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ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE

Jsem rád, že dobrými výsledky
navazujeme na pozitivní vývoj let
minulých. Chtěl bych tímto poděkovat vám všem – společníkům,
zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům za to, že měli
důvěru v naši společnost, naše
produkty, naše lidi.

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 2020 / 2021,
a to v komentované, grafické a tabulkové části.
Jsem rád, že dobrými výsledky navazujeme
na pozitivní vývoj let minulých. Chtěl bych tímto
poděkovat vám všem – společníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům a přátelům za to, že
měli důvěru v naši společnost, naše produkty,
naše lidi.
Také tento rok proběhl v období stálé pandemie covidu-19 a připravil nám další problémy
a mnohá překvapení, kterým jsme museli čelit.
Optikou dnešního dne musím konstatovat, že
jsme obstáli velmi dobře.
Důležitým kritériem naší činnosti je společenská odpovědnost, pomoc potřebným, tolerance,
respekt a chápání problémů ostatních. To jsou
atributy, které naší společnosti v uplynulém roce
nechyběly a byly rozhodně vidět.
Již řadu let posuzujeme, vyhodnocujeme, prověřujeme a upravujeme naše pravidla a postupy,

často nad rámec minimálních zákonných limitů
a požadavků. Snažíme se k naší zemi a lidem
v našich každodenních činnostech přistupovat
s pokorou, šetřit zdroje, přírodu, ctít hodnoty,
které jsou nejcennější, a to především zdraví,
ohleduplnost a úctu k prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Tyto principy nám jsou vodítkem ve vztahu k našim klientům, zaměstnancům,
obchodním partnerům. Filozofie, kterou se dlouhodobě řídíme, se v poslední době stává v Evropě
i ve světě sledovaným kritériem.
Z minulých let máme zavedeny náročné certifikační audity týkající se ochrany životního prostředí, personální politiky, bezpečnosti práce
a etiky podnikání. Jsme připraveni principy ESG
(myslíme na životní prostředí – myslíme na lidi –
myslíme férově) nadále rozvíjet. AŽD celou škálou svých aktivit pomáhá v praxi upřednostňovat a šířeji využívat ekologičtější přepravu osob
a zboží, podílíme se na výzkumu a vývoji nových
technologií, které dále vedou ke zvyšování bezpečnosti a účinněji přispívají ke snižování ekologické zátěže v dopravě. Zdravé a nepoškozené životní prostředí pro současné i budoucí generace
je prioritou. Proto usilujeme o snížení negativních
dopadů naší činnosti na ekologii.
Jádrem našeho podnikání jsou kvalitní mezilidské vztahy. Velmi si cením loajality našich zaměstnanců. Díky jejich osobnímu nasazení a odborným
schopnostem se naší společnosti daří dosahovat
úspěchů a růstu. Přestože je naše „dopravně-technologické“ odvětví obvykle spíše mužským
světem, jsem moc rád, že na všech úrovních firmy
jsou hojně zastoupeny ženy. Mezi našimi mladými
zaměstnanci, kteří vnášejí do naší činnosti energii a odvahu, působí v souladu s nimi zkušení odborníci, kteří přispívají svými znalostmi a dovednostmi. Neméně nám záleží na stabilitě pracov-
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ního poměru a jeho diverzitě, která je důležitá pro
udržitelnost. Snažíme se také dosahovat co nejvyšších standardů v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Velmi dbáme na vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, na získávání nových pracovníků, kterým se pečlivě věnujeme.
Zajímavá a perspektivní práce, příjemný kolektiv,
férové jednání, motivační systémy a další bonusy
– to všechno jsou atributy, kterými stabilizujeme
týmy našich lidí a oslovujeme další zájemce o práci
v naší společnosti.
AŽD je společensky odpovědná firma, která si
stanovila vysoké nároky na etické standardy. Hrajeme čistou hru a férově. Stejné nároky klademe
i na naše obchodní partnery. Nasloucháme všem
zainteresovaným skupinám a mluvíme s nimi. Jen
tak můžeme zajistit, aby náš byznys i v budoucnu
stál na stabilních základech. Řídíme se podle jasných pravidel a uplatňujeme nulovou toleranci
k neetickému chování.
Snažíme se, jako každoročně, věnovat velké
úsilí mediálnímu obrazu naší firmy a propagaci
celého oboru. Vydáváme čtvrtletník Reportér,
který je populární nejen uvnitř AŽD, ale stal se železničním časopisem pro širokou veřejnost. Velmi
oblíbený je také videomagazín Pozor vlak, který
přebírají i některé televizní stanice.
Závěrem úvodního slova děkuji všem, kteří
nám fandí, věří, podporují nás, drží palce a hlavně
pomáhají.
Přeji úspěch všem

Ing. Zdeněk Chrdle

jednatel společnosti a generální ředitel

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY
A ORGANIZAČNÍ
JEDNOTKY

K zabezpečení vrcholových řídících
funkcí je zřízeno ředitelství společnosti, které řídí a koordinuje činnosti zabezpečující realizaci předmětu podnikání 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 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
výroční zprávě uvedeni dle stavu k 30. 9. 2021.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI
k 30. 9. 2021

VALNÁ HROMADA
JEDNATELÉ
Ing. Zdeněk Chrdle
generální ředitel společnosti
Ing. Roman Juřík
technický ředitel
Daniela Veselá
manažerka pro vnitřní záležitosti společnosti

DOZORČÍ RADA
Ing. Miroslav Kozák
finanční ředitel
Petr Rott
společník
Ing. František Formánek (zemřel v červenci 2021)
společník

Statutární orgány pracovaly ve sledovaném
období hospodářského roku 2020 / 2021 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
Tel.: +420 267 287 111
E-mail: info@azd.cz
www.azd.cz

Generální ředitel

Obchodní ředitel pro silniční telematiku

Obchodní ředitel

Ředitel zahraničního marketingu
a obchodu

Ing. Zdeněk Chrdle
Tel.: +420 267 287 201

Ing. Petr Faltus
Tel.: +420 267 287 416

Finanční ředitel

Ing. Miroslav Kozák
Tel.: +420 267 287 190

Technický ředitel
Ing. Roman Juřík
Tel.: +420 267 287 361

Montážní a výrobní ředitel
Ing. Radek Zamrazil
Tel.: +420 267 287 797

Ředitel majetkových účastí

Patrik Reiniš
Tel.: +420 267 287 403

Ing. Petr Žatecký
Tel.: +420 267 287 263

Ředitel pro evropské záležitosti
Ing. Vladimír Kampík
Tel.: +420 267 287 437

Ředitel majetkových fúzí
Ing. Vladimír Ketner
Tel.: +420 267 287 284

Personální manažerka
Blanka Prešinská
Tel.: +420 267 287 301

Ing. Jiří Baťka
Tel.: +420 267 287 203
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ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY
ZÁVOD TECHNIKA

VÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUC

ZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ ZÁVOD OLOMOUC

Ředitel závodu

Ředitel závodu

Ředitel závodu

Náměstek ředitele závodu
pro výzkum a vývoj

MONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍN

DIVIZE TELEINFORMATIKA

Náměstek ředitele závodu pro projekci

Ředitel závodu

Ředitel divize

Ing. Václav Pařízek
Tel.: +420 321 734 413

Ing. Tomáš Handl
Tel.: +420 274 012 610

MONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUC

DIVIZE SERVISU SDĚLOVACÍ
A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Žirovnická 3146 / 2, Záběhlice
106 00 Praha 10

Ing. Karel Višnovský
Tel.: +420 267 287 223

Ing. Antonín Diviš
Tel.: +420 267 287 363
Ing. Martin Cejp
Tel.: +420 267 287 384

VÝROBNÍ ZÁVOD BRNO

Křižíkova 465 / 32
612 00 Brno – Královo Pole

Ředitel závodu

Ing. Jolana Horsáková
Tel.: +420 549 122 101

Roháče z Dubé 113 / 6
779 00 Olomouc – Bělidla

Ing. Stanislav Slavíček
Tel.: +420 585 113 510

Železniční 84 / 1
779 00 Olomouc – Chválkovice

Ing. František Grambal
Tel.: +420 585 113 254

Polepská 724
280 02 Kolín – Kolín IV

Jiráskova 948 / 5
779 00 Olomouc – Hodolany

Ředitel závodu

Ukrajinská 1517 / 4
100 00 Praha 10 – Vršovice

Žirovnická 3146 / 2, Záběhlice
106 00 Praha 10

Ředitel divize

Ing. Zdeněk Bébar
Tel.: +420 585 113 760

Ing. Václav Bartůněk
Tel.: +420 311 404 151
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DIVIZE AUTOMATIZACE
SILNIČNÍ TECHNIKY

AŽD PRAHA S.R.O.
POSLOVNA JEDINICA BANJA LUKA

Ředitel divize

Ředitel organizační složky

AŽD PRAHA S.R.O.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA BRATISLAVA

AŽD PRAHA S.R.O.
MERKEZI ÇEK CUMHURIYETI TÜRKIYE
IZMIR ŞUBESI

Křižíkova 465 / 32
612 00 Brno – Královo Pole

Ing. Jiří Vavrda
Tel.: +420 541 421 545

Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava,
Slovenská republika

Ředitel organizační složky
Ing. Richard Botka
Tel.: +421 258 282 351

Jevrejska br. 37,
78 000 Banja Luka, BiH

Otakar Kameník
Tel.: +387 51 491 255

Kazımdirik Mah. 351 Sokak No: 3 / 1 / 101, 035263
Bornova / İZMİR, Turkey

Ředitel organizační složky
Jaroslav Spousta
Tel.: +420 267 287 215

AŽD PRAHA S.R.O.
DIO STRANOG DRUŠTVA CRNA GORA
Vlada Martinovića bb, 81 000 Podgorica,
Crna Gora

Ředitel organizační složky
Otakar Kameník
Tel.: +382 20 622 462
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA

V průběhu hospodářského roku
2020 / 2021 nedošlo v oblasti pracovněprávních vztahů k zásadním
změnám či aktivitám. Byly v převážné míře řešeny běžné operativní záležitosti pracovněprávního
charakteru.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

VALNÁ HROMADA

Stav ke dni 30. 9. 2021

DOZORČÍ RADA

JEDNATELÉ

GENERÁLNÍ
ŘEDITEL

MANAŽER
PRO VNITŘNÍ
ZÁLEŽITOSTI

ŘEDITEL ZÁVODU
TECHNIKA

ŘEDITEL DIVIZE
SERVISU
A ZABEZPEČOVACÍ
TECHNIKY

FINANČNÍ
ŘEDITEL

ORGANIZAČNÍ
SLOŽKA
BRATISLAVA

VÝZKUM A VÝVOJ

ORGANIZAČNÍ
SLOŽKA
ČERNÁ HORA

PROJEKCE

ORGANIZAČNÍ
SLOŽKA
BANJA LUKA-BIH

COMPLIANCE RADA

PERSONÁLNÍ
MANAŽERKA
ODBOR PERSONÁLNÍ
A SPRÁVNÍ

OBCHODNÍ ŘEDITEL
PRO SILNIČNÍ
TELEMATIKU

MONTÁŽNÍ
A VÝROBNÍ
ŘEDITEL

OBCHODNÍ
ŘEDITEL

TECHNICKÝ
ŘEDITEL

MONTÁŽNÍ ZÁVOD
KOLÍN

MONTÁŽNÍ ZÁVOD
OLOMOUC

POVĚŘENEC PRO
OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POBOČKA IZMIR
TURECKO

VÝROBNÍ ZÁVOD
BRNO

VÝROBNÍ ZÁVOD
OLOMOUC

DIVIZE
TELEINFORMATIKY
PRAHA

ZÁSOBOVACÍ
A ODBYTOVÝ ZÁVOD
OLOMOUC

ŘEDITEL
PRO EVROPSKÉ
ZÁLEŽITOSTI

ŘEDITEL
ZAHRANIČNÍHO
MARKETINGU
A OBCHODU

ŘEDITEL
MAJETKOVÝCH FÚZÍ

DIVIZE
AUTOMATIZACE
SILNIČNÍ TECHNIKY
BRNO
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ŘEDITEL
MAJETKOVÝCH
ÚČASTÍ

ŘEDITEL PRO ŘÍZENÍ
PROJEKTŮ
NA SLOVENSKU
A V POLSKU

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 zá-

kazníka jsou zpracovávány nabídky formou veřejných obchodních soutěží dle pravidel zákona
o veřejných zakázkách. Mezi naše významné partnery v oblasti železniční dopravy patří ČD, 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.
Jsme členy sdružení ACRI, ERTMS, UNIFE,
Shift2Rail, ČSS a SDT.

