, který představuje více 
než 400 odborníků�
Svoji činnost společnost zahájila v roce 1993 a v současné době má 13 poboček po celé 
České republice� Na Slovensku funguje její dceřiná společnost OMEXOM Slovensko, s� r� o�
Od roku 2015 je OMEXOM GA Energo součástí značky Omexom, patřící do největšího 
stavebně koncesního holdingu světa  – společnosti VINCI� Značka Omexom propojuje 
250 obchodních jednotek ve 40 zemích světa�
Další náležitosti výroční zprávy:
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí� V oblasti vědy a výzkumu vy-
nakládala v roce 2018 finanční prostředky na rozšiřování a zlepšování technologií ve vý-
cvikovém a výukovém středisku pro Smart City technologie určeného středoškolským 
a vysokoškolským studentům�
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KLÍČOVÉ ÚDAJE

Základní údaje dle obchodního rejstříku
Datum zápisu: 25� září 1993
Obchodní firma: OMEXOM GA Energo, s� r� o�
Sídlo: Na Střílně 1929/8, Plzeň ‑Bolevec, 323 00 Plzeň
Identifikační číslo: 491 96 812
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 
vložka 4355
Vlastníci společnosti: Zdeněk Židek, Václav Hubač, Omexom Hochspannung GmbH

ZAMĚSTNANCI: 
418 

(stav k 31� 12� 2018)

EBIT: 
107�509 Kč 

(údaje v tisících)

OBRAT: 
1�397�302 Kč 

(údaje v tisících)
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JEDNATELÉ 
SPOLEČNOSTI

GENERÁLNÍ
ŘEDITEL

SEKRETARIÁT
VEDENÍ

SPOLEČNOSTI

VÝKONNÝ
ŘEDITEL

DIVIZE
TECHNICKÁ SPRÁVA

oblast
Doprava a servis

oblast Nákup
a správa majetku

oblast
Kontrola kvality

oblast
Obchod

oblast
Nabídky a rozpočty

DIVIZE
ROZVODNY PROJEKTY

oblast
Primární technika

oblast
Sekundární technika

oblast
Stavební

DIVIZE
PROJEKTY

odborný ředitel

 provozní ředitel

oblast
Projekty VVN

oblast
Projekty NN, VN

oblast
Smart technologie

oblast Geodezie,
statika, vkladování

DIVIZE
VVN

oblast
Montáže VVN

oblast
Stavební VVN

oblast Řízení staveb,
příprava výroby

DIVIZE NN, VN
INFRASTRUKTURA

oblast
Příprava

oblast
Montáže

DIVIZE
ROZVODNY MONTÁŽE

oblast Příprava
a řízení staveb

oblast Montáže 
a servis rozvoden

DIVIZE
NN, VN

oblast
Příprava NN, VN

oblast
Montáže NN, VN

oblast
Pohotovost NN, VN

EKONOMICKÝ
ŘEDITEL

DIVIZE
EKONOMICKÁ SPRÁVA

oblast
Lidské zdroje

oblast
Finanční účtárna

oblast
ICT

oblast
Centrální nákup

oblast
Controling

STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI

ZDENĚK ŽIDEK
generální ředitel, 

jednatel

MAREK DOBRÝ

ředitel divize VVN

JIŘÍ BURIÁNEK

ředitel divize 
Rozvodny montáže

MARCEL MATUŠKA

ředitel divize 
Rozvodny projekty

MARCEL HEREJK

ředitel divize NN, VN 
infrastruktura

PETR PROKEŠ

ředitel divize NN, VN

RUDOLF PAPOUŠEK

obchodní ředitel

VÁCLAV HUBAČ
technický ředitel, 

jednatel

VÁCLAV SVOBODA
výkonný ředitel, 

prokurista

ALEŠ ULDRYCH
ekonomický ředitel, 

jednatel

PETR PRŮŠEK

ředitel divize 
Projekty
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SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Vážení přátelé,
dovolte mi v úvodu řádek, kde bych rád zhodnotil rok 2018, nejprve děkovat� Chtěl bych 
totiž poděkovat všem, kteří před čtvrt stoletím byli u  toho, když jsme firmu zakládali, 
všem, kteří za dobu její existence naší firmou prošli, partnerům a  firmám, které nám 
dávají důvěru, a hlavně těm, kteří se na fungování firmy podílejí dnes� Díky těmto lidem 
jsme totiž v roce 2018 mohli oslavit 25leté výročí�
Když se ohlédnu za rokem 2018, vidím za sebou úspěšný rok� Společnost 
OMEXOM GA Energo se rozšířila o jednu divizi – Divize NN, VN infrastruktura, pracovali 
jsme na modernizaci a  rozšiřování našeho „kousku chytrého města na okraji Plzně“ – 
Smart City Polygonu, dokončili jsme několik významných zakázek u  nás i v  zahraničí 
a získali také ocenění za naše projekty�
Smart City Polygon během jednoho roku doslova „zmoudřel“� Není to nadnesený výraz, 
polygon se opravdu po technické stránce stal chytřejším, a kromě zavedení nových tech-
nologií jsme rozšířili některé stávající� Například kamery pro parkování vozidel dostaly 
nový software, který umí monitorovat jednotlivá parkovací místa a vyhodnocovat nežá-
doucí situace� Díky vylepšení bezpečnostního systému nyní areál firmy hlídá „pouze“ 
inteligentní bezpečnostní systém a pracovník ostrahy jej dozoruje ze vzdáleného dohle-
dového centra�
Smart City Polygon začíná postupně plnit své poslání, kterým je jeho využití pro výuko-
vé potřeby a předvedení chytrých technologií v praxi� Stovky návštěvníků a zakázky na 
instalace chytrých zařízení jsou toho důkazem� Potěšilo nás proto také ocenění získané 
v soutěži Český energetický a ekologický projekt – stavba – inovace roku (ČEEP), kde jsme 
získali cenu veřejnosti�
V dalších oblastech naší činnosti se společnosti podařilo dokončit několik významných 
zakázek, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí� Z těch největších bych rád zmí-
nil další etapu rekonstrukce transformovny Pražačka nebo dokončení prací na výstavbě 
transformátorového pole 400 kW v transformovně Sokolnice�
Mezi velké zakázky, realizované v  zahraničí, patří bezesporu elektroinstalace rafinérie 
v belgických Antverpách a několik významných rozvoden poblíž průmyslové oblasti Eem-
shaven na severu Holandska�
Realizace velkých i  malých zakázek, dodávky služeb a  zajištění správného chodu celé 
společnosti by nebylo možné bez skvělého týmu lidí, na který jsem velmi pyšný� Všem 
proto patří můj velký dík�

Zdeněk Židek
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DIVIZE VVN

Divize VVN se zabývá výstavbou, opravami a modernizací vedení velmi vysokého a zvlášť 
vysokého napětí, a to jak stavebně (výstavba základů), tak montážně (výstavba stožáro-
vých konstrukcí, tažení vodičů, výměna a instalace izolátorů a další)�

Technologické postupy
Divize využívá moderní postupy a technologie, které zvyšují kvalitu dodávaných řešení 
a zároveň zkracují dobu realizace� To znamená maximální zkrácení doby nutné pro od-
stavení vedení z provozu po dobu prací včetně minimalizace odstávek křižujících vedení� 
Jsou tak přímo minimalizovány dopady výstavby na životní prostředí a rovněž se snižují 
investované náklady�
Nejčastěji používaným systémem jsou tzv� nouzové stožáry neboli Náhradní Přenosová 
Trasa (NPT)� Jedná se o systém stavebnicově sestavitelných dílců pro výstavbu dočasných 
stožárů� Celý systém je kotven lanovými kotvami, tedy bez nutnosti budovat betono-
vé základy� NPT se využívá při haváriích vedení nebo při rekonstrukcích, a to například 
tehdy, když je po dobu rekonstrukce nutno zachovat dodávky elektrické energie a není 
možné tyto oblasti zásobovat po jiných vedeních, případně pokud jiná vedení kapacitně 
nestačí� Systém nachází uplatnění i při dočasném připojení logistických center či výrob-
ních areálů a dalších, kde by posunutí začátku provozu do doby výstavby trvalého připo-
jení, znamenalo finanční ztráty apod�
Důležitým technickým vybavením, kterým divize disponuje, je speciální mechanizace 
pro těžko přístupné terény, nebo pontonové cesty sestavené z vysoce zatížitelných pro-
tiskluzných elastických desek vyrobených z plastu�

Pohotovostní havarijní služba
Společnost OMEXOM GA Energo je dlouholetým partnerem společností ČEPS, ČEZ 
a  E�ON, pro které zajišťuje pohotovostní havarijní službu na vedeních velmi vysokého 
napětí�
Tato činnost zahrnuje stabilizaci a zabezpečení lokality bezprostředně po havárii a kala-
mitách, včetně eventuální instalace NPT a následných oprav�

