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Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení obchodní partneři,
vážení společníci,
milí spolupracovníci,

je mou milou povinností oslovit Vás v úvodu nové výroční zprá-
vy, která hodnotí a uzavírá fiskální rok 2006/2007 u naší firmy 
AŽD Praha. Byl to úspěšný, i když velmi obtížný rok, rok nových 
staveb a nových technologií, byl to rok pozitivních výsledků 
doma i dynamicky se rozvíjejících činností v zahraničí. Z prezen-
tovaných výsledků je zřejmé, že i v tomto roce se naše firma roz-
víjela v souladu s přijatou strategií a plány. Rozvoj společnosti 
je zřejmý zejména v oblasti vývoje a nasazování nové techniky, 
zvyšující se vzdělanosti a stabilizace zaměstnanců společnos-
ti a významných obchodních aktivit doma i v zahraničí. Díky 
vysokému nasazení celé společnosti se nám podařilo význam-
ně se podílet na vysokém počtu staveb a dalších investičních 
akcí, vytvářet nabídky do nových obchodních soutěží, zvyšovat 
technickou úroveň našich výrobků a systémů a rozvíjet aktivity 
firmy v dalších oblastech podnikání.
 Dosažené hospodářské výsledky navázaly na příznivý 
trend z minulých let, a to včetně zvýšení obratu společnosti. 
 Vysokou měrou se na tomto parametru podílela zakáz-
ka na výstavbu mýtného systému na dálnicích a rychlostních 
komunikacích, kde jsme byli jedním z významných podzho-
tovitelů infrastrukturní oblasti. Tato zakázka byla ale zakázkou 
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me například  „Optimalizace trati Benešov u Prahy–Strančice“, 
„Optimalizace trati Plzeň–Stříbro“, „Elektrizace trati Ostrava 
Svinov–Opava východ“, „Elektrizace traťového úseku včetně 
PU Ostrava hl. nádraží–Ostrava-Kunčice“. Svým charakterem 
byla mimořádná stavba zabezpečení železničního tunelu v úse-
ku Březno u Chomutova–Chomutov, kde se jednalo nejenom 
o zabezpečovací zařízení, ale i dodávku kamerových systémů 
a řídicích technologií. Významná byla také aplikace dálkové-
ho ovládání v rámci racionalizace trati Tábor–Horní Cerekev. 
I v oblasti silniční techniky jsme realizovali řadu významných 
staveb – zmiňme například naši účast v dodávce  technologií 
v obcích Bánov a Dubí na Slovensku.
 Rostoucí trend je každoročně dosahován i v našich 
zahraničních aktivitách. Zahraniční trhy, kde se očekávají roz-
sáhlé investice do infrastruktury, dávají naší firmě příležitosti 
k uplatnění v blízké budoucnosti. S tím musí být jednoznačně 
definován program řízeného transferu technologií do regio-
nů, kde je to ekonomicky či jinak výhodné. Nemalými úspěchy 
se můžeme pochlubit na Slovensku, v Bělorusku, Srbsku, Černé 
Hoře, Bulharsku a v řadě dalších zemí. Naše další aktivity směřu-
jí do Egypta, Íránu a Sýrie. K tomu nejsou potřeba pouze finanč-
ní prostředky, ale zejména schopní lidé, kteří budou ochotni 
a připraveni hájit zájmy naší firmy v mnohdy velmi složitých 
podmínkách.
 V oblasti služeb pro naše zákazníky realizovala naše 
společnost servisní činnosti a na základě dvouroční smlouvy 
údržbu zabezpečovacího zařízení na části prvního a druhého 

jednorázovou a pro další fiskální rok s ní nebude možno počí-
tat. Na vysoký obrat měla nemalý vliv také zakázka výstavby 
bytových domů v Berouně. Stavba bude v polovině roku 2008 
ukončena závěrečnou kolaudací. Zvyšující se objem zakázek 
v zahraničí, a to zejména na Slovensku, v Srbsku, Bělorusku 
a Černé Hoře, postupně příznivě ovlivňuje výsledky hospodaře-
ní naší společnosti. Je třeba si uvědomit, že expanze naší firmy 
do zahraničí je věcí zcela zásadní důležitosti a firma může bojo-
vat o zahraniční zakázky právě v období jejího hospodářského 
růstu. Všechny tři zmiňované aktivity nepřinesly společnosti 
pouze finanční efekty, ale také významné zkušenosti a cenné 
reference. 
 Úspěšně jsme finalizovali vývoj systému Radioblok 
pro regionální tratě a nový systém vlakového zabezpečova-
če LS 06. V oblasti techniky jsme dokončili stabilizaci systému 
elektronického stavědla ESA 33. Následně jsme realizovali jeho 
další aplikace na tratích SŽDC v lokálním i liniovém provede-
ní. Poprvé jsme nasadili v liniové stavbě vlastní počítač náprav 
PZN-1 a nový systém kolejových obvodů KOA1, které splňují 
parametry TSI v rámci podmínek interoperability. Pokračovala 
také naše práce na pilotním projektu ETCS ve spolupráci s fir-
mou Ansaldo a na výstavbě další části GSM-R pro firmu Kapsch. 
Významné změny nastaly i v oblasti silniční techniky. Našim 
zákazníkům jsme nabídli inovované technologie pro řízení sil-
ničního provozu, kamerové systémy a telematické aplikace. 
 Naše firma se významně podílela dodávkami tech-
nologie na realizaci staveb železniční infrastruktury. Jmenuj-