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
V uplynulém období se společnost AŽD ucházela o stavby modernizací a rekonstrukcí železniční infrastruktury. Dále se účastnila výběrových řízení týkajících se veřejných zakázek s obsahem moderních technických trendů při řešení
bezpečnosti železniční dopravy. Jednalo se především o technologické stavby s použitím prvků
ETCS, dále pak o stavby umožňující dálkové
ovládání zabezpečovacího zařízení železničních
stanic a tratí z centrálních dispečinků a stavby
rozšiřující a doplňující tyto centrální dispečinky
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o další technologie řízení provozu. Další silně zastoupenou skupinou staveb byly rekonstrukce
železničních přejezdů s cílem zvýšení jejich bezpečnosti pro silniční provoz.
Veřejných zakázek se společnost účastnila
nejen jako vyšší dodavatel nebo vedoucí společník, ale i jako člen společnosti dodavatelů nebo
jako subdodavatel stavebních firem. Forma účastí
ve výběrových řízeních závisela na objektové
skladbě dané zakázky, zejména na podílu technologické části stavby v oboru zabezpečovací a sdělovací techniky.
Novým prvkem, který se v minulém období
projevil ve větší míře, byl značný počet soutěží
P+R, ve kterých byla zadána pouze přípravná dokumentace a obsahem soutěže byla zakázka na
zpracování realizační dokumentace a následné
provedení vlastních stavebních prací. Tento způsob zadávání je vzhledem k neexistenci položkových výkazů výměr velice náročný na tvorbu
cenové nabídky. Další komplikací byla objektová
skladba staveb, která obsahovala jak technologické provozní soubory, tak stavební objekty zajišťované subdodavatelsky.
Úspěch při získávání velké části zakázek potvrdil, že společnost AŽD je schopna realizovat
složité projekty a zajistit kompletní soubor činností pro zvládnutí náročných zakázek. Firma
disponuje potřebným personálním a technickým zázemím pro zpracování realizační projektové dokumentace, zajištění dodávek jejich výrobou nebo nákupem a provedením montážních
prací. Firma je schopna zapojením kmenových
zaměstnanců provést zprovoznění technologického zařízení včetně vydání veškerých dokladů
potřebných pro jeho provoz.

OSTATNÍ INVESTIČNÍ AKCE
– MOBILNÍ SYSTÉMY
Instalace palubních systémů ETCS
Tato komplexní činnost se dělí do dvou základních kategorií – instalací při stavbě nových kolejových vozidel a instalací současně provozovaných
vozidel, tzv. „retrofit“. Společnost AŽD je zaměřena na projekční činnost, instalaci a schvalování
technologií ETCS do již provozovaných železničních kolejových vozidel. Primárně se jedná o 115
drážních vozidel různých řad (750.7, 842, 954, 844,
841, MVTV 2, MVTV 2.2, MVTV 2.3, MTW100) Správy
železnic, s.o., a Českých drah, a.s.

TECHNOLOGIE PRO METRO
Hlavní činností odboru Metro (dále OME)
v hospodářském roce 2020 / 2021 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. Pokračuje instalace digitálního komunikačního systému VKV na mezistaničních
úsecích postupně na celé síti metra. Dále pokračovala na lince B instalace mobilní části vlakového zabezpečovače LZA. V roce 2023 je plánováno dokončení instalace na všechny vlakové
soupravy na trase B.
V roce 2021 OME zajišťoval záruční a pozáruční servis LZA na linkách metra A i B.
Technický vývoj OME dokončuje přípravu pilotního projektu nástupištní stěny a dveří ve stanici Zličín pražského metra. V závislosti na prů-

běhu stavebního řízení je plánováno uvedení do
provozu koncem roku 2022.
OME realizuje i další zakázky pro DPP, jako
jsou například Výměna kolejových přijímačů
DSŠ (reléových přijímačů pro dvoupásové kolejové obvody) za nové EFCP (Elektronické fázově
citlivé přijímače), Rekonstrukce osvětlení tunelů
v úseku NM-ZE nebo Rekonstrukce stanice Jiřího
z Poděbrad.

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. Preventivně bezpečnostní částí je výstavba dětských
dopravních hřišť.
Realizační složkou zakázek v oblasti silniční
telematiky (STM) je divize Automatizace silniční
techniky Brno (DST Brno), která svým technickým
a odborným zázemím uskutečňuje komplexní realizace a servis zakázek. STM a DST Brno poskytují
svým zákazníkům souhrnná telematická řešení
pro silniční dopravu, pro dopravu v tunelech, pro
zvýšení bezpečnosti formou restriktivních a informativních technologií a pro veřejné osvětlení.
Součástí poskytovaných služeb jsou také dopravní studie, inženýrská a projektová činnost,
komplexní realizační činnost, integrace do stávajících systémů, servisní a údržbová činnost a přenesená správa.
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AŽD úspěšně rozvíjí aktivity v oblasti silniční
telematiky nejen v České republice, ale i v zahraničí, například v Turecku a v Ázerbájdžánu.

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 ziskovosti a 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, Ukrajiny a Řecka.

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 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 a vytváří zázemí převážně určené pro montážní práce.

EU, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
A VNĚJŠÍ VZTAHY

a novou verzi 3.0. částečné specifikace pro budoucí využití FRMCS a nástin modulární architektury pro budoucí palubní část ETCS. Završí se tím
dlouhá cesta, kterou jsme započali v roce 2015,
kdy jsme spoludefinovali budoucí směr rozvoje
ETCS, které se nyní dostává do celoevropských
specifikací a následného využití v praxi.
AŽD je také členem výzkumného programu
Shift2Rail, jehož výsledky jsou průběžně představovány veřejnosti. Příkladem této spolupráce
je úspěšná demonstrace ATO over ETCS, kdy AŽD
jako první na světě rozjela automaticky vedený nákladní vlak.
Vedle toho je AŽD zakládajícím členem návazného výzkumného programu Europe’s Rail, který
je, podobně jako Shift2Rail, společným podnikem
s 50% účastí Evropské komise. Vývojová spolupráce v tomto společném podniku nás odlišuje od
ostatních konkurentů na trhu. Přináší nám nejen
využití nových technologií v praxi, ale i možnost
spoluvytvářet železniční technologické prostředí
v rámci Evropy a zvyšovat know-how a technologickou vyspělost naší společnosti.
Nadále jsme aktivními členy České i Evropské
asociace železničního průmyslu ACRI a UNIFE,
Diskusního fóra při Evropském parlamentu – Rail
Forum Europe a dalších organizací.

