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ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE

Jsem rád, že dobrými výsledky navazujeme
na pozitivní vývoj let minulých. Avšak z úhlu
pohledu člověka, který je zodpovědný za
firmu, hodnotím tento rok za dobu svého
působení jako opravdu jeden z nejlepších,
ale také nejtěžších a nejpřekvapivějších.

Vážení společníci,
vážení obchodní partneři,
vážení přátelé,
dovoluji si uvést výroční zprávu společnosti
AŽD Praha s.r.o., která na základě zákonných
požadavků mapuje hospodářský rok 2019/2020,
a to v komentované, grafické a tabulkové části.
Jsem rád, že dobrými výsledky navazujeme
na pozitivní vývoj let minulých. Avšak z úhlu
pohledu člověka, který je zodpovědný za firmu,
hodnotím tento rok za dobu svého působení jako
opravdu jeden z nejlepších, ale také nejtěžších
a nejpřekvapivějších. Chtěl bych tímto poděkovat
vám všem - společníkům, zaměstnancům,
obchodním partnerům a přátelům za to, že jste
měli důvěru v naši společnost, v naše produkty,
naše lidi.

Přes to, co jsme dokázali, musím říci, že více
jak polovina roku proběhla v období pandemie
koronaviru a připravila nám skutečně překážky
a překvapení, které jsme historicky nikdy neviděli,
nikdy jsme se s nimi nemuseli střetávat a nikdy je
nemuseli řešit.
Když v březnu minulého roku přišel Covid-19,
neměli jsme žádné zkušenosti a byli jsme vystaveni
mnohdy obrovskému strachu lidí o sebe samé,
o své děti, své blízké, své rodiče. Nikdo nevěděl, co
nás v budoucnosti čeká. Museli jsme velmi rychle
zareagovat, museli jsme lidi velmi rychle uklidnit
svým vlastním příkladem a přesvědčit je, aby se do
firmy nebáli chodit. Některým jsme sice umožnili
home office, ale většina zaměstnanců pracovala
v kancelářích, ve výrobách, v zahraničních
destinacích na montážích. Díky tomu se podařilo,
že firma fungovala i přes pandemii dobře.
Přestože řada jiných, zejména zahraničních firem
fungovala či funguje jenom na home office a řada
lidí nebyla v průběhu roku v práci téměř vůbec,
my jsme pracovali, a za to je potřeba všem našim
lidem a všem vedoucím pracovníkům vyslovit
velké uznání a velkou pochvalu. Kdybychom to
nezvládli a propadali různým bizarním nápadům,
návrhům a panikám, věřte, že by tento rok takhle
dobře neskončil. Většina našich zaměstnanců
chodila do práce s odvahou a odpovědností
a ukazovala, že jedině práce v kolektivu, ochrana
zdraví a odpovědnost nás vedou k cíli – ke splnění
stanoveného plánu.
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Měli jsme nejlepší výsledky v historii. To už
slýcháváme rok co rok. Ale není to samozřejmé
a každý vývoj nesměřuje pouze a jen dlouhodobě
vzhůru. Je třeba předpokládat i určitý pokles
investic do dopravní infrastruktury a nikdo neví,
jak se v těchto investicích promítne situace po
pandemii. Mám proto velkou radost, že jsme
pokračovali v práci na zahraničních zakázkách
na Slovensku, v Polsku, Bělorusku, Srbsku,
Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku,
Bulharsku a v dalších zemích. Tyto zahraniční
aktivity a jejich rozvoj budou jistě přirozeným
doplněním předpokládaného výpadku na
tuzemském trhu.
Úspěšný byl za sledovaný rok i rozvoj
techniky. Zejména program ETCS a jeho instalace
na našich hlavních tratích, instalace nových
elektronických stavědel, přejezdů a informačních
systémů, to vše bylo úspěšně realizováno.
Velmi dobré výsledky měla naše společnost
v oblasti metra, silniční telematiky a v řadě
dalších velmi důležitých činností.

Vážení přátelé,
velmi nerad bych ve výčtu našich úspěchů
něco opomněl. Je toho opravdu mnoho, co naše
společnost dokázala. A to by nedokázala bez
zaměstnanců – loajálních lidí, vysoce odborně
vzdělaných a pracovitých. Velmi si jich vážíme,
a také jsme proto ve směru k zaměstnancům
přijali další motivační programy.
Samozřejmě naše společnost nezapomíná
ani na oblast společenských aktivit. V loňském
roce jsme pokračovali ve spolupráci s Nadačním
fondem AutTalk Kateřiny Sokolové, který
podporuje rodiny s autistickými dětmi.
Pomáhali jsme handicapovaným a podporovali
řadu kulturních a sportovních akcí i konkrétní
sportovce.
Každoročně se snažíme věnovat mediálnímu
obrazu a propagaci celého našeho oboru,

a to vydáváním čtvrtletníku Reportér, který je
populární nejen uvnitř firmy AŽD Praha, ale stal
se železničním časopisem pro širokou veřejnost.
Velice oblíbený je také video magazín Pozor vlak,
který přebírají i některé televizní stanice.
Závěrem úvodního slova děkuji všem těm,
kteří nám fandí, věří, podporují nás, drží nám
palce a hlavně pomáhají.
Přeji všem pevné zdraví a úspěch.

Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti a generální ředitel

6

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY
A ORGANIZAČNÍ
JEDNOTKY

K zabezpečení vrcholových řídících
a svodných funkcí je zřízeno ředitelství
společnosti, které řídí a koordinuje činnosti
zabezpečující realizaci předmětu podnikání
společnosti.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

AŽD Praha s.r.o. (IČ 480 29 483) je ryze česká
firma, vlastněná dlouhodobě stabilní skupinou
majitelů. Ve smyslu Zákona o obchodních
společnostech a družstvech (zákona
o obchodních korporacích) je společností
s ručením omezeným. Je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spis. zn.: C 14616. Z hlediska legislativního
i hospodářského je jednotným právním
subjektem.
Jménem společnosti jednají ve smyslu
společenské smlouvy tři jednatelé. Každý
z jednatelů je oprávněn jednat jménem
společnosti samostatně.
K zabezpečení vrcholových řídících
a svodných funkcí je zřízeno ředitelství
společnosti, které řídí a koordinuje činnosti
zabezpečující realizaci předmětu podnikání
společnosti.
Pracovněprávní vztahy ve společnosti byly
v hodnoceném období naplňovány v souladu
s legislativními předpisy České republiky
a Kolektivní smlouvou společnosti.
Orgány a představitelé společnosti jsou v této
zprávě o činnosti a výsledcích uvedeni dle stavu
k 30. září 2020.

k 30. 9. 2020

VALNÁ HROMADA
JEDNATELÉ
Ing. Zdeněk CHRDLE
generální ředitel společnosti
Ing. Roman JUŘÍK
technický ředitel
Daniela VESELÁ
manažerka pro vnitřní záležitosti společnosti