Obrat: 636.672 tis. Kč

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018): 89

Pobočka: Plzeň

Hlavní zákazníci: ČEPS, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., E.ON, a. s.
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Projekty Divize VVN

Vedení 2x 110 kV Jindřichov Drmoul
Zahájení: září 2017
Dokončení září 2019
Investor: ČEZ Distribuce, a� s�
Projekt zahrnoval vyřešení nevyhovující spolehlivosti napájení v  uzlové oblasti Vítkov� 
Jednalo se o propojení TR Vítkova TR Jindřichov s TR Drmoul� V délce 26 km bylo vybudo-
váno nové dvojité vedení�

V402 – modernizace - 1. etapa (SO 01)
Zahájení: květen 2018
Ukončení: září 2020
Investor: ČEPS, a� s�
Jedná se o stavebně – montážní práce ke zvýšení přenosové schopnosti vedení V402� 
Délka vedení: 42�856,5 m (jednoduché vedení)�
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V203 – obnova stožárových konstrukcí (P. 0437)
Zahájení: červen 2017
Dokončení: listopad 2019
Investor: ČEPS, a� s�
Obnova stožárových konstrukcí stávajícího venkovního vedení V203� Zajištění zásobo-
vání el� energií z přenosové soustavy 220 kV v oblasti Střed, zabezpečení spolehlivosti 
provozu, bezvýpadkovosti dodávky a stability soustavy� Délka vedení je 156 km v rozsahu 
TR Opočínek – TR Sokolnice�
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DIVIZE NN, VN

Divize NN, VN je co do počtu zaměstnanců největší divizí společnosti� Hlavním oborem 
její činnosti je kompletní montáž venkovních a kabelových vedení nízkého a vysokého 
napětí, montáž, opravy a repase transformátorů do 35 kV, instalace a údržba veřejného, 
venkovního a dekorativního osvětlení a montáž veřejného rozhlasu� Specifickou činností 
divize je kompletní instalace systémů Smart City – veřejné osvětlení, parkovací místa, 
rychlonabíjecí stanice, wall boxy a dopravní systémy�

Pohotovostní havarijní služba
V rozsahu elektromontáží na vedení nízkého a vysokého napětí zajišťuje divize od roku 
2009 pohotovostní havarijní službu pro skupinu ČEZ�

Distribuční transformátory
Divize NN, VN provozuje tzv� zkušebnu, ve které jsou prováděny opravy a repase transfor-
mátorů do 35 kV� Dále zajišťuje pohotovostní službu na výměnu transformátorů� Provoz 
se nachází v Sobědruhách�
Zkušebna je opakovaně certifikovaná Asociací zkušeben vysokého napětí a rovněž se 
účastní zkoušek Mezilaboratorního porovnávání a Medzilaboratórnew hoporovnania sk-
úšok izolačních olejov�

Specifické postupy
Mezi specifické technologické postupy používané divizí patří tzv�  práce pod napětím 
(PPN)� Tento postup je aplikován na vedení nn a ročně je touto metodou prováděno ko-
lem 300 zakázek� Většina je realizována v rámci pohotovostí havarijní služby�

Obrat: 318.690 tis. Kč

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018): 119

Pobočky: Česká Lípa, Sobědruhy, Děčín, Litoměřice, Jirkov, Ústí nad Labem, Brno, 
Prostějov

Hlavní zákazníci: skupina ČEZ, skupina E.ON, obce a města, Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s.
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Projekty Divize NN, VN

Dobíjecí stanice pro elektromobily
Zahájení: březen 2017
Ukončení: listopad 2018
Investor stavby: ČEZ, a� s�, E �ON
V roce 2018 se divize aktivně zapojila do budování nové sítě dobíjecích stanic pro elek-
tromobily napříč celou ČR� Podařilo postavit a zprovoznit 6 dobíjecích stanic, a to v Lito-
měřicích, Ústí nad Labem, Klášterci nad Ohří, Valašském Meziříčí (2 stanice) a Břeclavi�

Česká Lípa, Unifikace 22 kV, 4. etapa, 2. část A -E
Zahájení: září 2017
Ukončení: prosinec 2018
Investor stavby: ČEZ Distribuce, a� s�
V  roce 2018 byl dokončen soubor zakázek, jednalo se o unifikaci historického centra 
České Lípy� Zakázky byly rozděleny do pěti částí, týkaly se výměny technologií v transfor-
mačních stanicích, výměny vn kabelů za účelem přechodu z 10 kV na 22 kV� Projekt byl 
velmi náročný na bezpečnost práce z důvodu pohybu velkého počtu osob a aut�
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Belgie, Rafinérie
Zahájení: leden 2018
Ukončení: červenec 2018
Investor stavby: ExxonMobile
V rámci projektu rozšíření rafinerie ExxonMobile naše společnost realizovala vn a nn dis-
tribuce včetně testování před uvedením do provozu ‑ napojení senzorů, ventilů, čerpa-
del, realizace vn rozvodny� Projekt byl realizován ve spolupráci se společnostmi v rámci 
holdingu VINCI Energies, Actemium Belgie a Actemium Nizozemí� Generálním dodava-
telem koordinující činnosti byla společnost Fluor�
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DIVIZE NN, VN INFRASTRUKTURA

Působnost divize se soustřeďuje především na západní Čechy, kde firma historicky vždy 
působila� Od roku 2017 je pobočka také v jižních Čechách, konkrétně v Písku� Divize je 
nejen nejmladší svým vznikem, ale také co se týká počtu zaměstnanců�
Pro své hlavní zákazníky realizuje divize zakázky podléhající rámcovým smlouvám, uza-
vřeným na delší časové období� Jedná se především o drobné elektromontážní práce nn, 
vn, včetně dodávky materiálu, plánované a neplánované opravy, včetně držení pohoto-
vostní služby v regionu Písek, výstavbu dobíjecích stanic v projektu „E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ‑mobilita“ – budo-
vání nabíjecích stanic pro elektromobily na čerpacích stanicích�
Mezi další partnery patří především obce a developeři, pro které divize zajišťuje výstavbu 
nových energo zařízení, veřejných osvětlení, venkovních a kabelových vedení, transfor-
mačních stanic, domovních a průmyslových elektroinstalací, zemní práce, výkon inže-
nýrských činností při přípravě a realizaci, a to jak dodavatelsky, tak na klíč�

Obrat: 65.492 tis. Kč

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018): 37

Pobočky: Plzeň, Domažlice, Písek, Karlovy Vary

Hlavní zákazníci: skupina ČEZ, E .ON Distribuce, a. s.
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Projekty Divize NN, VN infrastruktura

Poleň, KT, č. p. E22 – VN, TS, NN
Investor: ČEZ Distribuce, a� s�
Zahájení: květen 2018
Ukončení: září 2018
Výstavba venkovního vedení vn, nové jednosloupové trafostanice� Z rozvaděče bylo vyve-
deno zemní kabelové vedení pro zřízení nových odběrových míst�
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Výstavba přeložek vrchního vedení VN – 22 kV podél rychlostní dálnice D6
Zahájení: červen 2018
Ukončení: 2019
Investor: ŘSD
Jedná se o  zhotovení přeložky částí vvn 22 kV na různých úsecích v  oblasti rychlostní 
komunikace D6�
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DIVIZE PROJEKTY

Divize Projekty se věnuje přípravě projektových dokumentací na výstavbu, modernizaci 
a opravy elektrického vedení všech napěťových úrovní – nn, vn, vvn a zvn, přípravě ná-
vrhů a statickým posouzením podpěrných bodů liniových staveb, geodetickému měření�
Součástí činnosti je také zpracování studií proveditelnosti pro výstavbu či moderniza-
ci vedení nebo jejích částí, zpracování studií zatížitelnosti vedení, příprava technických 
map a zpracování podélných profilů k elektrickým vedením�
Technické podklady jsou připravovány rovněž pro potřeby oprav havárií� V takovém pří-
padě je vedle kvality rozhodující také krátká doba přípravy�

Vlastní vývoj
Divize se věnuje vývoji vlastního programu pro mechanické chování vodičů a jeho pro-
pojení s programem pro výpočet statiky stožárů� Také od roku 2010 pravidelně spolupra-
cuje na vytváření normy PNE33 3300 a nového národního normativního aspektu k normě 
ČSN EN 50 341�
Oblast Smart technologie se zabývá projekční činností, zpracováním studií proveditel-
nosti a návrhů využití inteligentních technických řešení� Naše zaměření je na chytré ve-
řejné osvětlení, inteligentní parkovací systémy, rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, 
FVE s bateriovým uložištěm a inteligentní bezpečnostní systémy�

Obrat: 64.882 tis. Kč

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018): 60

Pobočky: Plzeň, Chlumčany u Loun

Hlavní zákazníci: skupina ČEZ, ČEPS, a. s., skupina E.ON, skupina innogy, obce 
a města
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Projekty Divize projekty

V469 - výměna lan a IZ
Zahájení: 30� 6� 2017
Ukončení: 31� 3� 2018
Investor stavby: ČEPS Invest, a� s�
Projektová dokumentace řešila zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti z hlediska provozu 
vedení V469� Předmětem akce byla výměna fázových vodičů a izolátorových závěsů za 
nové� V rámci akce bylo nutné provést geodetické zaměření průhybů stávajících vodičů 
a podélného profilu trasy, dále byla provedena lezecká kontrola stožárů za účasti statika 
pro zhodnocení stavu ocelových stožárových konstrukcí� Součástí zadání bylo statické 
posouzení všech stožárových konstrukcí na nově projektovaný stav nových fázových vo-
dičů, které mělo uvažovat imperfekce nalezené v rámci lezecké kontroly a také s návrhem 
potřebných oprav stožárových konstrukcí či jejich zesílení�

Dobíjecí stanice pro elektromobily – KFC Děčín
Zahájení: 10� 5� 2018
Ukončení: 30� 5� 2018
Investor stavby: ČEZ, a� s�
Projektová dokumentace řešila umístě-
ní a připojení dobíjecí stanice pro elek-
tromobily u KFC v Děčíně� V tomto kon-
krétním případě byla dobíjecí stanice 
typu ABB Terra 53 CJT připojena novým 
kabelovým vedením z nově vybudované 
transformační stanice�
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DIVIZE ROZVODNY MONTÁŽE

Činnost divize je zaměřena na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci rozvoden a trans-
formoven� Díky úzké spolupráci s Divizí Rozvody projekty poskytuje svá řešení v plné šíři 
tzv� dodávky na klíč�

Zahraniční realizace
Svůj velký potenciál využívá také při zahraničních projektech, především v Holandsku, 
Belgii, Rakousku a Německu� Na tyto trhy se pravidelně každoročně vrací jako partner 
pro velké investiční projekty�

Výměna elektroměrů
Část svých kapacit věnuje divize také na poměrně specifickou činnost v segmentu elek-
tromontáží ‑ výměnu elektroměrů� Jsme smluvním partnerem společnosti E�ON Distri-
buce, a�s, pro které tuto službu zajišťuje v regionu RS Brno�

Obrat: 292.745 tis. Kč

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018): 54

Pobočka: Brno

Hlavní zákazníci: skupina E.ON, skupina ČEZ, ČEPS, a. s., PREdistribuce, a. s., 
Siemens, AAB, společnosti značky OMEXOM
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Projekty Divize Rozvodny montáže

SOK – T203 výměna za T403
Zahájení: únor 2017
Ukončení: prosinec 2018
Investor stavby: ČEPS
Jednalo se o rozšíření stávající rozvodny 400 kV o nové pole ACA13 transformátoru T403� 
Součástí stavby byla také demolice stávajícího pole ADA15 v  R220kV transformátoru 
T203�

TR Sokolnice, přeložka vedení 110 kV k T403 ČEPS 
a přípolož vedení 110 kV k T403
Zahájení: březen 2018
Ukončení: září 2018
Investor stavby: E�ON Česká republika
Jednalo se o pokládku kabelového vedení mezi polem AEA01 110 kV na straně rozvodny 
ČEPS transformátoru T403 a polem AEA25 110 kV na straně E�ON rušeného transformá-
toru T203�

Rekonstrukce stávající transformovny 110/22 kV Praha -Pražačka
Zahájení: leden 2017
Ukončení: únor 2021
Investor stavby: PRE distribuce, a� s�
Zakázka zahrnovala výměnu zapouzdřené rozvodny 22 kV a 110 kV, výstavbu nového ve-
línu, stání traf VLSP, místnosti vlastní spotřeby a místnosti ochran a  výměnu kazetové 
fasády�
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Německo, UW Wilster
Zahájení: květen 2018
Ukončení: duben 2019
Investor stavby: Omexom GA Süd GmbH
Dílem je zhotovení nové rozvodny 380 kV, při kterém se provádí primární i sekundární 
instalace rozvodny, jako jsou např� montážní práce speciálních součástí v oblasti s měni-
čem, instalace přípojnic a vodičů uvnitř konvertorové haly, práce prováděné na DC při-
pojení a jiné�

Holandsko, VVN rozvodny - modernizace
Zahájení: leden 2018
Ukončení: listopad 2018
Investror stavby: Tennet
Modernizace proběhla na rozvodnách Vierverlaten, Veendam, Musselkanaal, Stadska-
naal a Meeden� Rekonstrukce rozvoden probíhala prakticky za provozu, kdy jednotlivá 
pole byla měněna během intervalu dvou týdnů a po každém pracovním dnu bylo re-
konstruované pole oživeno v provizorním zapojení� Mimořádné požadavky byly kladeny 
hlavně v oblasti bezpečnosti a přípravy�
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Belgie, Rijkevorsel
Zahájení: srpen 2018
Ukončení: únor 2019
Investor stavby: ELIA
Realizace sedmi polí zapouzdřené technologie ABB GIS 150 kV včetně ochran a řídícího 
systému a vlastní spotřeby� Testování před uvedením do provozu� Projekt byl realizován 
v rámci dlouhodobé spolupráce s partnerem Omexom Zwijdrecht�
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DIVIZE ROZVODNY PROJEKTY

Vznik Divize Rozvodny projekty byl reakcí na narůstající poptávku pro projekci v tomto 
segmentu� Nově vzniklá divize plynule navázala na své vysoké standardy kvality a profe-
sionality, které si vybudovala ještě jako součást původní Divize Rozvody, a dále je rozvíjí� 
Svědčí o  tom například rozšíření softwarového vybavení o program PRIMTECH 3D pro 
trojrozměrnou projekci�

Obrat: 18.821 tis. Kč

Zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018): 26

Pobočky: Brno, Praha

Hlavní zákazníci: skupina E.ON, skupina ČEZ, PREdistribuce, ČEPS, a. s.
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Projekty Divize Rozvodny projekty

TR Řípov – stavební úpravy
Zahájení: říjen 2017
Ukončení: červen 2018
Investor stavby: E�ON Distribuce
Jednalo se o nové oplocení areálu včetně bran, opravu areálové komunikace, opravu sjez-
du na hlavní silnici, opravu budovy BSP, výměnu části areálové kanalizace, nového osvět-
lení polí R 110 kV a přeložku kabelového vedení vn�
 

TR Uherský Brod – vybavení pole pro V543
Zahájení: srpen 2017
Ukončení: listopad 2018
Investor stavby: E�ON Distribuce
Projektová dokumentace řeší přesun pole spínače přípojnic (SP ‑pole č�  6) do stávají-
cí prostorové rezervy – pole č� 9 (vedle pole V5571) v rozvodně R110 kV Uherský Brod� 
Součástí projektu je také výstavba nových portálů pro prodloužení přípojnic a posilování 
nevyhovujících portálových patek� V novém poli V543B (V5520 – Boršice u Blatnice) bu-
dou instalovány nové přípojnicové odpojovače, vývodový odpojovač, vypínač, přístrojový 
transformátor kombinovaný a svodiče přepětí� Tato technologie bude založena na beto-
nových prefabrikovaných patkách� Součástí projektu je i nový stožár vvn č� 176 před roz-
vodnou a propojení vzdušného vedení vvn ze stávajícího stožáru č� 175 přes nový stožár 
č� 176 do rozvodny 110 kV pole č� 3 a č� 6, který projektovala Divize Projekty�
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SMART CITY POLYGON

Chytré technologie jdou rychle kupředu a krok s dobou drží i Smart City Polygon – kousek 
chytrého města na okraji Plzně� Od jeho otevření v roce 2017 pracujeme stále na zavádě-
ní nových technologií a vylepšování těch stávajících� V roce 2018 jsme v polygonu zlep-
šili fungování inteligentního bezpečnostního systému, „chytřejší“ jsou i kamery střežící 
objekt, nově energii vyrábí fotovoltaické panely, svítí zde inteligentní stožár veřejného 
osvětlení a zalévání trávníku obstarává chytrý závlahový systém�
V  roce 2018 přibyly ve Smart City Po-
lygonu fotovoltaické elektrárny� Tři 
ukázkové typy slouží k  různým úče-
lům� První typ ohřívá teplou užitkovou 
vodu� Druhý typ je určen pro napájení 
klimatizačních jednotek a  infrapanelu� 
Třetí typ je napojen přes bateriové ulo-
žiště a slouží pro vlastní spotřebu Smart 
City Polygonu� Nově byl instalován také 
inteligentní stožár veřejného osvět-
lení, který obsahuje: environmentální 
modul, bezpečnostní on ‑line kameru, 
Wi‑Fi hotspot, dobíjecí stanici, infor-
mační panel i  automatický řídící sys-
tém� Zavedli jsme také chytrý závlahový 
systém, vylepšili stávající technologie 
(zavedení IoT nebo zlepšení systému 
„chytrého“ parkování) a do ostrého pro-
vozu byl uveden inteligentní bezpeč-
nostní systém�
Polygon během roku navštívily stovky 
zájemců o  chytré technologie, a  to od 
studentů odborných škol, přes starosty obcí a měst, až po delegace ze zahraničí�
Koncept takto vybudovaného Smart City Polygonu je v Evropě ojedinělý, a i do budoucna 
plánujeme jeho rozšiřování a vylepšování, abychom mohli zájemcům o Smart City ukázat 
ty nejnovější technologie přímo v praxi�
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BEZPEČNOST