AŽD je nadále aktivně zapojena do mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie.
Ve sledovaném období jsme pokračovali s našimi experty působícími v konsorciu UNISIG na aktualizaci nejvýznamnější legislativy – Technická
Specifikace pro Interoperabilitu – TSI CCS, jejíž
součástí je specifikace ETCS. Technická část přinese nejen aktualizaci stávajících požadavků, ale
hlavně do ETCS zavádí nové funkce, jako jsou ATO,
ETCS v systémové zpětně kompatibilní verzi 2.2
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VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ
A LOGISTICKÁ
ČINNOST
Naše výrobní a montážní závody
ve spolupráci se ZOZ se s úkoly
spojenými s výstavbou a rekonstrukcí železniční dopravní cesty
vyrovnaly a zajistily v rámci svých
kapacit ukončení i aktivaci zařízení do trvalého provozu u řady
důležitých staveb, a to včetně
opravných prací, i přes obtíže způsobené situací kolem pandemie
covidu-19.

Montážní a výrobní úsek zahrnuje 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 stavědlové
ústředny i venkovní použití.
V oblasti montážní a přímé dodavatelské činnosti působí Montážní závod Kolín (MZK) a Montážní závod Olomouc (MZO), které se zabývají
hlavně montáží a aktivací staniční, traťové a přejezdové zabezpečovací techniky a systémů DOZ
a ETCS. V rámci společnosti je výhradním dodavatelem sdělovací techniky divize Teleinformatika
(DTI), ta se věnuje i montáži mobilní části ETCS.
Hlavním logistickým centrem společnosti AŽD
je Zásobovací a odbytový závod Olomouc (ZOZ),
který zajišťuje kompletní logistickou činnost – od
nákupu a skladování materiálů až po jejich distribuci na stavby po celém území České republiky
i do zahraničí, a to jak pro naše organizační jednotky, tak i pro externí odběratele.
Montážní závody zajišťují kompletní dodavatelskou činnost na našich stavbách. Tradičně vysokou úroveň montáže zaručují kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou průběžně připravováni na práci
v oblasti tradiční i nové zabezpečovací techniky
a sdělovacích systémů. V období hospodářského
roku 2020 / 2021 byly kapacity montážních závodů soustředěny na železničních stavbách, na
úsecích železničních koridorů i vedlejších tratí.

Modernizací tratí a železničních stanic dosahujeme vysokého komfortu obsluhy, spolehlivosti
a bezpečnosti. Moderní technologie, které vyvíjíme, zároveň realizujeme na stavbách.
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.
Dalšími 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 radiový systém) i GSM-R
na 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
technologií včetně zakomponovaného systému
GTN (Graficko-technologická nadstavba) pro dopravní zaměstnance. V mobilních jednotkách dále
nabízíme modernější zařízení LS06, které montujeme na drážní vozidla. Je důležité také zmínit oblast dálkového řízení dopravy z Centrálních dispečerských pracovišť (CDP) v Praze a v 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 výrobních
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i montážních kapacit. V rámci zvyšování kvality
dodávaných systémů jsou naše výrobní závody
použitím moderních technologií modernizovány. 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 rovněž minimalizují
negativní vliv na životní prostředí.
Naše výrobní a montážní závody ve spolupráci
se ZOZ se s úkoly spojenými s výstavbou a rekonstrukcí železniční dopravní cesty vyrovnaly a zajistily v rámci svých kapacit ukončení i aktivaci
zařízení do trvalého provozu u řady důležitých
staveb, a to včetně opravných prací, i přes obtíže
způsobené situací kolem pandemie covidu-19.

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 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) a dále výkonem
pozáruční servisní činnosti a údržby pro oblast
zabezpečovacího, sdělovacího a informačního
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 Divize
servisu 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.

SPOLEČENSKÁ
ODPOVĚDNOST
A ESG

AŽD dlouhodobě ctí společné hodnoty a umí pružně a efektivně reagovat na výzvy, které nám přináší
rychle se měnící svět a klade mimořádný důraz na principy ESG.

Za více než 60 let existence naší společnosti
jsme dokázali, že dlouhodobě ctíme společné
hodnoty a že umíme pružně a efektivně reagovat
na výzvy, které nám přináší rychle se měnící svět.
Nejenže neustále inovujeme a vyvíjíme nové produkty v oblasti zabezpečovací techniky, ale také
klademe mimořádný důraz na principy ESG (Environmental, Social, Governance).

ENVIRONMENTAL – OBLAST
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pracujeme s riziky spojenými s potenciálně
negativními dopady na životní prostředí. Zaměstnance vedeme k předcházení znečišťování ekosystémů a k optimalizaci odpadového hospodářství ve všech objektech společnosti a na námi realizovaných stavbách. Samozřejmostí je tak recyklace odpadů. Investice do životního prostředí jsou
pro nás jednou z priorit, proto se neustále snažíme snižovat energetickou náročnost a spotřebu
vody pomocí instalací moderních a nízkoenergetických zařízení v námi vlastněných budovách.
Snaha o zmenšení uhlíkové stopy vedla společnost AŽD k začlenění dvou elektromobilů do
svého vozového parku, včetně vybudování vlastní
nabíjecí elektrostanice v areálu společnosti.

SOCIAL – OBLAST
SPOLEČENSKO-SOCIÁLNÍ
Tato oblast ESG se zabývá negativními vlivy
společenských a sociálních rizik na člověka, širokou veřejnost i vlastní společnost.

Naše společnost pracuje se společenskými
a sociálními riziky, která se přímo či nepřímo dotýkají každého z nás. Je upřednostňována profylaktická činnost v této oblasti, protože jsme si
vědomi případných negativních dopadů na celou
naši společnost (ochrana lidských práv, bezpečnost při práci, podpora zdraví). Podstatné jsou
také optimální vztahy zaměstnanců na pracovišti.
Celá tato oblast je ze strany společnosti „zastřešena“ systémem vlastních směrnic a především
Etickým kodexem.
Další aktivitou v rámci sociálně-správní oblasti ESG společnosti AŽD je také podpora lokálních komunit, zejména v místech našeho působení na Švestkové dráze. Snažíme se být společensky prospěšní v oblastech kultury, vzdělávání
i sportu, kdy AŽD např. podpořila kulturní akce
Libčeveské slavnosti, Hudební festival Švestkové
dráhy a Třebívlické vinobraní. Dále také společnost AŽD podpořila nostalgické jízdy parních
vlaků.
V rámci stipendijních programů jsme podpořili studenty na středních a vysokých školách
a úzce spolupracujeme s ČVUT. Naši podporu
měly také sportovní akce, jako např. Mistrovství
Prahy v taneční lize, Mistrovství ČR v tanečním
sportu standardní tance, dále Světový cyklistický
pohár juniorů v Terezíně a mládežnické fotbalové
kluby SK Český Granát Podsedice a FK Viktorie
Čížkovice.
Společnost AŽD je svému okolí prospěšná i na
poli společenské odpovědnosti. Pro děti samoživitelek jsme věnovali stolní PC a notebooky České
asociaci streetwork, z. s. Ze stejného důvodu pak
byly věnovány campingové potřeby pro volnočasové aktivity Klubu nemocných cystickou fibrózou,
Základní a mateřské škole v Třebívlicích, Dětskému
domovu na Praze 9 a v Dlažkovicích.
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Neposledně v oblasti společensko-sociální
vyvíjí společnost AŽD významnou aktivitu na poli
spolupráce s často znevýhodňovanými menšinami – např. s Asociací romských podnikatelů
a spolků ČR. Organizace v této asociaci sdružené
společnost AŽD oslovuje a na základě sociálně
a environmentálně odpovědného zadávání s nimi
uzavírá smlouvy na práci v rámci staveb realizovaných AŽD.
Mezi základní priority managementu společnosti patří zdraví zaměstnanců. Proto společnost AŽD také mimo jiné zajišťovala testování na
covid-19, a to i mimo období nařízené legislativou,
dále se aktivně snažila snížit riziko nákazy i tím, že
přizpůsobovala organizaci práce (např. homeworking) se zachováním výkonnosti a kvality.