DOZORČÍ RADA
Ing. František FORMÁNEK
společník
Petr ROTT
společník
Ing. Miroslav KOZÁK
finanční ředitel
Statutární orgány pracovaly ve sledovaném
období hospodářského roku 2019/2020 ve
stabilním složení, rovněž i dozorčí rada.
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AŽD Praha s.r.o.
ŘEDITELSTVÍ A SÍDLO SPOLEČNOSTI
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Telefon: +420 267 287 111
E-mail: info@azd.cz
www.azd.cz
Generální ředitel
Ing. Zdeněk CHRDLE
Telefon: +420 267 287 201

Obchodní ředitel pro silniční telematiku
Patrik REINIŠ
Telefon: +420 267 287 403

Obchodní ředitel
Ing. Petr FALTUS
Telefon: +420 267 287 416

Ředitel zahraničního marketingu a obchodu
Ing. Petr ŽATECKÝ
Telefon: +420 267 287 263

Finanční ředitel
Ing. Miroslav KOZÁK
Telefon: +420 267 287 190

Ředitel pro evropské záležitosti
Ing. Vladimír KAMPÍK
Telefon: +420 267 287 437

Technický ředitel
Ing. Roman JUŘÍK
Telefon: +420 267 287 361

Ředitel majetkových fúzí
Ing. Vladimír KETNER
Telefon: +420 267 287 284

Montážní a výrobní ředitel
Ing. Radek ZAMRAZIL
Telefon: +420 267 287 797

Personální manažerka
Blanka PREŠINSKÁ
Telefon: +420 267 287 301

Ředitel majetkových účastí
Ing. Jiří BAŤKA
Telefon: +420 267 287 203
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ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY
ZÁVOD TECHNIKA

VÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUC

Ředitel závodu
Ing. Karel VIŠNOVSKÝ
Telefon: +420 267 287 223

Ředitel závodu
Ing. Stanislav SLAVÍČEK
Telefon: +420 587 113 510

Náměstek ředitele závodu pro výzkum a vývoj
Ing. Antonín DIVIŠ
Telefon: +420 267 287 363

MONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍN

Náměstek ředitele závodu pro projekci
Ing. Josef BOREČEK
Telefon: +420 267 287 259

Ředitel závodu
Ing. Václav PAŘÍZEK
Telefon: +420 321 734 413

VÝROBNÍ ZÁVOD BRNO

MONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUC

Křižíkova 465/32, 612 00 Brno – Královo Pole

Jiráskova 948/5, 779 00 Olomouc – Hodolany

Ředitelka závodu
Ing. Jolana HORSÁKOVÁ
Telefon: +420 549 122 101

Ředitel závodu
Ing. Zdeněk BÉBAR
Telefon: +420 585 113 660

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Roháče z Dubé 113/6, 779 00 Olomouc – Bělidla

Polepská 724, 280 02 Kolín IV
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ZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ
ZÁVOD OLOMOUC
Železniční 84/1, 779 00 Olomouc – Chválkovice
Ředitel závodu
Ing. František GRAMBAL
Telefon: +420 585 113 210

DIVIZE TELEINFORMATIKA
Ukrajinská 1517/4, 100 00 Praha 10 – Vršovice
Ředitel divize
Ing. Tomáš HANDL
Telefon: +420 274 012 612

DIVIZE SERVISU SDĚLOVACÍ
A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Ředitel divize
Ing. Václav BARTŮNĚK
Telefon: +420 311 404 151

DIVIZE AUTOMATIZACE SILNIČNÍ
TECHNIKY
Křižíkova 465/32, 612 00 Brno – Královo Pole
Ředitel divize
Ing. Jiří VAVRDA
Telefon: +420 541 421 540

AŽD Praha s.r.o.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA BRATISLAVA
Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava,
Slovenská republika
Ředitel organizační složky
Ing. Richard BOTKA
Telefon: +421 258 282 351

AŽD Praha s.r.o.
Dio Stranog društva Crna Gora

Vlada Martinovića B.B., 81 000 Podgorica,
Crna Gora
Ředitel organizační složky
Otakar KAMENÍK
Telefon: +382 20 622 462

AŽD Praha s.r.o.

Poslovna jedinica Banja Luka
Jevrejska br. 37, 78 000 Banja Luka, BiH
Ředitel organizační složky
Otakar KAMENÍK
Telefon: +387 51 491 255
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AŽD Praha s.r.o.
Merkezi Çek Cumhuriyeti Türkiye
Izmir Şubesi
Kazımdirik Mah. 351 Sokak No: 3/1/101,
035263 Bornova / İzmir, Turkey
Ředitel organizační složky
Jaroslav SPOUSTA

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA

V průběhu hospodářského roku 2019/2020
nedošlo v oblasti pracovně právních vztahů
k zásadním změnám či aktivitám.

V průběhu hospodářského roku 2019/2020 nedošlo
v oblasti pracovně právních vztahů k zásadním
změnám či aktivitám. Byly v převážné míře řešeny
běžné operativní záležitosti pracovně právního
charakteru.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Stav ke dni 30. 9. 2020
VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
JEDNATELÉ
Generální ředitel

Compliance rada

Ředitel pro
evropské záležitosti

Technický ředitel

Pověřenec pro ochranu
osobních údajů

Pobočka
IZMIR – Turecko

Obchodní ředitel

Montážní a výrobní
ředitel

Finanční ředitel

Ředitel ZTE

Ředitel DSE

MZ Olomouc

MZ Kolín

VAV

OS Černá Hora

ZOZ Olomouc

DTI Praha

PRJ

OS Banja Luka-BiH

VZ Brno

VZ Olomouc

Význam zkratek:
MZ
VZ
ZOZ
ZTE
PRJ
VAV
DSE
DTI
DST
OPS
OS

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Manažer pro
vnitřní záležitosti

Montážní závod
Výrobní závod
Zásobovací a odbytový závod
Závod Technika
Projekce
Výzkum a vývoj
Divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky
Divize Teleinformatika
Divize Automatizace silniční techniky Brno
Odbor Personální a správní
AŽD Praha s.r.o., organizační složka
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OS Bratislava

Ředitel majetkových
účastí

Ředitel zahraničního
marketingu aobchodu

Obchodní ředitel
pro silniční telematiku

DST BRNO

Personální manažerka
OPS

PŘEDMĚT
PODNIKÁNÍ A JEHO
PŘEDPOKLÁDANÝ
VÝVOJ
AŽD disponuje kvalifikacemi, které jí
umožňují provádět veškeré práce na
železniční dopravní cestě v oborech
zabezpečovací a sdělovací techniky včetně
nejmodernějších trendů, například použití
nových technologií ETCS, které jsou součástí
ERTMS.