9

koridoru SŽDC. Servis zajišťujeme také v oblasti silniční techni-
ky a nově na části první etapy mýtného systému na dálnicích 
a rychlostních komunikacích. 
 Firma AŽD Praha diverzifikuje své činnosti a aktivně 
vstupuje do jiných segmentů trhu. Jedná se například o výstav-
bu bytových komplexů v Berouně, kterou realizuje naše dceřiná 
společnost AŽD – Harmonie. Pevně věřím, že se v závěrečném 
účtu tento projekt ukáže jako profitabilní. Také v oblasti revita-
lizací nádraží ČD jsme po Havlíčkově Brodě převzali do správy 
stanici Kolín a rovněž zde očekávám splnění našich dlouhodo-
bých záměrů. Jako perspektivní se jeví i program zabezpeče-
ní speciálních objektů – zejména věznic. Zde jsme v minulém 
roce realizovali projekt v objektech věznic Sabinov, Banská Bys-
trica a Žilina. V plánech příštího roku jsou objekty věznic Ilava 
a Želiezovce.
 AŽD Praha dlouhodobě čerpá prostředky z evrop-
ských programů inovace či rozvoje techniky a technologií. 
Za významné jistě stojí připomenout výstavbu technologic-
kého parku ve Mstěticích, jehož stavba bude dokončena ješ-
tě v tomto roce, dotace na nákup špičkových technologií do 
výrobních závodů či podpor některých vývojových projektů. 
Význam a uznání práce našich lidí a naší firmy se projevuje 
i v účasti našich zástupců v řadě evropských komisí, českých 
i evropských rozvojových programů a řady sdružení. Na stále 
se zvyšující význam evropské integrace jsme museli reagovat 
otevřením stálého zastoupení AŽD Praha v Bruselu. 

Vážení přátelé,
uplynulý rok byl pro naši společnost velmi dynamický, významný 
a zajímavý. Odkazuji na další části této výroční zprávy, kde jsou 
dosažené výsledky minulého roku vidět nejenom v zrcadle čísel, 
ale také na kapitoly, kde jsou jednotlivé oblasti aktivit naší společ-
nosti podrobně popsány. Děkuji všem zaměstnancům a společní-
kům,  kteří svojí prací přispěli k výborným výsledkům a dobrému 
jménu společnosti. Jsem si vědom toho, že se pracovalo často ve 
velmi obtížných podmínkách s krátkou časovou lhůtou a o to víc 
si vážím těch, kteří i takové úkoly dokázali úspěšně splnit.
Rád bych poděkoval rovněž našim obchodním partnerům 
a zákazníkům, kteří nám umožnili uplatnit naše schopnosti 
a využít náš široký potenciál. Jejich důvěra je pro nás největším 
závazkem do budoucna a vynasnažíme se ji nadále podporovat 
tím, že budeme pracovat spolehlivě a kvalitně, aby naše techno-
logie dlouho a bezpečně plnily svůj účel. Je mým přáním, aby 
se při slovech profesionalita, kvalita a korektnost všem vybavil 
název společnosti AŽD Praha.

Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti a generální ředitel
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Ing.  Zdeněk CHRDLE
jednatel společnosti a generální ředitel

Ing.  František JECKEL 
jednatel společnosti a výkonný ředitel

Ing.  Alice DICKOVÁ 
jednatelka společnosti 
a ekonomická náměstkyně 
ředitele závodu Technika
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Valná hromada

Organizační struktura a orgány společnosti

AŽD Praha s.r.o. (IČ 48029483) je ryze česká firma, vlastněná 
dlouhodobě stabilní skupinou majitelů. Ve smyslu obchodního 
zákoníku České republiky je společností s ručením omezeným. 
Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 14616. Z hlediska legislativního i hospo-
dářského je jednotným právním subjektem.

V čele společnosti je představenstvo, tvořené jednatelem – 
generálním ředitelem a dalšími dvěma jednateli.

K zabezpečení vrcholových řídicích a svodných funkcí je zřízeno 
ředitelství společnosti, které řídí a koordinuje činnosti, zabezpe-
čující realizaci předmětu podnikání společnosti.
Pracovněprávní vztahy ve společnosti byly v hodnoceném 
období naplňovány v souladu se zákoníkem práce, souvisejícími 
pracovněprávními předpisy a platnou kolektivní smlouvou.
Orgány a představitelé společnosti jsou v této výroční zprávě 
uvedeni dle stavu k 30. září 2007.