GOVERNANCE – FIREMNÍ ŘÍZENÍ
Tato oblast postihuje způsoby řízení firmy –
oblast řízení podnikových rizik, firemní politiky
z hlediska její udržitelnosti a rozvoje, vyvažování
zájmů majitelů, managementu a zaměstnanců,
transparentnost komunikace s veřejností apod.
Právě pro tuto oblast ESG má společnost AŽD
legitimní nástroj, kterým je zpracovaný a implementovaný Compliance program, který díky
svým nedílným součástem (zejména Etický kodex
a Protikorupční politika společnosti) poskytuje
prostředky na vyřešení všech případných nedostatků v této oblasti. Bez nadsázky se dá říci, že
Compliance program byl společností AŽD zpracován přímo „na míru“, a proto tak pro ni vytváří účinný ochranný štít proti účinkům vnějších
i vnitřních rizik.
Zvyšování kvalifikace vlastních zaměstnanců
je prováděno nejen za podpory externích školi-

telů, ale také vlastního školícího aparátu. Společnost má ve svých řadách dostatečný počet certifikovaných osob pro realizaci zakázek v podmínkách nových technologií, které je opravňují k činnostem při výstavbě staveb.
Společnosti AŽD byly akreditovaným certifikačním orgánem CQS, členem mezinárodní sítě certifikačních orgánů IQNet, uděleny mezinárodně uznávané certifikáty.
Vedení společnosti dodržuje zásadu, že firemní
řízení bude úspěšné pouze za předpokladu důvěry
managementu v zaměstnance a zaměstnanců
v management.

ODPOVĚDNOST
K ZAMĚSTNANCŮM
A GENDEROVÁ NEUTRALITA
Pro všechny zaměstnance společnosti platí rovnocenné pracovní podmínky, způsoby odměňování, možnost odborné přípravy
či dosažení profesního postupu.
Zaměstnanci s dlouholetou praxí
předávají své znalosti méně zkušeným kolegům, studentům i absolventům.

Koncepce společnosti z hlediska odpovědnosti vůči zaměstnancům klade důraz na iniciativní a aktivní firemní kulturu, jejíž součástí
je otevřenost vůči zaměstnancům včetně jejich
podpory. Současný a stále rychlejší dynamický
rozvoj celé společnosti vede organizaci ke strategiím, kterými se snaží do budoucna zajistit stabilitu a kvalifikaci v oblasti firemní zaměstnanosti.
Mezi významné cíle společnosti AŽD patří
řadit se na českém trhu k hodnotným zaměstnavatelům s rovnými příležitostmi pro všechny své
zaměstnance. Svým přístupem tak společnost
přispívá k odstranění genderových stereotypů,
nastolení vyšší rovnováhy na trhu práce, a tedy
k celospolečenskému prospěchu. I přes celkové

zaměření společnosti, zejména na technologie
v dopravní infrastruktuře, jejich vývoj, výrobu,
dodávku a montáž, je zde z celkového počtu
1 759 zaměstnanců zaměstnána téměř jedna třetina žen. V následujících datech jsou tak zahrnuti
všichni zaměstnanci včetně mimoevidenčních
stavů.
Ukazatele v závěru výroční zprávy vykazují
průměrný přepočtený stav zaměstnanců v evidenčních stavech včetně organizační složky Bratislava, kde je v pracovním poměru 67 zaměstnanců. Z toho 57 mužů a 10 žen.
Pro všechny zaměstnance společnosti platí
rovnocenné pracovní podmínky, způsoby odmě-

ňování, možnost odborné přípravy či dosažení
profesního postupu. Zaměstnanci s dlouholetou
praxí předávají své znalosti méně zkušeným kolegům, studentům i absolventům. Spolupráce
společnosti se školskými zařízeními i možnost
odborných praxí napomáhá získat kvalifikaci
během studia, hodnotné zkušenosti, vědomosti
a napomůže tak i v začátcích budoucí profesní
kariéry. Potenciální zaměstnanci získají možnost
seznámit se s firmou dříve, než do ní nastoupí.
Ve společnosti tak najdou pracovní uplatnění
uchazeči o zaměstnání na úrovni junior i senior.
Věková struktura společnosti je tedy různorodá.
Průměrný věk zaměstnanců společnosti je 45 let.
U mužů je to 44 let a u žen 46 let.

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
26,8 %

25,7 %
21,0 %

19,4 %

5,1 %
2,0 %
19–25 let

26–35 let

36–45 let

46–55 let

29

56–65 let

66 let a více

Z hlediska úrovně vzdělání najdou uplatnění
ve společnosti rovněž zaměstnanci s rozdílnými
stupni i obory vzdělání. Mezi tři nejčastější stupně
vzdělání zaměstnanců patří střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou, vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
a vysokoškolské vzdělání.
V rámci zaměstnanosti je společnost orientována mnoha směry, a tak umožňuje uplatnění jak pro technicko-hospodářské pracov-

níky, tak i pro dělnické profese, které tvoří až
35 % zaměstnanců.
Profesní zařazení zaměstnanců společnosti je
vzhledem k celkovému počtu zaměstnaných mužů
a žen poměrně vyrovnané. Z celkového počtu
478 žen je dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO
Českého statistického úřadu v prvních dvou profesních třídách, které odpovídají řídícím a specializovaným pracovním funkcím, zaměstnáno
45,2 % žen.