AŽD Praha s. r. o. (dále AŽD) je významným
dodavatelem technologických celků v oboru
zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích
a komunikačních technologií dopravní
infrastruktury. Rozhodující je orientace firmy
především na oblast železniční dopravy. Pro
své partnery zajišťuje výrobu, kompletní
dodávky a montáže technologických celků
pro zabezpečení a řízení železniční dopravní
infrastruktury.
Firma disponuje zkušeným týmem odborných
pracovníků a má vlastní technické zázemí pro
kompletní zajišťování zakázek. Je schopna
pokrýt veškeré činnosti od zpracování projektové
dokumentace po uskutečnění dodávek
a provedení montážních prací. Po ukončení
zakázky je samozřejmostí zajištění záručního
i pozáručního servisu.
AŽD disponuje kvalifikacemi, které jí umožňují
provádět veškeré práce na železniční dopravní
cestě v oborech zabezpečovací a sdělovací
techniky včetně nejmodernějších trendů,
například použití nových technologií ETCS, které
jsou součástí ERTMS.
Po dokončení montážních prací firma provádí
zprovoznění technologického zařízení včetně
provedení předepsaných zkoušek a vydání
veškerých dokladů potřebných pro jeho
bezpečný provoz.
Dlouholetá přítomnost na železničním
trhu v oblasti zabezpečovacích a sdělovacích

technologií prokázala, že je AŽD schopna
úspěšně zvládnout složité stavby, a to nejen
v oboru svého podnikání, ale i jako vyšší
dodavatel, a zajistit kompletní soubor činností
pro úspěšné dokončení náročných zakázek
zahrnujících i stavební práce z jiných oborů.
Nejvýznamnějším zákazníkem je organizace
spravující železniční infrastrukturu, kterou je
Správa železnic, státní organizace. Pro tohoto
zákazníka jsou zpracovávány nabídky formou
veřejných obchodních soutěží dle pravidel Zákona
o veřejných zakázkách. Mezi naše významné
partnery v oblasti železniční dopravy patří České
dráhy, a.s. a ČD Cargo, a.s. Další důležitou obchodní
činností je účast firmy v poptávkových řízeních pro
budoucí vyšší dodavatele z řad stavebních firem.
Tyto firmy zpravidla patří k největším stavebním
dodavatelům na českém trhu.
AŽD se nezabývá pouze činnostmi
vyplývajícími z účasti ve veřejných zakázkách, ale
rovněž se soustředí na modernizaci stávajících
zařízení a na výzkum nových technologií.
Ve svých postupech se snaží o využití svého
potenciálu k hospodárným a ekonomicky
efektivním řešením pro dosažení maximální
bezpečnosti v oblasti dopravy. Pro dosažení
tohoto cíle je rovněž nezbytný proces
souvisejících programů servisu, údržby a oprav
zařízení. Veškerá činnost AŽD je vedena snahou
o zachování dosaženého postavení a rozvoj firmy
v dalších obdobích.
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Jsme členy sdružení ACRI, ERTMS, UNIFE,
Shift2Rail, ČSS a SDT.

Silniční telematika
Společnost AŽD je rovněž dodavatelem
systémů a technologií pro silniční dopravu.
Součástí ředitelství společnosti je Obchodní
úsek pro silniční telematiku (OBU STM).
Jako dodavatel a integrátor telematických
systémových řešení zajišťuje dodávky
inteligentních systémů a zařízení, které přispívají
k optimalizovanému řízení dopravních toků
a ke zvýšení efektivity a bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích.
Realizační složkou zakázek v oblasti silniční
telematiky (STM) je Divize Automatizace
silniční techniky Brno (DST). S její podporou
STM poskytuje svým zákazníkům komplexní
telematická řešení pro silniční dopravu, pro
dopravu v tunelech, pro zvýšení bezpečnosti
formou restriktivních a informativních
technologií a pro veřejné osvětlení. Mezi ně patří
dopravní studie, inženýrská a projektová činnost,
komplexní realizační činnost, integrace do
stávajících systémů, servisní a údržbová činnost
a přenesená správa.
Svou činnost úspěšně rozvíjí v České
republice, ale i v zahraničí, například v Turecku
a v Ázerbájdžánu.

Aktivity v oblasti telematických
řešení pro silniční dopravu
V hospodářském roce 2019/2020 jsme
se zaměřili na konsolidaci týmů v obou
jednotkách STM/DST, na efektivitu zakázek
a práci v informačních systémech CRM a ETO
1 s maximálním využitím vlastních pracovních
sil na úrovni realizace. Jedná se zejména
o strategické zakázky SSZ (světelná signalizační
zařízení) v rámci Projektu Praha a významné
instalace SSZ v Brně, v tunelových technologiích
– tunel Pohůrka na D3. Soustředili jsme se
zejména na rozvoj a dodávky kamerových
systémů a systémů pro detekci dopravních
přestupků nejen na silnicích, ale i na železničních
přejezdech.
V kooperaci s našimi dceřinými společnostmi
jsme dodali elektronické informační panely pro
zastávky MHD v Brně a Kladně. Součástí dodávek
bylo hardwarové vybavení propojující panely se
zdroji informací o poloze vozidel a také software
pro provoz panelů a pro vzdálenou správu.
K dalšímu vývoji došlo i u výukového
mikroprocesorového řadiče pro dětská dopravní
hřiště. Řadič obsahuje čelní intuitivní dotykový
panel s vizualizací křižovatky a jeho zásadní
výhodou je snadná možnost přepínání na
automatický či ruční režim nebo jeho snadné
řízení přes webovou aplikaci. Jeho název je
MD-2+.

Po dokončení rozsáhlého projektu v tureckém
Izmiru, jehož cílem bylo vytvoření řídicího,
kontrolního a informačního systému dopravy,
probíhají servisní práce a dodávky dalších
technologických řešení do autobusů MHD.

Technologie pro metro
Hlavní činností Odboru Metro (dále
OME) v hospodářském roce 2019/2020 bylo
zabezpečení dodávek zařízení, technologií
a služeb zejména pro Dopravní podnik
hl.m. Prahy (DPP). Největší zakázkou bylo
budování Komplexního bezpečnostního
systému pražského metra, který je tvořen jak
bezpečnostními systémy na všech linkách
metra, tak vlakovým zabezpečovačem na lince B.
V současné době se provádí instalace digitálního
komunikačního systému VKV na mezistaničních
úsecích postupně na celé síti metra. V roce
2019/2020 pokračovala na lince B instalace
mobilní části vlakového zabezpečovače LZA. Tato
činnost potrvá ještě další tři roky.
V roce 2020 OME zajišťoval záruční a pozáruční
servis LZA na linkách metra A i B.
Technický vývoj OME pracoval v rámci
pilotního projektu na přípravě nástupištní stěny
a dveří ve stanici Zličín pražského metra. V této
stanici se také začaly testovat detektory zastavení
vlaku a otevírání vlakových dveří. Byla rovněž
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provedena instalace druhého referenčního
modulu v prostorách AŽD se zapracováním řady
připomínek a námětů.
OME řeší další menší zakázky pro DPP, jako
je například Výměna kolejových přijímačů DSŠ
(reléových přijímačů pro dvoupásové kolejové
obvody) za nové EFCP (elektronické fázově citlivé
přijímače) ve stanicích Malostranská, Hradčanská
a Staroměstská, včetně repase a dodávky nových
stykových transformátorů.
V rámci zahraničních zakázek OME zahájil
realizaci dodávky modulů ACBM (automatické
cílové brzdění metra) do vlaků varšavského
metra od Škody Transportation. Zakázka potrvá
nejméně do roku 2023.