Cílem naší společnosti je systémovým přístupem neustále rozvíjet a zlepšovat politiku 
BOZP, dosáhnout a udržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci takové řídicí 
a organizační úrovně, které dovolí minimalizovat negativní vliv naší činnosti na otázky 
bezpečnosti, ochrany zdraví, a projeví se kladně v kvalitě produkce, v úrovni bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci�

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedna z priorit společnosti OMEXOM GA Energo 
a v souladu se strategickými záměry jsou stanoveny následující zásady:

 » Vytvoření a udržování takového systému managementu BOZP, který 
svojí funkcí zajistí plnění požadavků ISO či OHSAS a vytvoří podmínky 
pro bezpečnou práci v celé organizaci�
 » Udržovat tento systém v souladu s požadavky jiných stanovených 

politik, vizí a cílů�
 » Veškeré podniknuté kroky budou zdokumentovány, jejich hodnoty 

a výsledky poskytnuty pro další vývoj a implementaci nových podnětů 
k odstranění nežádoucích vlivů pracovní činnosti�
 » Vytvoření systému prevence vzniku úrazů a poškození zdraví, který 

svojí povahou sníží pracovní úrazovost na přijatelnou mez nebo do-
konce úrazovost zcela eliminuje�
 » Neustále zlepšovat všechny postupy a procesy k zajištění BOZP�
 » Využívat nejlepší dostupné technologie pro minimalizaci rizika ne-

hod�
 » Zabývat se názory a  zájmy všech zainteresovaných stran, řídit se 

požadavky v oblasti BOZP při výběru dodavatelů a subdodavatelů�
 » Stanovit soubor ukazatelů pro hodnocení oblasti BOZP a provádět 

hodnocení v souladu s interními předpisy a legislativou�
 » Informovat všechny zainteresované strany o našich cílech, zámě-

rech a činnostech v oblasti BOZP�
 » Využívat pozitivní zkušenosti z  našeho oboru k  minimalizaci rizik 

a zajištění racionálního využívání veškerých zdrojů�
 » Být v souladu s právními požadavky a předpisy vztahující se k naší 

činnosti a provádět implementaci dalších právních předpisů a poža-
davků v oblasti BOZP�
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 » Usilovat o absolutní transparentnost a výměnu informací v oblasti 
zásad BOZP, jak mezi vedením a zaměstnanci, tak i s veškerými doda-
vateli a odběrateli, s cílem vytvoření povědomí o povinnostech v ob-
lasti BOZP�
 » Vrcholové vedení se zavazuje vytvářet a  poskytovat dostatečné 

zdroje pro realizaci Politiky BOZP, Cílů BOZP, včetně strategických 
cílů daných podnikatelským záměrem�

Parametr četnosti výskytu úrazů má stále klesající tendenci, a to i v roce 2018, kdy 
evidovaly úraz tři ze sedmi divizí.
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SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Pravidelná podpora organizací a  akcí, které pomáhají nemocným či jinak znevýhod-
něným lidem, je u  společnosti OMEXOM GA Energo už samozřejmostí� Dlouhodobou 
podporu poskytuje společnost konkrétně Dětskému centru Plzeň a Plzeňské hospicové 
péči DOMOV� Další podpůrné aktivity ale zahrnují i jiné oblasti jako například sport nebo 
kultura�
Kromě výše zmíněných organizací podporuje společnost téměř dvě desítky organizací 
napříč regiony, zapojuje se do charitativních akcí nebo pomáhá konkrétním jednotlivcům 
žijícím s hendikepem� V oblasti sportu se může společnost pochlubit velmi úspěšným 
mladým sportovcem – hasičem Pavlem Kouříkem, který obléká dres s logem společnosti 
OMEXOM GA Energo� Dále byla společnost partnerem triatlonové akademie a triatlono-
vého festivalu nebo akce Den ve vzduchu s Plzeňským krajem�
Nicméně hlavním cílem podpory je pomáhat nemocným nebo dětem bez domova či 
jinak sociálně znevýhodněným� Na tyto aktivity v  roce 2018 byla věnována částka 
1 500 000 korun�
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FINANČNÍ ČÁST

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Označ. A K T I V A

řád. Běžné účetní období Minulé účetní 
období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 1 069 575 - 353 525  716 050  509 450

B. Dlouhodobý majetek 2  444 308 - 319 122  125 186  119 776

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3  22 237 - 18 511  3 726  1 991

B.I.2. Ocenitelná práva 4  22 237 - 18 511  3 726  1 991

B.I.2.1. Software 5  22 237 - 18 511  3 726  1 991

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 6  421 916 - 300 611  121 305  117 623

B.II.1. Pozemky a stavby 7  68 222 - 37 066  31 156  31 415

B.II.1.1. Pozemky 8  4 680    4 680  4 680

B.II.1.2. Stavby 9  63 542 - 37 066  26 476  26 735

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 10  351 466 - 263 545  87 921  85 154

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 11   122     122   122

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 12   122     122   122

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13  2 106    2 106   932

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 14   216     216  

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 15  1 890    1 890   932

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 16   155     155   162

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 17   155     155   162

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2018

(v tisících Kč)

OMEXOM GA Energo s.r.o.

  

Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň
Česká republika

a

491 96 812
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OMEXOM GA Energo s.r.o.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2018

 
Označ. A K T I V A řád.

Běžné účetní období Minulé účetní 
období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c   1   2   3   4

C. Oběžná aktiva 18  620 880 - 34 403  586 477  386 391

C.I. Zásoby 19  41 761 - 2 526  39 235  55 844

C.I.1. Materiál 20  16 025 - 2 526  13 499  11 742

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 21  25 736    25 736  44 102

C.II. Pohledávky 22  526 546 - 31 877  494 669  328 623

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 23  12 139    12 139  10 963

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 24  12 139    12 139  10 963

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 25  514 407 - 31 877  482 530  317 660

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 26  171 188 - 1 877  169 311  154 275

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 27  221 024    221 024  89 871

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 28  122 195 - 30 000  92 195  73 514

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 29  9 169    9 169  8 606

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 30  34 003 - 30 000  4 003  22 076

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 31  77 618    77 618  41 381

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 32  1 405    1 405  1 451

C.IV. Peněžní prostředky 33  52 573    52 573  1 924

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 34   987     987   879

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 35  51 586    51 586  1 045

D. Časové rozlišení aktiv 36  4 387    4 387  3 283

D.1. Náklady příštích období 37  4 387    4 387  3 283

a
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OMEXOM GA Energo s.r.o.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2018

 
Označ. P A S I V A řád. Běžné 

účetní 
období

Minulé 
účetní 
období

   b  c  5  6

PASIVA CELKEM 38  716 050  509 450

A. Vlastní kapitál           39  435 559  380 777

A.I. Základní kapitál 40  32 000  32 000

A.I.1. Základní kapitál              41  32 000  32 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 42  40 512  40 519

A.II.1. Ážio 43  37 223  37 223

A.II.2. Kapitálové fondy 44  3 289  3 296

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 45  3 296  3 296

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 46 -  7   

A.III. Fondy ze zisku 47  2 536  3 876

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 48  2 536  3 876

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 49  304 382  267 257

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 50  304 382  267 257

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 51  56 129  37 125

B. + C. Cizí zdroje 52  280 491  128 673

B. Rezervy 53  58 414  50 582

B.4. Ostatní rezervy 54  58 414  50 582

C. Závazky 55  222 077  78 091

C.II. Krátkodobé závazky  56  222 077  78 091

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 57  141 870  26 513

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 58   465   440

C.II.7. Závazky - podstatný vliv 59   18   35

C.II.8. Závazky ostatní 60  79 724  51 103

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 61  12 605  10 981

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 62  7 306  6 424

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 63  17 034  1 991

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 64  42 319  31 150

C.II.8.7. Jiné závazky 65   460   557

a
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Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řád.

b c  1  2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 1 397 332  989 728