Na skutečnost rovných příležitostí při zaměstnávání ve společnosti AŽD a absenci jakékoliv diskriminace poukazuje i zaměstnávání cizinců, kteří
tvoří 2 % zaměstnanců, a uplatnění osob se zdravotním postižením, ti tvoří 1,5 % zaměstnanců.

VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
31,7 %
25,3 %

23,7 %

10,8 %

3,7 %

2,0 %
Základní
vzdělání

1,5 %

1,3 %
Vzdělání
s výučním
listem

Vzdělání
s maturitou
a výučním
listem

Vzdělání
s maturitou

Vyšší
odborné
vzdělání
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Bakalářské
vzdělání

Vysokoškolské
vzdělání

Doktorské
vzdělání

VZTAH K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ – ZELENÁ
FIRMA

Trvale plníme princip udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní
využívání a zavádění technologií
a zařízení šetrných k životnímu
prostředí.

Společnost AŽD se prezentuje jako firma,
která ve své „Politice integrovaného systému
managementu“ klade důraz nejen na kvalitu,
bezpečnost a ochranu zdraví, ale i na ochranu životního prostředí, a to zejména na neustálé zlepšování úrovně řízení v oblasti péče o životní prostředí a předcházení jeho znečišťování. Minimalizujeme negativní vlivy naší činnosti na životní
prostředí. Dbáme na zdraví zaměstnanců a obyvatel v okolí našich závodů i staveb. Klademe
velký důraz na průběžný a důsledný rozbor suro-

vin a materiálů se zaměřením na jejich maximální
využití a minimalizaci odpadů z technologických
procesů a stavebních činností. Trvale plníme princip udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní
využívání a zavádění technologií a zařízení šetrných k životnímu prostředí, respektujeme odborné posudky a návrhy na účinnou prevenci negativních vlivů a havárií včetně jejich následků.
Mezi lety 2019 a 2020 jsme snížili naši uhlíkovou stopu o 3,5 % a v nastoleném trendu jsme
pokračovali i v roce 2021.

Každoročně zpracováváme tzv. Hodnocení environmentální výkonnosti, které podává podrobnou zprávu o dopadech naší činnosti na životní
prostředí.

UHLÍKOVÁ STOPA SPOLEČNOSTI
34 000
33 000

32 712

TUNY C02

32 000
31 000
29 977

30 000

29 508

29 000

28 457

28 000
27 000
26 000

rok 2017

rok 2018
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rok 2019

rok 2020

COMPLIANCE
PROGRAM

Compliance program byl aplikován
ve společnosti jako ucelený systém
jednání jejích zaměstnanců vůči stávajícím i budoucím obchodním partnerům.

Společnost AŽD aplikovala ve svých řadách
Compliance program jakožto ucelený systém
jednání společnosti a jejích zaměstnanců v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi na morálních a etických zásadách. Vedení společnosti si je vědomo
nutnosti existence a funkčnosti compliance programu v obou jeho hlavních rovinách – compliance program jako skutečný štít na ochranu celé
společnosti před incidenty, jejichž zdroj vzniku
může být vně i uvnitř společnosti, a compliance
program jakožto nástroj pro podporu dodržování
zdravé firemní kultury společnosti.
Dokumenty z oblasti compliance programu
dokladují vzájemné aktivní působení a spolupráci vedení společnosti se zaměstnanci a jednoznačně tak svědčí o důvěře vedení vůči zaměstnancům a zároveň 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.

GDPR

V rámci společnosti AŽD byly revidovány a doplněny stávající směrnice relevantní ke zpracování osobních údajů.

Společnost AŽD je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 / 679
(GDPR) a zákonem č. 110 / 2019 Sb. a zákonem
č. 111 / 2019 Sb.
V roce 2020 / 2021 byly ve společnosti AŽD revidovány a doplněny stávající směrnice relevantní
ke zpracování osobních údajů.
V oblasti dokumentace byly uzavřeny smluvní
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 v dronech na
trati AŽD Čížkovice – Obrnice.
V oblasti procesů byla implementována jak
povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
dle GDPR, tak i proces pro ohlášení rizikových případů porušení ochrany OÚ dozorovému úřadu.
V oblasti zpracovávaných dat byla zformalizována přístupová práva k osobním údajům v informačních systémech a úložištích.
V oblasti monitorování se provedly balanční
testy u kamer v bezpilotním letounu (dronu) na
trati AŽD Čížkovice – Obrnice (ve vlacích a 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.
Jedná se o pilotní projekt společnosti AŽD
v České republice, kdy je kontrola železniční trati
prováděna pomocí dronů.
Zpracování je realizováno prostřednictvím
dvou bezpilotních letounů (dronů), které mají integrovanou kameru, a to za účelem monitoringu
prvků železniční infrastruktury v majetku a na pozemcích společnosti AŽD.
Předmětem zpracování jsou záběry prvků železniční infrastruktury, jako jsou výhybky, pře-

stavníky, kolejnice, pražce, návěstidla, přejezdy,
technické domky apod. Snímání je realizováno při
semiautonomních (automaticky řízených) misích,
kde je snímán kolejový rošt a další prvky železniční infrastruktury z výšky cca 30 metrů, pokud
to podmínky dovolí. V případě jiných prvků, jako
jsou např. návěstidla, dochází ke kontrole opticky
horizontálním pohledem kamery z různých stran.
Účelem provozování kamerového systému
umístěného v bezpilotním letounu je zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti železničních tratí.
Zpracování dle popisu představuje jedno
z klíčových opatření prevence bezpečnostních
rizik při veřejné hromadné přepravě osob, jako je
např. terorismus nebo jiné útoky na místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům (tzv. měkké cíle).
Všechny oprávněné a pověřené osoby jsou
řádně poučeny a jsou pravidelně školeny v zásadách bezpečnosti informací a ochraně osobních
údajů.
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CHARITATIVNÍ
ČINNOST

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

V oblasti charitativní činnosti pokračovala
společnost AŽD v uplynulém roce ve spolupráci
s Nadačním fondem AutTalk Kateřiny Sokolové,
jehož hlavním cílem je osvěta autismu. V rámci
akcí na podporu této nadace jsme se stali generálním partnerem třetího ročníku běhu RUN AUT
2021, který se uskutečnil v září v oboře Hvězda
v Praze. Celkový finanční výtěžek 140 000 Kč
z běhu byl věnován na podporu rodin pečujících o autistické děti. Také jsme podpořili pravidelným měsíčním příspěvkem pět žen, které žijí
bez partnera a samy pečují o jedno či více autistických dětí. Přímou finanční podporou rodičů
nejsou zdaleka jen peníze, ale je to hlavně vyjádření účasti, solidarity a uznání obtížnosti situace
rodinám a vyslovení důvěry. Z daru AŽD Nadační
fond AutTalk podpořil rovněž mladou zpěvačku
Barboru Brodníčkovou a nadaného klavíristu
a zpěváka Denise Szabolta, aby i nadále rozvíjeli
svůj hudební talent.
V daném období se společnost AŽD rozhodla
podpořit také rekonstrukci a dostavbu Hospicu
sv. Alžběty o. p. s. v Brně.