Stav předmětu podnikání a jeho
předpokládaný vývoj v oblasti
zahraničních zakázek
Zahraniční zakázky AŽD se rozvíjejí velmi
dynamicky. Hlavním aspektem zahraničního
obchodu AŽD je centralizace zahraničních
aktivit. Jednotlivé destinace, jak jsou nazývány
zájmové lokality, jsou spravovány vždy
specializovaným týmem lidí. Ten obvykle vzniká
ve chvíli, kdy je získána zajímavá zakázka nebo
je dosaženo významného postavení na určitém
zahraničním trhu. Tyto týmy jsou zařazeny pod
jednotnou hlavičku zahraničního obchodu, což

umožňuje lépe řídit činnost zahraničních aktivit
a koordinovat realizaci zakázek uvnitř firmy.
Pod hlavičkou zahraničního obchodu úspěšně
pracuje útvar „Inženýring zahraničních zakázek“,
který zajišťuje koordinaci realizace jednotlivých
zahraničních projektů a sleduje ekonomické
ukazatele zakázek v kontextu plánování.
Destinacemi v oblasti hlavního zájmu AŽD
jsou Slovensko, Litva, Bělorusko, Polsko, Srbsko,
Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Turecko,
Bulharsko a Malajsie. Nově se společnost pokouší
proniknout na teritorium Chorvatska, Slovinska,
Gruzie a Ukrajiny.

a AZD Bratislava na Slovensku a BALKAN
SAST v Bulharsku zajišťují podporu při tvorbě
a realizaci zahraničních zakázek. Organizační
složky zřízené v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině
a na Slovensku plní funkci lokálního
organizátora při výběrových řízeních velkých
infrastrukturálních projektů. Dále vytvářejí
zázemí převážně určené pro montážní práce.

Pobočky a organizační složky
AŽD v zahraničí
Rozvoj zahraničních zakázek patří
k významným atributům společnosti AŽD.
Jedním z ukazatelů růstu zahraničního
obchodu společnosti je množství dceřiných
společností operujících v zahraničí. Jsou to
AZD BH v Bosně a Hercegovině a AZD Polska
ve Varšavě, zajišťující podporu při realizaci
běžících zakázek, společnost AZDAP koordinující
obchodní činnost AŽD v Turecku, společnost
MPC Servis v Bělorusku, která zajišťuje veškerou
servisní činnost spojenou s dodávkami AŽD
pro Běloruskou železnici. Dále pak AZD SASI
v Srbsku, AZD Zagreb v Chorvatsku, AZD Slovakia
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VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ
A LOGISTICKÁ
ČINNOST

Naše výrobní a montážní závody ve
spolupráci se zásobovacím a odbytovým
závodem se s úkoly spojenými s výstavbou
a rekonstrukcí železniční dopravní cesty
v daném období vyrovnaly a zajistily
v rámci svých kapacit ukončení a aktivaci
zařízení do trvalého provozu u řady
důležitých staveb, a to včetně opravných
prací.

Montážní a výrobní úsek zastupuje šest závodů,
podílejících se na kompletní výrobní, montážní
a logistické činnosti. Jedná se o Výrobní závod
Brno (VZB), který se specializuje na elektroniku
a adresné výrobky staničních, traťových
a přejezdových zabezpečovacích zařízení
a další dílčí výrobky elektroniky. Dále vyrábí
venkovní prvky, jako návěstní svítilny a stykové
transformátory. Výrobní závod Olomouc (VZO)
se specializuje na venkovní prvky zabezpečovací
techniky, jako jsou návěstidla, pohony závor,
přestavníky, kompletní výhybkový program a další
prvky do kolejiště. Dále vyrábí široký sortiment
skříní pro vnitřní i venkovní použití.
V oblasti montážní a přímé dodavatelské
činnosti působí Montážní závod Kolín (MZK)
a Montážní závod Olomouc (MZO). Zabývají se
převážně montáží a aktivací staniční, traťové
a přejezdové zabezpečovací techniky. V rámci
společnosti je výhradním dodavatelem sdělovací
techniky Divize Teleinformatika (DTI).
Hlavním logistickým centrem společnosti
AŽD je Zásobovací a odbytový závod se sídlem
v Olomouci (ZOZ), který zajišťuje kompletní
logistickou činnost, od nákupu a skladování
materiálů až po jejich distribuci přímo na
stavby nejen po celém území České republiky,
ale i v rámci EU, a to jak pro naše organizační
jednotky, tak i pro externí odběratele.
Montážní závody zajišťují kompletní
dodavatelskou činnost na našich stavbách.

Vysokou úroveň montáže zaručují kvalifikovaní
pracovníci, kteří jsou průběžně připravováni na
práci v oblasti nově zaváděné zabezpečovací
techniky a sdělovacích systémů. V období
hospodářského roku 2019/20 byly kapacity
montážních závodů již tradičně soustředěny
na úsecích železničních koridorů i vedlejších
tratí. Modernizací tratí a železničních stanic
dosahujeme vysokého komfortu obsluhy
a bezpečnosti. Moderními technologiemi, které
vyvíjíme, zároveň realizujeme všechny stavby.
Převážně se jedná o systém moderního
staničního zabezpečovacího zařízení stavědla
ESA 44 s traťovým zabezpečovacím zařízením
ABE-1. Nedílnou součástí je diagnostika
vlastního zařízení, která urychluje kontrolu nad
spolehlivým chodem zařízení, včetně rychlého
diagnostikování poruch. Další prvky, které
naše montážní závody pro zvýšení bezpečnosti
realizují, jsou systémy EZŠ (Evidence ztráty
šuntu) a VNPN (Výstraha nedovoleného projetí
návěstidla) s funkcí generálního stopu na zařízení
TRS (Traťový rádiový systém) na všech dotčených
vlakových cestách, čímž se eliminuje vliv lidského
faktoru. Pokračujeme v modernizaci a zavádění
nových přejezdových zařízení včetně nových
pohonů závor (PZA 100 a PZA 200) pro zajištění
bezpečného křížení železnice a vozovky. V oblasti
dálkového ovládání stanic (DOZ) pokračujeme
také v rozšiřování nabídky a doplňování nových
sdělovacích systémů s přesnou digitální
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technologií včetně zakomponovaného systému
GTN (Graficko-technologická nadstavba) pro
dopravní zaměstnance. V mobilních jednotkách
dále nabízíme modernější zařízení, jakým je např.
vlakový zabezpečovač LS06, která montujeme
na drážní vozidla. Je důležité také zmínit
oblast dálkového řízení dopravy z Centrálních
dispečerských pracovišť (CDP) v Praze a Přerově.
Zcela samostatnou kapitolou je zavádění
systému ETCS, kde jsme provedli instalaci již
na několika traťových úsecích a připravujeme
další úseky, na nichž jsme v různých stadiích
rozpracovanosti. Podílíme se i na montáži
systému ETCS na hnací vozidla.
Montážní a výrobní úsek (MVU), který
koordinuje jednotlivé postupy při výrobě
a montáži, se také podílí na plynulém využívání
montážních i výrobních kapacit. V rámci
zvyšování kvality dodávaných systémů jsou naše
montážní a výrobní závody použitím moderních
technologií inovovány. Pracovníci montážních
závodů si udržují kvalifikaci v oblasti nově
vyvinutých technologií a pracovních postupů.
Tyto nejnovější technologie, procesy a postupy
zajišťují vysokou kvalitu výrobků a použité
materiály také minimalizují negativní vliv na
životní prostředí.
Naše výrobní a montážní závody ve spolupráci
se zásobovacím a odbytovým závodem se s úkoly
spojenými s výstavbou a rekonstrukcí železniční
dopravní cesty v daném období vyrovnaly

a zajistily v rámci svých kapacit ukončení a aktivaci
zařízení do trvalého provozu u řady důležitých
staveb, a to včetně opravných prací.
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SERVISNÍ ČINNOST