A. Výkonová spotřeba 2  927 239  628 100

A.2. Spotřeba materiálu a energie 3  280 110  199 500

A.3. Služby 4  647 129  428 600

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 5  18 366  12 099

C. Aktivace (-) 6 -  171   

D. Osobní náklady 7  282 927  253 423

D.1. Mzdové náklady 8  203 454  181 820

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady 9  79 473  71 603

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10  68 734  61 377

D.2.2. Ostatní náklady 11  10 739  10 226

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 12  65 868 - 17 694

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 13  35 692  33 350

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - trvalé 14  35 692  33 350

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 15  30 176 - 51 044

III. Ostatní provozní výnosy 16  12 367  16 605

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 17  2 296  2 692

III.2. Tržby z prodaného materiálu 18   20   

III.3. Jiné provozní výnosy 19  10 051  13 913

F. Ostatní provozní náklady 20  36 430  81 860

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 21   763   144

F.3. Daně a poplatky 22  4 592  5 505

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období 23  7 832  5 208

F.5. Jiné provozní náklady 24  23 243  71 003

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 25  79 040  48 545

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň

491 96 812 Česká republika

Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období
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OMEXOM GA Energo s.r.o.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění 
za rok končící 31. prosincem 2018

 
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řád.

b c  1  2

J. Nákladové úroky a podobné náklady 26   222   135

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 
ovládající osoba 27   222   135

VII. Ostatní finanční výnosy 28  2 727  3 838

K. Ostatní finanční náklady 29  4 258  5 724

* Finanční výsledek hospodaření 30 - 1 753 - 2 021

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 31  77 287  46 524

L. Daň z příjmů 32  21 158  9 399

L.1. Daň z příjmů splatná 33  22 333  10 371

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 34 - 1 175 -  972

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 35  56 129  37 125

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 36  56 129  37 125

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + 
VII. 37 1 412 426 1 010 171

a

Běžné 
účetní 
období

Minulé 
účetní 
období
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Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Běžné 
účetní 

Minulé 
účetní 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období  1 924  28 405
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  77 287  46 524
A.1. Úpravy o nepeněžní operace  42 389  35 702
  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  35 692  33 350

  A.1.2. Změna stavu:  8 008 - 45 836
    A.1.2.2. rezerv a opravných položek  8 008 - 45 836
  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv - 1 533 - 2 548
  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky   222   135

  A.1.7. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace    50 601

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního  119 676  82 226
      kapitálu, finančními a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu  123 892  12 401
  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení - 36 695  42 126
  A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení  143 978 - 38 853
  A.2.3. Změna stavu zásob  16 609  9 128

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními  243 568  94 627
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -  222 -  135
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 20 636  3 002

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  222 710  97 494
Peněžní toky z investiční činnosti    
B.1. Nabytí stálých aktiv - 41 872 - 33 347

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 38 579 - 31 533

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 3 293 - 1 814

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv  2 296  2 692
  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  2 296  2 692
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám - 131 153  16 708

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 170 729 - 13 947
Peněžní toky z finančních činností    

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti   8   475
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 1 340 - 110 503

  C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku - 1 340 -  503

  C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy   - 110 000

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 1 332 - 110 028
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků  50 649 - 26 481
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období  52 573  1 924

323 00 Plzeň
491 96 812 Česká republika

  

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8
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Identifikační číslo  
491 96 812

Základní 
kapitál Ážio

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Oceňovací rozdíly z 
přecenění majetku a 

závazků
Statutární a 

ostatní fondy

Výsledek hospodaření 
min. let a výsledek 

hospodaření běžného 
účetního období Celkem

Zůstatek k 31.12.2017 32 000 37 223 3 296 -- 3 876 304 382 380 777

Zůstatek k 1.1.2018 32 000 37 223 3 296 -- 3 876 304 382 380 777

Čerpání fondů -- -- -- -- -1 340 -- -1 340

Změna oceňovacích rozdílů -- -- -- -7 -- -- -7

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- -- 56 129 56 129

Zůstatek k 31.12.2018 32 000 37 223 3 296 -7 2 536 360 511 435 559

Základní 
kapitál Ážio

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Oceňovací rozdíly z 
přecenění majetku a 

závazků
Statutární a 

ostatní fondy

Výsledek hospodaření 
min. let a výsledek 

hospodaření běžného 
účetního období Celkem

Zůstatek k 1.1.2017 32 000 37 223 3 296 -- 3 579 378 057 454 155

Příděly fondům -- -- -- -- 800 -800 --

Čerpání fondů -- -- -- -- -503 -- -503

Podíly na zisku -- -- -- -- -- -110 000 -110 000

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- -- -- 37 125 37 125

Zůstatek k 31.12.2017 32 000 37 223 3 296 -- 3 876 304 382 380 777

323 00 Plzeň
Česká republika

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosincem 2018

(v tisících Kč)
  

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8

Obchodní firma a sídlo
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OMEXOM GA Energo s.r.o. 
Příloha v účetní závěrce 
 
Rok končící 31. prosincem 2018 
(v tisících Kč) 
 

 

 

 

1. Charakteristika a hlavní aktivity 

Vznik a charakteristika společnosti 

Název:    OMEXOM GA Energo s.r.o. 

Sídlo:    Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

IČ:    491 96 812 

DIČ:    CZ49196812 

Datum vzniku společnosti: 25. září 1993 

Rozhodující předmět činnosti 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřičských činností, 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

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

- výroba, instalace opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 
zařízení, 

- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

Vlastníci společnosti 

Společníkyspolečnosti k 31. prosinci 2018 jsou: 

Omexom Hochspannung GmbH 78,34 % 
Zdeněk Židek 11,19 % 
Václav Hubač 10,47 % 

Organizační struktura společnosti 

Vrcholným orgánem společnosti je valná hromada společníků, která jmenuje jednatele. Firma je 
členěna na výrobní a správní divize. Výrobní divize byla v roce 2018 dále členěna na diviziNN/VN, 
NN/VN Infrastruktura, divizi VVN, divizi Projekty, divizi Rozvodny Montáže a divizi Rozvodny 
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Příloha v účetní závěrce 
 
Rok končící 31. prosincem 2018 
(v tisících Kč) 
 

 

 

 

Projekty. Správní divize je pak dále členěna na ekonomickou správu a technickou správu. V čele 
každé divize stojí ředitel. 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2018 
Jméno člena Funkce člena 

Zdeněk Židek jednatel 

Ing. Aleš Uldrych jednatel 

Václav Hubač jednatel 

Zdeněk Židek prokurista 

Ing. Václav Svoboda prokurista 

Ing. Rudolf Papoušek prokurista 

Ing. Petr Průšek  prokurista 

 

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší a zároveň nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost 
jako konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje společnost VINCI S.A se sídlem 1 cours Ferdinand-de-
Lesseps, 92851 Rueil-MalmaisonCedex, Francie. Tato konsolidovaná účetní závěrka je k dispozicina adrese: 
GreffeduTribunal de Commerce de Nanterre; 4 rue Pablo Neruda, 92020 NanterreCedex – Francie. 

Změny v obchodním rejstříku 

V roce 2018nenastaly žádné změny v obchodním rejstříku 
 

2. Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky 

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů,pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví(dále 
jen vyhláška).  

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.  
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Příloha v účetní závěrce 
 
Rok končící 31. prosincem 2018 
(v tisících Kč) 
 

 

 

 

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný 
majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 
60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní 
náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. 

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: 
Majetek Metoda Doba odpisování 

Budovy Lineární 30 let 

Stroje a přístroje Lineární 2 – 10 let 

Vozidla Lineární 5 let 

PC Hardware Lineární 2 roky 

Software Lineární 3 roky 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku – trvalé“. 

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu 
trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší. 

b) Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách pod 
podstatným vlivem. Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena 
zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, 
burzám. Změny ocenění jsou zachyceny prostřednictvím Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku 
a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. 

c) Krátkodobé cenné papíry a podíly 

Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila cenné papíry. 

d) Zásoby 

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní 
poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné. Úbytek materiálu je oceňován metodou 
průměrných cen. 

Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány skutečnými vlastními náklady (na základě 
výrobní kalkulace), které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu a také přiřaditelné nepřímé 
náklady, které se vztahují k výkonu.Úbytek nedokončené výroby a hotových výrobků je oceňován 
standardními cenami. 
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e) Stanovení opravných položek a rezerv 

Pohledávky 

Společnost stanoví opravné položky k pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti 
svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Společnost vytváří na základě účetní politiky 
skupiny vždy 100 % opravnou položku k pohledávkám nad 60 dní po splatnosti. Tvorba a zúčtování 
opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“. 

Zásoby 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným 
zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení 
zásob. 

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce 
„Úpravy hodnot zásob“. 

Rezervy 

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané 
dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. 