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, vývoje a projektování.
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 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. 4. 2023.
Na základě závazku k neustálému zlepšování,
byly obchodní útvary ředitelství společnosti, vývojová a projektová pracoviště závodu Technika

a podpůrné útvary v roce 2021 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-260 / 2021 s platností do 19. 12. 2024.
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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FINANČNÍ
HOSPODAŘENÍ
SPOLEČNOSTI

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

Obchodní obrat společnosti ve výši 9,5 miliardy
korun je za hospodářský rok 2020 / 2021 meziročně o jednu miliardu vyšší oproti předchozímu
období. Optimalizací nákladů a organizací společnosti bylo dosaženo lepších meziročních hospodářských výsledků.
V hodnoceném období pracovalo ve společnosti 1 755 pracovníků, což je meziroční pokles
o osm pracovníků.
Na výzkum a vývoj bylo v naší společnosti vynaloženo celkem 304 mil. Kč.
Skladbu aktiv výrazně 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, Bosně
a Hercegovině.
Společnost uplatňuje rozhodující a podstatný
vliv ve 24 dceřiných společnostech, z toho v 11 dceřiných společnostech v zahraničí: Slovensko (4×),

Polsko, Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Turecko.
Od 30. 9. 2021 do doby zpracování zprávy se
nestaly žádné významné události zásadně ovlivňující 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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HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE AŽD Praha s.r.o.
za období 2020 / 2021 – od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021

Společnost sleduje své výsledky v hospodářských obdobích začínajících vždy od 1. 10. do 30. 9. následného roku.
2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

6 782 063

8 580 264

8 595 662

9 578 423

Zisk po zdanění

403 367

781 151

939 370

958 573

Zisk z obratu v %

5,95

9,10

10,93

10,01

Přidaná hodnota

1 841 467

2 227 851

2 737 264

3 245 804

Bankovní úvěry

0

0

0

0

1 683

1 723

1 763

1 755

Ukazatel / období
Obchodní obrat (v tis. Kč)

Prům. přep. stav zaměst.

OBCHODNÍ OBRAT / ZAMĚSTNANCI

ZISKOVOST Z OBRATU

12 000

12,00
9 578

10 000
8 000

6,00

4 000

4,00

0

9,10 %

8,00

6 782

6 000

2 000

10,01 %

10,00

8 595

8 580

10,93 %

1 723

1 683

2017 / 2018

2018 / 2019

Obchodní obrat v mil. Kč

1 763

2019 / 2020

1 755

5,95 %

2,00
0,00

2020 / 2021

Prům. přep. stav zaměst.
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2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

SKLADBA AKTIV
k 30. 9. 2021 (v tis. Kč)

Skladba aktiv

2020 / 2021

Dlouhodobý nehm. majetek

16 439

Dlouhodobý hmotný majetek

637 826

Finanční dlouhodobý majetek

394 825

Zásoby

2 653 870

Pohledávky

2 776 005

Peněžní prostředky

1 846 934

Časové rozlišení
Aktiva celkem

SKLADBA AKTIV

36 627
8 362 526

Dlouhodobý nehm. majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Finanční dlouhodobý majetek

Zásoby

Pohledávky

Peněžní prostředky

Časové rozlišení
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SKLADBA PASIV
k 30. 9. 2021 (v tis. Kč)

Skladba pasiv

2020 / 2021

Základní kapitál

384 436

Kapitálové fondy

-2 172

Fondy tvořené ze zisku

1 563 425

Výsledek hospodaření minulých let

1 270 369

Zisk hospodářského období 2020 / 2021

958 573

Rezervy

2 283 843

Závazky

1 887 324

Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
Pasiva celkem

SKLADBA PASIV

0
16 728
8 362 526

Základní kapitál

Kapitálové fondy

Fondy tvořené ze zisku

Výsledek hospodaření minulých let

Zisk hospodářského období 2020 / 2021

Rezervy

Závazky

Bankovní úvěry a výpomoc

Časové rozlišení
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
k 30. 9. 2021.

ROZVAHA

v plném rozsahu k 30. 9. 2021 (v tis. Kč)
Označení

AKTIVA

Běžné účetní období

Číslo ř.
Brutto

a
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
B. I. 2.
2.1.
2.2.
B. I. 3.
B. I. 4.
B. I. 5.
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.
B. II. 5.
5.1.
5.2.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 2.

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
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek
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
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

c
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

1
10 226 974

011

422

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

Minulé úč. období

Korekce

Netto

Netto

2

3

4

1 864 448

8 362 526

6 997 833

2 742 786
169 195

1 693 696
152 756

1 049 090
16 439

1 140 416
20 381

163 307
160 785
2 522

151 134
149 003
2 131

12 173
11 782
391

15 328
14 707
621

5 466

1 622

3 844

4 489

422

564

422
637 826
283 439
71 988
211 451
349 929

564
716 898
371 157
146 786
224 371
344 196

422
2 012 574
613 636
71 988
541 648
1 394 480

1 374 748
330 197
330 197
1 044 551

024

4 458

4 458

1 545

025
026
027
028
029

1 535
2 923
561 017
453 698
42 242

1 535
2 923
394 825
334 748

1 545
403 137
352 513
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166 192
118 950
42 242

Označení

AKTIVA

Číslo ř.

a
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.
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.

b

c
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064

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
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
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Běžné účetní období

Minulé úč. období

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

63 077

5 000

Netto
4
58 077

48 624

2 000

2 000

2 000
7 276 809
2 653 870
1 043 772
1 609 384
714

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

714

153

2 776 005
675 008
262 475

8 368
2 407 702
503 980
196 179

411 108
1 425

411 108
1 425

306 311
1 490

1 425

1 425

1 490

2 100 997
1 908 639
9 691

1 903 722
1 758 244
6 191

182 667

182 667

139 287

113 505

113 505

71 260

2 000
2 000
7 447 561
2 728 870
1 043 772
1 684 384
714

170 752
75 000
75 000

714

2 871 757
675 008
262 475

2 196 749
1 984 384
29 698

95 752

95 752
75 745
20 007

Označení

AKTIVA

Číslo ř.

a
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.

b

c
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077

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
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Běžné účetní období

Minulé úč. období

Brutto

Korekce

Netto

1

2

3

Netto
4

36 917
26 237
6 008

36 917
26 237
6 008

51 403
10 442
6 182

1 846 934
3 455
1 843 479
36 627
35 209

1 846 934
3 455
1 843 479
36 627
35 209

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

1 418

1 418

515

Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

a

b

c

5

6

A.
A. I.

PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)

078

8 362 526

6 997 833

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

079

4 174 631

3 625 462

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
-2 172

7 139

Ažio a kapitálové fondy (ř.84 + 85)

084

A. II. 1.

A. II.

Ážio

085

A. II. 2.

Kapitálové fondy (ř. 87 až 91)

086

-2 172

7 139

2.1.