Servisní činnost je zajišťována nepřetržitě
24 hodin denně a 365 dní v roce na základě
pohotovostních služeb nejen v ČR, ale
i v zahraničí.

Divize servisu sdělovací a zabezpečovací
techniky (DSE) je samostatná organizační
jednotka, jejíž hlavní činností je
vykonávat servisní činnost na sdělovacích
a zabezpečovacích zařízeních.
Zabývá se službami, které vyplývají
z odpovědnosti za vady díla (zařízení) během
záruční doby (záruční servisní činnost), dále
výkonem pozáruční servisní činnosti, údržby
pro oblast sdělovacích, zabezpečovacích
a informačních zařízení.
Servisní činnost je vykonávána prioritně pro
oblast nových modernizovaných technologických
celků, a to zejména elektronických počítačových
staničních, traťových a přejezdových
zabezpečovacích zařízení a systémů dálkového
ovládání včetně servisu výhybkového
a závorového programu AŽD.
Pro dráhy ve vlastnictví AŽD zajišťuje
DSE úkoly organizace zajišťující údržbu
zabezpečovacího zařízení.
Výkon servisní činnosti je prováděn
prostřednictvím servisních skupin DSE Brno,
České Budějovice, Karlovy Vary, Kolín, Olomouc,
Ostrava, Pardubice, Praha, Plzeň a Ústí nad
Labem.
Servisní činnost je zajišťována nepřetržitě
24 hodin denně a 365 dní v roce na základě
pohotovostních služeb nejen v ČR, ale
i v zahraničí.
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INTEGROVANÝ SYSTÉM
MANAGEMENTU

V rámci trvalého zvyšování účinnosti
a efektivnosti integrovaného systému
managementu AŽD vytváří příslušné
zdroje a zavádí progresivní metody ve
všech rozhodujících oblastech své činnosti
v návaznosti na strategické cíle společnosti.

Prioritou společnosti AŽD je splnění
požadavků, potřeb a očekávání zákazníků.
Součástí řízení společnosti je integrovaný
systém managementu, jehož prostřednictvím
je zajištěno plnění strategických záměrů
a požadavků v oblasti kvality, environmentu,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti informací.
Vytvořený systém managementu je aplikován
na předmět činnosti společnosti. Určuje
vzájemné vazby mezi jednotlivými organizačními
jednotkami a útvary a stanovuje odpovědnost
za procesy zajišťující kvalitu finálního produktu
poskytovaného zákazníkovi, minimalizaci
negativních vlivů na životní prostředí, bezpečnost
a ochranu zdraví při práci, bezpečnost informací
v oblasti správy obchodních aktiv spojených
s inženýrsko-dodavatelskými činnostmi
a činnostmi návrhu a vývoje.
Vize systému řízení jsou zakotveny v „Politice
integrovaného systému managementu“.
V roce 2020 byla provedena poslední
recertifikace integrovaného systému
managementu.
Akreditovaný certifikační orgán CQS při auditu
konstatoval shodu systému managementu
jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, shodu
environmentálního systému managementu
s požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 a shodu
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci s požadavky ČSN ISO 45001:2018.

Na základě úspěšného výsledku auditu byly
AŽD Praha s. r. o. uděleny certifikáty z úrovně
mezinárodního certifikačního orgánu CQS/IQNet
s evidenčními čísly CZ-2033/2020, CZ-44/2020
a CZ-45/2020, platné do 19. dubna 2023.
Na základě závazku k neustálému zlepšování
byly obchodní útvary ředitelství společnosti
a vývojová pracoviště v roce 2020 v rámci
2. změny certifikovány z pohledu řízení
bezpečnosti informací podle normy
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 a akreditovaný
certifikační orgán CQS/IQNet vydal AŽD
odpovídající certifikát CZ-261/2018 s platností do
19. prosince 2021.
V rámci trvalého zvyšování účinnosti
a efektivnosti integrovaného systému
managementu AŽD vytváří příslušné zdroje
a zavádí progresivní metody ve všech
rozhodujících oblastech své činnosti v návaznosti
na strategické cíle společnosti.
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COMPLIANCE
PROGRAM

Být v souladu s Compliance programem
je nejen naší povinností, ale rovněž
privilegiem, protože jedině tak může
být naše společnost moderní, silnou
a odpovědnou společností prospěšnou
našemu okolí.

Zavedením Compliance programu, jakožto
uceleného systému jednání společnosti a jejích
zaměstnanců v souladu s právními předpisy
a vnitropodnikovými směrnicemi na morálních
a etických zásadách, byla ve společnosti AŽD
přijata preventivní a kontrolní opatření, jež
mají směřovat k zamezení nebo zabránění
protiprávního a obecně neetického jednání všech
zaměstnanců společnosti. Společnost jasně
deklaruje své hodnoty a striktně odmítá jakékoliv
protiprávní jednání. K dodržení výše uvedených
požadavků a zejména k udržování úrovně
znalostí zaměstnanců se pokračuje v jejich
periodickém proškolování formou e-learningu
a v následném ověření jejich znalostí formou
elektronického testu.
Společnost si je vědoma nutnosti existence
a funkčnosti Compliance programu. Vnímá dva
hlavní úkoly tohoto programu – Compliance
program jako skutečný štít na ochranu celé
společnosti před incidenty, jejichž zdroj vzniku
může být vně i uvnitř společnosti, a Compliance
program jako nástroj pro podporu dodržování
zdravé firemní kultury – revize směrnic, due
diligence obchodních partnerů, vzájemně
ohleduplné jednání zaměstnanců vně i uvnitř
společnosti apod.
Dokumenty, které tvoří Compliance program,
dokladují, že existence Compliance programu
a v jeho rámci aktivní působení a spolupráce
vedení společnosti se zaměstnanci tak

jednoznačně svědčí nejen o důvěře vedení vůči
zaměstnancům, ale především také o důvěře
zaměstnanců vůči vedení. Tato vzájemná důvěra
vytváří ze společnosti AŽD kompaktní celek, což
vedle nezpochybnitelné odborné způsobilosti
může přinést jejím stávajícím i budoucím
partnerům určitou přidanou hodnotu.
Být v souladu s Compliance programem
je tedy nejen naší povinností, ale rovněž
privilegiem, protože jedině tak může být naše
společnost moderní, silnou a odpovědnou
společností, prospěšnou našemu okolí.
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GDPR

V oblasti procesů byla zavedena jak
povinnost vést záznamy o činnostech
zpracování, tak proces pro ohlášení
rizikových případů porušení ochrany
osobních údajů dozorovému úřadu.