Rezerva na zaměstnanecké požitky z akciového programu CASTOR je k rozvahovému dni tvořena 
na základě analýzy nároku jednotlivých zaměstnanců, v souladu s podmínkami programu, 
s použitím matematických principů, včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  
a je diskontována na současnou hodnotu. 

Společnost k rozvahovému dni tvořila účetní rezervu na ztrátové zakázky. Hodnota rezervy je 
stanovená na základě výrobní kalkulace.  

Rezerva na odměny vedoucích zaměstnanců je k rozvahovému dni tvořena na základě údajů 
o výsledku hospodaření společnosti a předpokládané výše odměny dle minulých období, a to 
včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Společnost tvoří rezervu na konto pracovní doby pro dělnické profese. Rezervu tvoří hrubá mzda  
a odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky 
předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost 
rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. 

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná 
výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky. 

f) Přepočty cizích měn 

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje 
společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. 
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Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového 
trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku 
hospodaření. 

g) Výzkum a vývoj 

Společnost se v roce 2018 věnovala činnosti výzkumu a vývoje. Náklady na výzkum byly 
vynaloženy za účelem získání zcela nových technických znalostí za účelem výrazného zlepšení 
výrobků nebo celých procesů. Tyto náklady jsou účtovány v období, ve kterém byly vynaloženy. 

h) Účtování výnosů a nákladů 

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

i) Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu odložené daně. 

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné  
v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv 
a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby 
platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude 
v následujících účetních obdobích uplatněna. 

j) Klasifikace závazků 

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, 
jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. 

k) Konsolidace 

V souladu s ustanovením § 22aazákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je účetní závěrka společnosti 
a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky 
společnosti VINCI S.A, 1 cours Ferdinand de Lesseps, 92851 RueilMalmaisonCedex, Francie.  
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3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 
 Software Celkem 2018 Celkem 2017 

Pořizovací cena    

Zůstatek k 1.1. 19 350 19 350 17 536 

Přírůstky 3 293 3 293 1 814 

Úbytky -406 -406 -- 

Přeúčtování -- -- -- 

Zůstatek k 31.12. 22 237 22 237 19 350 

Oprávky    

Zůstatek k 1.1. 17 359 17 359 16 197 

Odpisy 1 558 1 558 1 162 

Oprávky k úbytkům -406 -406 -- 

Přeúčtování -- -- -- 

Zůstatek k 31.12. 18 511 18 511 17 359 

Zůstatková hodnota 1.1. 1 991 1 991 1 339 

Zůstatková hodnota 31.12. 3 726 3 726 1 991 

 

V roce 2018činilo v oblasti přírůstků dlouhodobého nehmotného majetku nejvýznamnější částku nově 
nakonfigurovaný software související s rozšířením provozu unikátního technologického projektu Smart 
City Polygon ve výši 2 522tis. Kč. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

 Pozemky Stavby 
Stroje a 
zařízení 

Dopravní 
prostř. 

Jiný 
dl.hmot.
majetek 

Posk. 
zálohy na 

dl.hmot. 
majetek 

Nedok.dl. 
hmotný 
majetek 

Celkem 
2018 

Celkem 
2017 

Pořizovací cena          

Zůstatek k 1.1. 4 680 61 696 153 831 180 035 122 -- 932 401 296 383 425 

Přírůstky -- 1 846 5 983 28 570  -- 216 1964 38 579 31 951 

Úbytky -- -- -6 668 -11 291  -- -- -- -17 959 -14 080 

Přeúčtování -- --  1 006  -- -- -1 006 -- -- 

Zůst. k 31.12. 4 680 63 542 153 146 198 320 122 216 1 890 421 916 401 296 

Oprávky          

Zůstatek k 1.1. -- 34 961 128 793 119 919 -- -- -- 283 673 265 003 
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Odpisy -- 2 105 9 851 22 158 -- -- -- 34 114 32 187 

Oprávky k úbytkům -- -- -6 648 -10 528 -- -- -- -17 176 -13 517 

Přeúčtování -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zůstatek k 31.12. -- 37 066 131 996 131 549 -- -- -- 300 611 283 673 

Zůst. hodn. 1.1. 4 680 26 735 25 039 60 115 122 -- 932 117 623 118 422 

Zůst. hodn. 31.12. 4 680 26 476 21 150 66 771 122 216 1 890 121 305 117 623 

 

V rámci investic společnosti OMEXOM GA Energo v roce 2018 došlo především k technickému 
zhodnocení objektu v Ústí nad Labem. 

Na základě investičního plánu a interních směrnic dochází k průběžné obnově vozového parku. 
Nejvýznamnější položkou v roce 2018 bylo pořízeníVWtransportérů pro montážní čety. 

 

4. Finanční majetek 

2018 
Majetkové účasti  

 

2018 
Vlastnický 

podíl 
Ocenění k 

 31. 12. 2018 
Celkový zisk (+) ztráta 

(-) za rok 2018 
Vlastní kapitál 

k 31.12.2018 
Pořizovací 

cena 

OMEXOM Slovensko s.r.o. 

Dlhá 923/88B, Žilina, 

Slovenská republika 100 % 155 tis. Kč 47 tis. EUR 540 tis. EUR 6 tis. EUR 

Celkem majetkové účasti  155 tis. Kč 47 tis. EUR 540 tis. EUR 6 tis. EUR 

 

Finanční informace týkající se této společnosti byly získány z neauditované účetnízávěrky společnosti 
za rok 2018. 
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2017 
Majetkové účasti  

 

2017 
Vlastnický 

podíl 
Ocenění k 

 31. 12. 2017 
Celkový zisk (+) ztráta 

(-) za rok 2017 
Vlastní kapitál 

k 31.12.2017 
Pořizovací 

cena 

OMEXOM Slovensko s.r.o. 

Dlhá 923/88B, Žilina, 

Slovenská republika 100 % 162 tis. Kč 26 tis. EUR 493 tis. EUR 6 tis. EUR 

Celkem majetkové účasti    162 tis. Kč 26 tis. EUR 493 tis. EUR 6 tis. EUR 

V roce 2018 ani v roce 2017 nebyly vyplaceny společností Omexom Slovensko s.r.o. žádné dividendy. 

5. Zásoby 

Zásoby společnosti k 31. prosinci 2018 činí 41 761 tis. Kč (v roce 2017 – 58 370 tis. Kč). Tyto zásoby 
jsou tvořeny položkou materiálu ve výši 16 025 tis. Kč (v roce 2017 – 14 268 tis. Kč) a nedokončenou 
výrobou ve výši 25 736 tis. Kč (v roce 2017 – 44 102 tis. Kč). Na základě provedené inventury majetku  
a zásob byla konstatována trvající zásoba bezobrátkového materiálu, tudíž společnost zachovala dříve 
vytvořenou opravnou položku ve výši 100 % pořizovací hodnoty, tedy 2 526 tis. Kč. 

Společnost k 31. prosinci 2018 netvořila žádnou opravnou položku k nedokončené výrobě, stejně jako 
v předcházejícím účetním období. 

6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 

a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 171 188 tis. Kč (2017 – 155 976 tis. Kč), ze 
kterých 49 790tis. Kč (2017 – 43 108 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná 
položka k pochybným pohledávkám a pohledávkám 60 dní a více po splatnosti k 31. prosinci 2018 
činila 1 877 tis. Kč (2017 – 1 701 tis. Kč). 

Společnost k 31. prosinci 2018 neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů, 
stejně jako v minulém účetním období. 

b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 141 870 tis. Kč (2017 – 26 513 tis. Kč), ze kterých 21 
885tis. Kč (2017– 2 068 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.  

Společnost neeviduje žádné dlouhodobé závazky z obchodních vztahů. 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

K 31. prosinci 2018 společnost evidovala poskytnuté zálohy ve výši 34 003 tis. Kč. Nejvýznamnější částí 
jsou poskytnuté zálohy na reklamu a propagaci, ke kterým byla na základě následných událostí po datu 
závěrky doúčtována opravná položka. 
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8. Dohadné účty 

Společnost účtuje o dohadných účtech aktivních i pasivních. Na základě smluvně stanovených vztahů a 
podmínek se zákazníky byl zaúčtován aktivní odhad související s fakturací dokončovaných zakázek ve 
výši 77 618 tis. Kč. Ve společnosti zároveň dochází k měsíčnímu plánování, s nímž souvisí plánování 
nákladů na jednotlivých zakázkách. Na základě tohoto plánu a analýzy společnosti byla zaúčtována na 
dohadných účtech pasivních částka 42 319 tis. Kč. 