Ostatní kapitálové fondy

087

555

555

2.2.

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

088

-2 727

6 584

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

Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)

092

1 563 425

1 562 369

A. III. 1.

A. III.

Ostatní rezervní fondy

093

1 558 732

1 558 732

A. III. 2.

Statutární a ostatní fondy

094

4 693

3 637

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 až 98)

095

1 270 369

732 148

A. IV. 1.

Nerozdělený zisk minulých let

096

1 270 369

732 148

A. IV. 2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

097
958 573

939 370

A. IV.

A. IV. 3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+ / -)

098

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

099

A. VI.

Rozhodnuto o zálohohové výplatě podílu na zisku (-)

100

B. + C.

Cizí zdroje (ř. 102 + 107)

101

4 171 167

3 371 473

B.

2 283 843

1 788 628

134 571

114 383

Rezervy (ř. 103 až 106)

102

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

106

2 149 272

1 674 245

Závazky (ř. 108 + 123)

107

1 887 324

1 582 845

C.
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Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

a

b

c

5

6

C. I.

Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)

108

Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)

109

175 553

134 889

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

263

279

C. I. 4.
C. I. 5.

Závazky z obchodních vztahů

114

175 290

134 610

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.

Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)

119

9.1.

Závazky ke společníkům

120

9.2.

Dohadné účty pasivní

121
1 711 771

1 447 956

C. I. 1.

9.3.

Jiné závazky

122

C. II.

Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 až 133)

123

Vydané dluhopisy (ř. 125 + 126)

124

Vyměnitelné dluhopisy

125

C. II. 1.
1.1.

Ostatní dluhopisy

126

C. II. 2.

1.2.

Závazky k úvěrovým institucím

127

C. II. 3.

Krátkodobé přijaté zálohy

128

122 577

178 279

C. II. 4.

Závazky z obchodních vztahů

129

1 163 811

927 815

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

425 383

341 862

8.1.

Závazky ke společníkům

134

102 020

20

8.2.

Krátkodobé finanční výpomoci

135

8.3.

Závazky k zaměstnancům

136

150 884

135 457

8.4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

137

86 897

83 297
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Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

a

b

c

5

6

8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

138

25 927

34 240

8.6.

Dohadné účty pasivní

139

59 655

51 542

8.7.

Jiné závazky

140

Časové rozlišení pasiv (ř. 142 + 143)

141

16 728

898

D. 1.

Výdaje příštích období

142

16 454

731

D. 2.

Výnosy příštích období

143

274

167

D.
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27 306

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu k 30. 9. 2021 (v tis. Kč)
Označení

TEXT

Číslo řádku

a

b

c

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

8 005 991

7 231 635

II.

Tržby za prodej zboží

02

824 728

678 970

A.

Výkonová spotřeba (ř. 4 až 6)

03

7 567 820

6 932 721

A. 1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

682 234

553 035

A. 2.

Spotřeba materiálu a energie

05

5 024 142

4 955 698

A. 3.

Služby

06

1 861 444

1 423 988

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+ / -)

07

-596 614

-357 014

C.

Aktivace (-)

08

-1 386 290

-1 397 720

D.

Osobní náklady

09

1 641 488

1 594 762

D. 1.

Mzdové náklady

10

1 219 851

1 188 246

D. 2.

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

11

421 637

406 516

2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

396 219

379 331

2.2.

Ostatní náklady

13

25 418

27 185

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

14

187 504

144 791

E.
E. 1.

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

15

124 506

128 446

1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

16

124 506

128 446

1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

17

E. 2.

Úpravy hodnot zásob

18

E. 3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

-12 002

16 345

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 až 23)

20

623 783

533 467

III. 1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

5 833

1 317

III. 2.

Tržby z prodaného materiálu

22

499 316

446 947

III.

III. 3.

75 000

Jiné provozní výnosy

23

118 634

85 203

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

24

849 301

364 112

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

4 054

11

F. 2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

26

299 576

283 289

F.
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Označení

TEXT

a

Číslo řádku

b

c

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

F. 3.

Daně a poplatky

27

5 897

F. 4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

475 536

-31 836

F. 5.

Jiné provozní náklady

29

64 238

106 733

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

30

1 191 293

1 162 420

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

31

95 520

76 314
76 314

*
IV.
IV. 1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

32

85 920

IV. 2.

Ostatní výnosy z podílů

33

9 600

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

34

V.

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

35

5 915

V. 1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

36

V. 2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

37

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

38

1 852

VI.

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

39

927

4 035

VI. 1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

927

4 035

VI. 2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

42

-500

28 630

J.

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

43

J. 1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

44

J. 2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

45

VII.

Ostatní finanční výnosy

46

27 474

71 241

K.

Ostatní finanční náklady

47

153 710

130 321

*

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

48

-31 141

-7 361

**
L.

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

49

1 160 152

1 155 059

Daň z příjmů (ř. 51 + 52)

50

201 579

215 689

Daň z příjmů splatná

51

306 361

211 018

L. 1.
L. 2.

Daň z příjmů odložená (+ / -)

52

-104 782

4 671

**
M.

Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 49 - 50)

53

958 573

939 370

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / -)

54

***

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

55

958 573

939 370

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

56

9 578 423

8 595 662

*
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

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

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AŽD Praha s.r.o.
K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2020 / 2021

Dozorčí rada v hodnoceném období zajišťovala činnosti podle Občanského zákoníku, 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. 2021, 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. 2021 včetně
účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Ing. Alice Dicková		

Petr Rott 		

V Praze dne 30. 12. 2021
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Ing. Miroslav Kozák

Tato výroční zpráva je zpracována dle platného zákona o účetnictví a zachycuje stav ke 30. 9. 2021
© AŽD Praha s.r.o. 2022
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