Společnost AŽD Praha s.r.o. je v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 (GDPR), Zákonem č. 110/2019 Sb.
a Zákonem č. 111/2019 Sb.
V roce 2019/2020 byly ve společnosti AŽD
revidovány a doplněny stávající směrnice
relevantní ke zpracování osobních údajů.
V oblasti dokumentace byly uzavřeny dodatky
odpovídající požadavkům GDPR a vyžádány
dostatečné záruky o souladu zpracovatelů
s požadavky GDPR. Dále byla upravena
používaná dokumentace a pracovní postupy,
rovněž i dokumentace ke kamerovému systému
na trati AŽD Litoměřice horní nádraží – Most.
V oblasti procesů byla zavedena jak povinnost
vést záznamy o činnostech zpracování, tak
proces pro ohlášení rizikových případů porušení
ochrany osobních údajů dozorovému úřadu.
V oblasti zpracovávaných dat byla
zformalizována práva k osobním údajům
v informačních systémech a úložištích.
V oblasti monitorování se provedly balanční
testy u kamer na trati AŽD Litoměřice horní
nádraží – Most (ve vlacích a na železničních
zastávkách) s prověřením, zda oprávněný zájem
správce převažuje nad právy cestujících na
ochranu soukromí. Byla posouzena nezbytnost
všech kamer s ohledem na stanovené účely.

35

CHARITATIVNÍ
ČINNOST

V oblasti charitativní činnosti pokračovala
společnost AŽD v uplynulém roce ve
spolupráci zejména s Nadačním fondem
AutTalk Kateřiny Sokolové, jehož hlavním
cílem je osvěta autismu.

V oblasti charitativní činnosti pokračovala
společnost AŽD v uplynulém roce ve spolupráci
zejména s Nadačním fondem AutTalk Kateřiny
Sokolové, jehož hlavním cílem je osvěta autismu.
V rámci akcí na podporu této nadace jsme se stali
generálním partnerem druhého ročníku běhu
RUN AUT 2020, který se uskutečnil v září v oboře
Hvězda v Praze. Také jsme podpořili konkrétní
rodičovské skupiny spolku „Jdeme autistům
naproti“ v Olomouci a dále jsme finančně přispěli
patnácti rodinám pečujícím o autistické dítě.
Rovněž vzhledem k obtížné situaci týkající se
onemocnění Covid-19 se AŽD rozhodla podpořit
Nemocnici Boskovice s.r.o. Dar byl využit na
zakoupení přístroje pro provádění PCR vyšetření
k diagnostice onemocnění Covid-19. Přístroj
byl následně dodán a je umístěn na oddělení
mikrobiologie. Testování na přístroji umožňuje
velmi přesnou a zároveň rychlou diagnostiku. Po
vložení vzorku je výsledek znám cca do 40 minut,
čímž je velmi usnadněna práce se suspektními
pacienty, kteří přicházejí do nemocnice a je
nutné, s ohledem na další poskytování zdravotní
péče, co nejdříve zjistit jejich epidemiologický
status.
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FINANČNÍ
HOSPODAŘENÍ
SPOLEČNOSTI

Předpokládaný vývoj činnosti společnosti
je stabilizovaný a je tak vytvořen předpoklad
pro další rozvoj společnosti v tuzemsku
i zahraničí.

Obchodní obrat společnosti ve výši 8,5 miliardy
korun je za hospodářský rok 2019/2020 meziročně
srovnatelný s předchozím obdobím. Optimalizací
nákladů a organizací společnosti bylo dosaženo
lepších meziročních hospodářských výsledků.
V hodnoceném období pracovalo ve
společnosti 1763 pracovníků, což je meziroční
nárůst o 40 pracovníků.
Na výzkum a vývoj bylo naší společností
vynaloženo celkem 296 mil. Kč.
Skladbu aktiv z třetiny ovlivňují pohledávky,
jedná se převážně o pohledávky ve lhůtě
splatnosti, neboť už v zadávacích podmínkách
většiny zakázek je stanovena dlouhá splatnost
faktur. Také smluvním rozložením splatnosti
jednotlivých částí provedeného díla podporuje
společnost prodejnost, zvláště u zahraničních
zakázek. Vykazované pohledávky jsou bonitní
a jsou v termínech placeny.
V hodnoceném období společnost
vykazovala nedaňové rezervy na novou generaci
elektronických zabezpečovacích systémů, které
jsou v dlouhodobém ověřovacím provozu a na
které společnost potvrdila pětileté garance.
Ve financování společnosti je stabilizovaný
stav, obrat se úměrně promítá do závazků
z obchodního styku.
Společnost nepořizuje majetek formou
finančního nájmu a nemá žádné splatné závazky
na zdravotní a sociální pojištění ani daňové
nedoplatky.

Organizační složky má společnost zřízeny
ve Slovenské republice, Turecku, Černé Hoře
a Bosně a Hercegovině.
Společnost uplatňuje rozhodující a podstatný
vliv ve 23 dceřiných společnostech, z toho v 11
dceřiných společnostech v zahraničí (Slovensko
4x), Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko,
Bosna a Hercegovina, Turecko, Polsko).
Od 30. 9. 2020 do doby zpracování zprávy se
nestaly žádné významné události, jež by zásadně
ovlivnily činnost společnosti.
Předpokládaný vývoj činnosti společnosti je
stabilizovaný a je tak vytvořen předpoklad pro
další rozvoj společnosti v tuzemsku i v zahraničí.
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2019/2020

10,93

Hlavní finanční ukazatele AŽD Praha s.r.o.
2018/2019
za období 2019/2020 – od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020
2017/2016

9,10
5,95

Společnost sleduje své výsledky v hospodářských obdobích začínajících vždy od 1. 10. a trvajících do 30. 9. následujícího roku.
2016/2015
5,68
Ukazatel/období
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Obchodní obrat v mil. Kč

6 890

6 782

8 580

8 595

Prům. přep. stav. zaměst.