9. Opravné položky 

 
Opravná položka k 

zásobám 
Opravná položka k 

pohledávkám 
Opravná položka 

k zálohám Celkem 

Zůstatek k 1.1.2018 2 526 1 701 -- 4 227 

Tvorba -- 1 448 30 000 31 448 

Rozpuštění/použití -- -1 272 -- -1 272 

Zůstatek k 31.12.2018 2 526 1 877 30 000 34 403 

10. Základní kapitál 

V roce 2018nedošlo k žádným změnám v základním kapitálu společnosti. 

11. Vlastní kapitál 

Do data sestavení účetní závěrky společnost nerozhodla o rozdělení zisku za rok 2018. Změny vlastního 
kapitálu společnosti jsou součástí výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu. 

12. Rezervy 

 

Konto 
pracovní 

doby 

Odměny 
vedoucích 

zaměstnanců 
Nečerpaná 

dovolená 

Prémiové 
zaměstnanecké 

akcie CASTOR 
Ostatní 
rezervy 

Ztrátové 
zakázky Celkem 

Zůstatek k 1.1.2018 1 090 8 288 8 465 7 889 3 829 21 021 50 582 

Změna 64 1 183 801 2 969 -1 272 4 086 7 832 

Zůstatek rezerv k 
31.12.2018 1 154 9 471 9 266 10 858 2 557 25 107 58 414 

13. Závazky k úvěrovým institucím 

Společnost má uzavřenou smlouvu o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou 
víceúčelové linky se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve výši 50 mil. Kč ze 
dne 23. července 2014. K 31. prosinci 2018 nebyla tato úvěrová linka čerpána. 

Dále má společnost s Komerční bankou, a.s. uzavřenu rámcovou smlouvu o poskytování finančních 
služeb ve výši 150 mil. Kč ze dne 27. února 2014 včetně dodatků č. 1-10.V rámci této úvěrové linky byly 
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ke dni 31. prosince 2018 čerpány pouze bankovní záruky za nabídky a za správné provedení díla. Tyto 
jsou blíže specifikovány v bodě 19. 

14. Informace o tržbách 

Společnost poskytuje služby v oblasti energetiky: zpracování všech stupňů projektové dokumentace, 
přes inženýrskou činnost ve výstavbě, realizaci staveb, montážní práce, zkoušky a revize až po 
následnou údržbu a servis. 

 

  Tržby v tuzemsku Tržby v zahraničí Celkem 

VVN 2018 635 783 889 636 672 

 2017 363 347 26 377 389 724 

NN/VN 2018 313 273 5 417 318 690 

 2017 292 898 33 066 325 964 

NN/VN Infrastruktura 2018 65 492 -- 65 492 

 2017 -- -- -- 

Projekty 2018 64 882 -- 64 882 

 2017 67 015 867 67 882 

Rozvodny Montáže 2018 265 393 27 351 292 744 

 2017 119 055 49 039 168 094 

Rozvodny Projekty 2018 18 574 247 18 821 

 2017 37 957                        107 38 064 

Ostatní 2018 -- -- -- 

 2017 -- -- -- 

Prodej zboží 2018 -- -- -- 

 2017 -- -- -- 

Celkem 2018 1 363 397 33 904 1 397 301 

 2017 880 272 109 456 989 728 

15. Informace o odměnách statutárním auditorům 

Tyto informace jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky sestavené za konsolidační celek, 
ve kterém je společnost zahrnuta. 
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16. Zaměstnanci a členové řídících, kontrolních a správních orgánů 

 

Průměrný 
přepočtený 

počet 
Mzdové náklady 

Náklady na soc. 
zabezpečení a 

zdrav.poj. 
Sociální náklady 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Zaměstnanci 408 401 181 518 159 700 65 256 55 964 10 475 9 993 

Vedoucí pracovníci 7 7 12 725 12 295 2013 3 478 148 119 

Členové orgánů 
obchodní korporace 3 3 9 211 9 825 1 465 1 935 116 114 

Celkem 418 411 203 454 181 820 68 734 61 377 10 739 10 226 

17. Daň z příjmů 

a) Splatná 

Splatná daň z příjmů ve výši 22 333 tis. Kč (2017 – 10 371 tis. Kč)zahrnuje odhad daně za 
zdaňovací období 2018 ve výši 22 665 tis. Kč (2017– 11 132 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za 
zdaňovací období 2017 ve výši -332 tis. Kč (2016 –  -761 tis. Kč). 

b) Odložená 

 
 Pohledávky Závazky Rozdíl 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Dlouhodobý hmotný majetek 405 791 -- -- 405 791 

Dlouhodobý nehmotný majetek -- -- -- -- -- -- 

Dlouhodobý finanční majetek -- -- -- -- -- -- 

Pohledávky 150 78 -- -- 150 78 

Zásoby 484 484 -- -- 484 484 

Rezervy 11 099 9 610 -- -- 11 099 9 610 

Daňové ztráty  -- -- -- -- -- -- 

Přecenění majetku a závazků účtované 
proti vlastnímu kapitálu -- -- -- -- -- -- 

Ostatní dočasné rozdíly -- -- -- -- -- -- 

Odložená daňová pohledávka/(závazek) 12 138 10 963 -- -- 12 138 10 963 

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2i) byla pro výpočet odložené daně použita 
daňová sazba 19 % (2017 – 19 %). 
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18. Informace o transakcích se spřízněnými stranami 

a) Transakce se spřízněnými stranami 
 Objem vzájemných transakcí Pohledávky/Závazky k 31.12. 

 2018 2017 2018 2017 

Prodej zboží a služeb     

Podniky ve skupině 125 469 141 363 30 076 54 156 

Podniky mimo skupinu – 
spřízněné strany 8 311 27 -- -- 

     

Nákup zboží a služeb     

Podniky ve skupině 45 496 32 025 17 1 071 

Podniky mimo skupinu – 
spřízněné strany 12 848 8 329 -- -- 

     

Zápůjčky přijaté     

Podniky ve skupině -- -- -- -- 

V rámci podniků mimo skupinu – spřízněné strany jsou uvedeny zejména transakce se společností 
Reks – Nem s.r.o. vlastněnou menšinovými společníky, která společnosti pronajímá nemovitosti. 

Společnost nakupuje materiál, využívá služeb a prodává výrobky spřízněným stranám v rámci 
běžné obchodní činnosti podniku.  

b) Cash pooling 

V rámci skupiny existuje způsob společného financování – tzv. Cash Pool – ve kterém měla 
společnost k 31. prosinci 2018finanční prostředky ve výši 221 024tis. Kč (2017 – 89 871 tis. Kč). 
Tato pohledávka je vykázána v rámci pozice Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba. 

c) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů 

Členové statutárního a vrcholového vedení používají služební automobily i k soukromým účelům. 
Půjčky členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty. 

19. Závazky nevykázané v rozvaze 

Společnost poskytuje svým zákazníkům bankovní záruky za správné provedení díly a při výběrových 
řízeních bankovní záruky za nabídku. Stav bankovních záruk k 31. prosinci 2018 činil (v tis. Kč): 

Platnost Správné provedení smlouvy Za nabídku 

0 až 90 dnů -- -1 015 
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91 až 365 dnů 12 638 2 841 

1 až 2 roky 13 321 -- 

2 až 5 let 

5 až 8 let 

79 596 

-- 
-- 
-- 

Celkem 105 555 3 856 

 

20. Přehled o peněžních tocích 

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 
definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě a peníze na bankovních účtech. Zůstatek 
peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období je uveden v rozvaze v řádku 
Peněžní prostředky. 

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních 
tocích nekompenzované.  

 
 Zůstatek k 31.12. 

 2018 2017 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 52 573 1 924 

 

21. Významná následná událost 

Dne 29. 3. 2019 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn insolvenční návrh spojený s návrhem na 
prohlášení konkurzu na dodavatele, kterému byly společností uhrazeny zálohy v celkové výši 30 mil. Kč 
bez DPH. Tato následná událost vedla k doúčtování opravné položky k poskytnutým zálohám. 

 

 

Sestaveno dne: 20. června 2019 

 

 

Zdeněk Židek Ing. Aleš Uldrych 

Generální ředitel a jednatel Ekonomický ředitel a jednatel 
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Zpráva o vztazích 
mezi společností OmexomHochspannungGmbH jako osobou ovládající a 

společností OMEXOM GA Energo s.r.o. jako osobou ovládanou  
a mezi společností OMEXOM GA Energo s.r.o. a ostatními osobami jí ovládanými a 

ovládanými společností OmexomHochspannungGmbH za účetní období končící 
31. prosincem 2018 

V souladu s ustanovením §82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla zpracována zpráva o vztazích mezi společností OmexomHochspannungGmbH se sídlem 
Schulstrasse, Walsrode, SRN (dále jen „osoba ovládající“) jako osobou ovládající a společností 
OMEXOM GA Energo s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, Plzeň (dále jen „osoba ovládaná“) jako osobou 
ovládanou a mezi osobou ovládanou a ostatními osobami ovládanými jí i osobou ovládající za účetní období 
končící 31. prosincem 2018 (dále jen „účetní období“). 