1 722

1 683

1 723

1 763

2019/2020
2019/2020

ZAMĚSTNANCI

2018/2019
2018/2019

OBRAT

2017/2018
2017/2018
2016/2017
2016/2017
0
0

2 000 mil. Kč
2 000 mil. Kč

4 000 mil. Kč
4 000 mil. Kč

6 000 mil. Kč
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8 000 mil. Kč

10 000 mil. Kč

Ziskovost z obratu v %
Ukazatel/období
Ziskovost z obratu v %

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

5,68

5,95

9,10

10,93

2019/2020
2019/2020

10,93
10,93

2018/2019
2018/2019

9,10
9,10

2017/2016
2017/2018

5,95
5,95

2016/2015
2016/2017

5,68
5,68

Ukazatel/období

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Obchodní obrat (v tis. Kč)

6 890 247

6 782 063

8 580 264

8 595 662

Zisk po zdanění
2019/2020
Zisk z obratu v %

391 288

403 367

781 151

939 370

5,68

5,95

9,10

10,93

2018/2019
Přidaná hodnota

1 540 339

1 841 467

2 227 851

2 737 264

0

0

0

0

1 722

1 683

1 723

1 763

Bankovní úvěry
2017/2018
Prům. přep. stav zaměst.
2016/2017

0

2 000 mil. Kč

4 000 mil. Kč
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OBRAT

0

2 000 mil. Kč

Skladba aktiv k 30. 9. 2020 (v tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek

20 381

Dlouhodobý hmotný majetek

716 898

Finanční dlouhodobý majetek

403 137

Zásoby

2 013 799

Pohledávky

2 407 702

Peněžní prostředky

1 419 527

Časové rozlišení
Aktiva celkem

16 389
6 997 833

44

4 000 mil. Kč

0
Skladba pasiv k 30. 9. 2020 (v tis. Kč)
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy tvořené ze zisku

384 436
7 139
1 562 369

Výsledek hospodaření minulých let

732 148

Zisk hospodářského období 2019/2020

939 370

Rezervy

1 788 628

Závazky

1 582 845

Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
Pasiva celkem

0
898
6 997 833

45

2 000 mil. Kč

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
k 30. 9. 2020.

ROZVAHA

v plném rozsahu
k 30.  9.  2020 (v tis. Kč)

Označení
a

AKTIVA
b
AKTIVA CELKEM (ř. 2 + 3 + 37 + 74)
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek (ř. 4 + 14 + 27)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 + 6 + 9 + 10 + 11)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Ocenitelná práva
Software
Ostatní ocenitelná práva
Goodwill
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

c
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

B. I. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek

011

5. 1.
5. 2.
B. II.
B. II.1.
1. 1.
1. 2.
B. II. 2.
B. II. 3.
B. II. 4.
4. 1.
4. 2.
4. 3.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)
Pozemky a stavby
Pozemky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Pěstitelské celky trvalých porostů
Dospělá zvířata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek

012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

A.
B.
B. I.
B. I. 1.
B. I. 2.
2. 1.
2. 2.
B. I. 3.
B. I. 4.

Běžné účetní období

Číslo ř.
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Minulé úč. období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

8 724 998

1 727 165

6 997 833

6 512 529

2 720 257
168 881

1 579 841
148 500

1 140 416
20 381

1 229 190
24 897

162 897
160 375
2 522

147 569
145 668
1 901

15 328
14 707
621

21 452
20 552
900

5 420

931

4 489

2 274

564

564

1 171

564
2 021 068
693 098
146 786
546 312
1 326 425

564
716 898
371 157
146 786
224 371
344 196

313
858
779 276
384 386
146 856
237 530
353 239

1 304 170
321 941
321 941
982 229

Označení
a
B. II. 5.
5. 1.
5. 2.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 2.
B. III. 3.
B. III. 4.
B. III. 5.
B. III. 6.
B. III. 7.
7. 1.
7. 2.
C.
C. I.
C. I. 1.
C. I. 2.
C. I. 3.
3. 1.
3. 2.
C. I. 4.
C. I. 5.
C. II.
C. II. 1.
1. 1.

AKTIVA
b
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)
Podíly – ovládaná osoba nebo ovládající osoba
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba
Podíly – podstatný vliv
Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry – ostatní
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)
Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky a zboží
Výrobky
Zboží
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky (ř. 47 + 57)
Dlouhodobé pohledávky (ř. 47 až 51)
Pohledávky z obchodních vztahů

Běžné účetní období

Číslo ř.
c
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

48

Minulé úč. období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

1 545

1 545

41 651

1 545
530 308
476 963
2 721
48 624

1 545
403 137
352 513

20 089
21 562
425 017
374 393

48 624

48 624

2 000

2 000

2 000
5 841 028
2 013 799
942 234
1 063 044
153

2 000
5 265 917
1 628 092
871 366
704 830
8

153

8

8 368
2 407 702
503 980
196 179

51 888
2 604 189
450 772
139 152

127 171
124 450
2 721

2 000
2 000
5 988 352
2 013 799
942 234
1 063 044
153

147 324

153
8 368
2 555 026
503 980
196 179

147 324

Označení
a
1. 2.
1. 3.
1. 4.
1. 5.
1. 5. 1.
1. 5. 2.
1. 5. 3.
1. 5. 4.
C. II. 2.
2. 1.
2. 2.
2. 3.
2. 4.
2. 4. 1.
2. 4. 2.
2. 4. 3.
2. 4. 4.
2. 4. 5.
2. 4. 6.
C. III.
C. III. 1.
C. III. 2.
C. IV.
C. IV. 1.
C. IV. 2.
D.
D. 1.
D. 2.
D. 3.

AKTIVA
b
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Odložená daňová pohledávka
Pohledávky ostatní
Pohledávky za společníky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky ostatní
Pohledávky za společníky
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát – daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 + 70)
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky (ř. 72 + 73)
Peněžní prostředky v pokladně
Peněžní prostředky na účtech
Časové rozlišení (ř. 75 až 77)
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období

Běžné účetní období

Číslo ř.
c
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077

49

Minulé úč. období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

306 311
1 490

306 311
1 490

310 981
639

1 490

1 490

639

1 903 722
1 758 244
6 191

2 153 417
2 012 794
3 852

139 287

139 287

136 771

71 260
51 403
10 442
6 182

71 260
51 403
10 442
6 182

104 148
25 836
4 538
2 249

1 419 527
3 133
1 416 394
16 389
15 874

1 419 527
3 133
1 416 394
16 389
15 874

1 033 636
2 622
1 031 014
17 422
17 422

515

515

2 051 046
1 838 945
72 814

147 324
80 701
66 623

Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

+

a

b

c

5

6

A.
A. I.

PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)

078

6 997 833

6 512 529

Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)

079

3 625 462

2 826 979

Základní kapitál (ř. 81 až 83)

080

384 436

384 436

A. I. 1.

Základní kapitál

081

384 436

384 436

A. I. 2.

Vlastní podíly (-)

082

A. I. 3.

Změny základního kapitálu

083

Ážio a kapitálové fondy (ř. 84 + 85)

084

7 139

573

Ážio

085

A. II.
A. II. 1.
A. II. 2.

Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)

086

7 139

573

2. 1.

Ostatní kapitálové fondy

087

555

555

2. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

088

6 584

18

2. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních
korporací (+/-)

089

2. 4.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

090

2. 5.