Osoba ovládající byla v účetním období majitelem 25069/32000 podílu ovládané osoby a měla tomu 
odpovídající podíl na hlasovacích právech. 

Z hlediska koncernové struktury výše zmíněnou osobou ovládající jsou zároveň ovládány společnosti 
OMEXOM AustriaGmbH, OmexomMagyarországKft a Omexom GA SüdGmbH. Společnost OMEXOM 
Slovensko s.r.o. je osobou ovládanou, kdy osobou ovládající je v tomto vztahu společnost OMEXOM GA 
Energo s.r.o.. Vztahy uvedené v této Zprávě o vztazích s dalšími společnostmi jsou založeny na základě 
spřízněnosti z hlediska společného koncernového vlastníka - skupiny VINCI. 

 

Vzájemné transakce 

 

V účetním období byly mezi ovládanou osobou a osobou ovládající a mezi ovládanou osobou a osobami jí 
ovládanými a ovládanými ovládající osobou provedeny transakce v následujících obratech: 

1. Prodej vlastních výrobků, zboží a služeb 

1. Omexom GA SüdGmbH 

V rámci obchodních vztahů společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. poskytovala služby 
společnosti OmexomGA SüdGmbH za běžných obchodních podmínek. Obrat společnosti 
OMEXOM GA Energo s.r.o. činil21.617 tis. Kč za montážní práce. 

2. OMEXOM Slovensko s.r.o.  

V rámci obchodních vztahů společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. poskytovala služby 
společnosti OmexomSlovensko s.r.o. za běžných obchodních podmínek. Obrat 
společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. činil19.287 tis. Kč za stavebně montážní 
práce2 620 tis. Kč za služby správního charakteru a 794 tis. Kč za materiál. 
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2. Nákup zboží a služeb 

1. OmexomHochspannungGmbH 

V rámci obchodních vztahů společnost OmexomHochspannungGmbH poskytovala služby 
společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. za běžných obchodních podmínek. Obrat 
společnosti OmexomHochspannungGmbH činil 41 tis. Kč za zprostředkované školení. 

2. OMEXOM Slovensko s.r.o.  

V rámci obchodních vztahů společnost OMEXOM Slovensko s.r.o. poskytovala 
služby společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. za běžných obchodních podmínek. 
Obrat společnosti OMEXOM Slovensko s.r.o. činil 17 409 tis. Kč v souvislosti  
s poskytováním elektromontážních prací. 

 

3. Poskytnuté půjčky 

Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. neposkytovala v roce 2018 žádné půjčky spřízněným 
osobám. 

 

4. Vztahy s podniky skupiny VINCI 

1. ELEKTROTRANS a.s. 

V rámci obchodních vztahů spolu společnosti obchodovaly za běžných obchodních podmínek. 
Obrat firmy ELEKTROTRANS a.s. byl ve výši 2 550 tis. Kč a obrat firmy OMEXOM GA Energo 
s.r.o. byl ve výši 37 378tis. Kč. Mezi těmito společnostmi je od roku 2017 uzavřena Smlouva  
o společnosti společníků. 

2. EUROVIA Kamenolomy, a.s. 

V rámci obchodních vztahů společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. prodávala materiál 
společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. za běžných obchodních podmínek. Obrat společnosti 
EUROVIA Kamenolomy a.s. činil 174 tis. Kč za prodej materiálu. 

3. CEGELEC B.V. 

V rámci obchodních vztahů společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. poskytovala služby 
společnosti CEGELEC B.V. za běžných obchodních podmínek. Obrat společnosti OMEXOM GA 
Energo s.r.o. činil 32 048 tis. Kč za elektromontážní práce. 

4. VINCI FINANCE INTERNATIONAL 

V rámci skupiny VINCI je uzavřena smlouva - tzv. CASH POOL, týkající se finančních 
prostředků na účtech a půjček firmám v rámci tohoto cash poolu. V roce 2018 činily úroky 
uhrazené firmou OMEXOM GA Energo s.r.o. 234 tis. Kč. 
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5. VINCI Energies Management 

V rámci skupiny VINCI došlo mezi společnostmi VINCI Energies Management a OMEXOM GA 
Energo s.r.o. dne 4. ledna 2016 k uzavření smlouvy související s propagací značky OMEXOM. 
Vzhledem k uvedené smlouvě činil obrat společnosti Vinci Energie Management 2 304 tis. 
Kč.  

6. VINCI EnergiesNetherlands B.V. 

V rámci obchodních vztahů společnost VINCI EnergiesNetherlands B.V. poskytovala služby 
společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. za běžných obchodních podmínek. Obrat společnosti 
VINCI EnergiesNetherlands B.V činil14 tis. Kč za poradenství v oblasti DPH na území 
Nizozemska. 

7. VINCI ENERGIES Systémesd´Information 

Skupina VINCI poskytuje společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. zabezpečené internetové 
propojení, provozování firemního intranetu a poskytuje licence k práci v MS Office. 
V souvislosti s uvedenými poskytovanými službami došlo v roce 2018 k fakturaci ze strany 
společnosti VINCI ENERGIES Systémesd´Information ve výši 2 202 tis. Kč. 

8. CegelecInfra Technics NV 

V rámci obchodních vztahů společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. poskytovala služby 
společnosti CEGELECInfraTechnics NV za běžných obchodních podmínek. Obrat společnosti 
OMEXOM GA Energo s.r.o. činil 11 725 tis. Kč za elektromontážní práce. 

9. VINCI Energies International East GmbH 

V rámci skupiny VINCI došlo v roce 2018 mezi společnostmi VINCI Energies International 
East a OMEXOM GA Energo s.r.o. k uzavření Licenční smlouvy a Smlouvy o službách. Na 
základě uvedených smluv činil obrat společnosti VINCI Energies International East 20 802 tis. 
Kč. 
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Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými 

Název protistrany Název smlouvy 

OmexomServiceGmbH IT – smlouva 

OMEXOM Slovensko s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/2016 

ELEKTROTRANS a.s. Smlouva o společnosti společníků 

VINCI FINANCE INTERNATIONAL Smlouva o tzv. CASHPOOL 

VINCI Energies Management Smlouva o provizi za služby 

 

VINCI Energies International East GmbH 

Licenční smlouva o právech k užívání 
ochranných známek a jiného nehmotného 
majetku 

 

VINCI Energies International East GmbH Smlouva o poskytování služeb 

 

 

Ostatní nákupy a prodeje v rámci skupiny jsou provedené na základě objednávek. 

Úloha ovládané osoby 

Společnost se specializuje na komplexní dodávky v oblasti projektování, výstavby a oprav vedení všech 
napěťových úrovní, rozvoden a transformoven. 

Způsob a prostředky ovládání 

Ovládání společnosti je vykonáváno prostřednictvím účasti ovládající osoby na valných hromadách 
a zasedáním vedení společnosti. 

Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku 

Valná hromada konaná dne 21. června2018 rozhodla o zisku za rok 2017 ve výši 37.124.870,96 Kč se 
stanoviskem ponechat nerozdělený v majetku společnosti. 

Jiné právní úkony 

V roce 2018 došlo k uzavření Licenční smlouvy o právech k užívání ochranných známek a jiného 
nehmotného majetku a Smlouvy o poskytování služeb mezi společnostmi OMEXOM GA Energo s.r.o. 
a VINCI Energies International East GmbH. Účel Licenční smlouvy vyplývá z jejího názvu. Účelem Smlouvy o 
poskytování služeb je zejména poskytování podpory při tvorbě firemní strategie, právní poradenství, podpora 
při tvorbě rozpočtů, měsíčních a kvartálních závěrek včetně podpory při reportingu a dále poradenství 
spojené s řízením peněžních prostředků, střednědobým a dlouhodobým financováním a asistenční služby 
v oblasti řízení lidských zdrojů. 
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Ostatní opatření, jejich výhody a nevýhody 

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobouovládající 
ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření 
uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako společníkovi ovládané osoby. Na 
žádost ovládající osoby byla poskytnuta součinnost pro vykazování výsledků hospodaření firmy 
v konsolidačním celku. 

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 
10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky 

V roce 2018 k takovémuto jednání nedošlo. 

Poskytnutá plnění a protiplnění 

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných osobou ovládající 
ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění 
a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako společníkovi ovládané 
osoby. 

Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, 
výše uvedených právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná 
újma. Z obchodních vztahů se spřízněnými osobami ve skupině VINCI neplynou společnosti OMEXOM GA 
Energo s.r.o. žádná rizika. 

 

V Plzni dne 20. června 2019 

 

 

Podpisy jednatelů:    Zdeněk Židek    Ing. Aleš Uldrych 