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

091

A. III.

Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)

092

1 562 369

1 561 163

A. III. 1.

Ostatní rezervní fondy

093

1 558 732

1 558 732

A. III. 2.

Statutární a ostatní fondy

094

3 637

2 431

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 až 98)

095

732 148

99 656

A. IV. 1.

A. IV.

Nerozdělený zisk minulých let

096

732 148

99 656

A. IV. 2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

097

A. IV. 3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

098

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

099

939 370

781 151

A. VI.

Rozhodnutí o zálohohové výplatě podílu na zisku (-)

100

B. + C.

Cizí zdroje (ř. 102 + 107)

101

3 371 473

3 684 784

B.

Rezervy (ř. 103 až 106)

102

1 788 628

1 789 798
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Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

+

a

b

c

5

6

B. 1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

103

B. 2.

Rezerva na daň z příjmů

104

B. 3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

105

B. 4.

Ostatní rezervy

C.
C. I.
C. I. 1.

114 383

84 110

106

1 674 245

1 705 688

Závazky (ř. 108 + 123)

107

1 582 845

1 894 986

Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)

108

134 889

114 700

Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)

109

1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

110

1.2.

Ostatní dluhopisy

111

C. I. 2.

Závazky k úvěrovým institucím

112

C. I. 3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

279

304

C. I. 4.

Závazky z obchodních vztahů

114

134 610

114 396

C. I. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

115

C. I. 6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

116

C. I. 7.

Závazky – podstatný vliv

117

C. I. 8.

Odložený daňový závazek

118

C. I. 9.

1 447 956

1 780 286

Závazky – ostatní (ř. 120 až 122)

119

9. 1.

Závazky ke společníkům

120

9. 2.

Dohadné účty pasivní

121

9. 3.

Jiné závazky

122

C. II.

Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)

123

Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)

124

1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

125

1.2.

Ostatní dluhopisy

126

C. II. 1.
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Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém
účetním období

a

b

c

5

6

C. II. 2.

Závazky k úvěrovým institucím

127

C. II. 3.

Krátkodobé přijaté zálohy

128

178 279

119 151

C. II. 4.

Závazky z obchodních vztahů

129

927 815

1 179 830

C. II. 5.

Krátkodobé směnky k úhradě

130

C. II. 6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

131

C. II. 7.

Závazky – podstatný vliv

132

C. II. 8.

Závazky – ostatní (ř. 134 až 140)

133

341 862

481 305

8. 1.

Závazky ke společníkům

134

20

106 520

8. 2.

Krátkodobé finanční výpomoci

135

8. 3.

Závazky k zaměstnancům

136

135 457

128 333

8. 4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

137

83 297

78 661

8. 5.

Stát – daňové závazky a dotace

138

34 240

76 423

8. 6.

Dohadné účty pasivní

139

61 542

36 756

8. 7.

Jiné závazky

140

27 306

54 612

Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)

141

898

766

D. 1.

D.

Výdaje příštích období

142

731

657

D. 2.

Výnosy příštích období

143

167

109

52

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
k 30.  9.  2020 (v tis.  Kč)
Označení

TEXT

a
I.

Číslo řádku

b

c

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

7 231 635

7 345 295

II.

Tržby za prodej zboží

02

678 970

623 603

A.

Výkonová spotřeba (ř. 4 až 6)

03

6 932 721

7 236 304

A. 1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

553 035

522 226

A. 2.

Spotřeba materiálu a energie

05

4 955 698

5 460 398

Služby

06

1 423 988

1 253 680

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

07

-357 014

-189 514

A. 3.
B.
C.

Aktivace (-)

08

-1 397 720

-1 305 743

D.

Osobní náklady

09

1 594 762

1 495 102

D.1.

Mzdové náklady

10

1 188 246

1 119 528

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění
a ostatní náklady (ř. 12+13)

11

406 516

375 574

2. 1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

379 331

356 132

2. 2.
E.

Ostatní náklady

13

27 185

19 442

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15+18+19)

14

144 791

67 663

E. 1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16+17)

15

128 446

116 430

1. 1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

16

128 446

116 430

1. 2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné

17

E. 2.

Úpravy hodnot zásob

18

E. 3.

Úpravy hodnot pohledávek

19
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-5 423
16 345

-43 344

Označení

TEXT

a
III.

Číslo řádku

b

c

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)

20

III. 1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

1 317

1 298

III. 2.

Tržby z prodaného materiálu

22

446 947

451 356

III. 3.
F.

533 467

486 681

Jiné provozní výnosy

23

85 203

34 027

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

24

364 112

255 661

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

11

47

F. 2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

26

283 289

285 881

F. 3.

Daně a poplatky

27

5 915

6 051

F. 4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

-31 836

-96 489

F. 5.

Jiné provozní náklady

29

106 733

60 171

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 1+2-3-7-8-9-14+20-24)

30

1 162 420

896 106

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (ř. 32+33)

31

76 314

93 302

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

32

76 314

75 302

IV. 1.
IV. 2.

Ostatní výnosy z podílů

33

18 000

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

34

3 500

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36+37)

35

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba

36

V. 1.
V. 2.
H.
VI.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

37

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

38

Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40+41)

39

4 035

6 584

VI. 1.

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

40

4 035

6 584

VI. 2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41
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Označení

TEXT

a
I.
J.
J. 1.

Číslo řádku

b

c

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

42

Nákladové úroky a podobné náklady (ř .44+45)

43

Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

44

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2
28 630

J. 2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

45

VII.

Ostatní finanční výnosy

46

71 241

24 799

K.

Ostatní finanční náklady

47

130 321

83 331

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31-34+35-38+39-42-43+46-47)

48

-7 361

37 854

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48)

49

1 155 059

933 960

L.

Daň z příjmů (ř. 51+52)

50

215 689

152 809

L. 1.

Daň z příjmů splatná

51

211 018

127 647

L. 2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

52

4 671

25 162

939 370

781 151

**

Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 49-50)

53

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

54

***
*

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53-54)

55

939 370

781 151

Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. (ř. 1+2+20+31+35+39+46)

56

8 595 662

8 580 264
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada v hodnoceném období
zajišťovala činnosti podle občanského
zákoníku a společenské smlouvy
a dohlížela na usnesení valných hromad.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AŽD PRAHA S. R. O.
K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ
ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2019/2020

Dozorčí rada v hodnoceném období zajišťovala činnosti podle občanského zákoníku a společenské smlouvy a dohlížela na usnesení valných hromad.
Na pravidelných jednáních s jednateli byla dozorčí rada informována o plnění přijatých záměrů prováděcího plánu, hospodaření společnosti, finanční situaci,
organizačních změnách a o uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v tuzemsku i v zahraničí.
Dozorčí rada se seznámila s předloženými výsledky hospodaření společnosti AŽD Praha s.r.o.
k 30. 9. 2020, souhlasí s nimi a nemá k nim připomínky ani doplnění.
Dozorčí rada po projednání s jednateli proto doporučuje valné hromadě schválit výsledky hospodaření společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2020 včetně
účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Ing. František Formánek

Petr Rott		
V Praze dne 30. 12. 2020
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Ing. Miroslav Kozák

Tato výroční zpráva je zpracována dle platného zákona o účetnictví a zachycuje stav ke 30. 9. 2020
© AŽD Praha 2020