Dozorčí rada

Miroslav KUČERA
specialista pro nabídky

Ing.  Miroslav KOZÁK
finanční ředitel

Ing.  Richard VAVRDA
ekonomický náměstek

ředitele Montážního závodu Olomouc

Jednatelé

Ing.  Zdeněk CHRDLE
generální ředitel společnosti

Ing.  František JECKEL
výkonný ředitel

Ing.  Alice DICKOVÁ
ekonomická náměstkyně 
ředitele závodu Technika
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Organizační schéma 
stav k 30.  9.  2007

Valná hromada

Jednatelé

Dozorčí rada

Generální ředitel

Odborní poradci Zahraniční marketing 
a obchod

Představitel vedení 
pro IMS

Ředitel obchodního 
zastoupení v Bulharsku

Oddělení speciální 
techniky

Obchodní ředitel Provozní ředitel Technický ředitel Výkonný ředitel Personální manažer Finanční ředitel
Obchodní ředitel

pro silniční telematiku

VZ
Praha

VZ
Brno

VZ
Olomouc

ZOZ
Olomouc

MZ
Kolín

MZ
Olomouc

ZTE
Praha

DSE
Praha

DTI
Praha

DST
Brno

PRJ VAV

Význam zkratek:
VZ – Výrobní závod
MZ  – Montážní závod
ZOZ – Zásobovací a odbytový závod
ZTE – Závod Technika
PRJ – Projekce

VAV – Výzkum a vývoj
DSE – Divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky
DTI – Divize Teleinformatika
DST – Divize Automatizace silniční techniky
IMS – Integrovaný systém managementu
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Generální ředitel
Ing. Zdeněk CHRDLE
Telefon: 267 287 201

Fax: 272 656 142

Výkonný ředitel
Ing. František JECKEL
Telefon: 267 287 749

Fax: 272 650 831

Provozní ředitel
Ing. Jiří BAŤKA

Telefon: 267 287 203
Fax: 272 656 139

Obchodní ředitel
Ing. Petr LAPÁČEK

Telefon: 267 287 416
Fax: 272 650 831

Ředitelství a sídlo společnosti

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

Telefon: +420 267 287 111
Fax: +420 272 656 142

E-mail: info@azd.cz
Internet: www.azd.cz

Finanční ředitel 
Ing. Miroslav KOZÁK
Telefon: 267 287 190

Fax: 272 650 864

Technický ředitel
Ing. Roman JUŘÍK

Telefon: 267 287 361
Fax: 272 650 851

Personální manažer
Ing. Miloslav SOVÁK
Telefon: 267 287 196

Fax: 272 650 830

Obchodní ředitel pro silniční telematiku
Ing. Vladimír KETNER
Telefon: 267 287 234

Fax: 272 650 864
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Závod Technika Praha 
Ředitel závodu 

Ing. Karel VIŠNOVSKÝ
AŽD Praha s.r.o., závod Technika Praha

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Telefon: 267 287 223, fax: 272 650 823

Náměstek ředitele závodu pro výzkum a vývoj
Ing. Michal PAVEL

Telefon: 267 287 364, fax: 272 650 823 

Náměstek ředitele závodu pro projekci
Ing. Josef BOREČEK

Telefon: 267 287 259, fax: 272 762 543

Výrobní závod Praha 
Náměstek provozního ředitele pro řízení VZ Praha 

Ing. Martin ČERNÝ
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Praha

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Telefon: 267 287 193, fax: 272 656 147

Výrobní závod Brno 
Náměstkyně provozního ředitele pro řízení VZ Brno

Ing. Jolana HORSÁKOVÁ
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Brno

Křižíkova 32, 612 00 Brno-Královo Pole
Telefon: 549 122 101, fax: 541 211 119

Výrobní závod Olomouc 
Náměstek provozního ředitele pro řízení VZ Olomouc

Ing. Stanislav SLAVÍČEK
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Olomouc

Roháče z Dubé 6, P. O. Box č. 13, 772 11 Olomouc 2
Telefon: 585 113 700, fax: 585 311 424

Montážní závod Kolín
Ředitel závodu

Ing. Petr FALTUS
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín

Polepská 724, 280 02 Kolín IV
Telefon: 321 720 692, fax: 321 720 692

Montážní závod Olomouc 
Ředitel závodu

Ing. Karel OPRAVIL
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc

Jiráskova 5, 772 00 Olomouc
Telefon: 585 113 760, fax: 585 313 250

Organizační jednotky
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Zásobovací a odbytový závod Olomouc
Ředitelka závodu
Daniela VESELÁ

AŽD Praha s.r.o., Zásobovací a odbytový 
závod Olomouc

Železniční 1, 772 10 Olomouc
Telefon: 585 113 210, fax: 585 311 270

Divize Teleinformatika Praha
Ředitel divize

Miroslav HORA
AŽD Praha s.r.o., divize Teleinformatika Praha

Ukrajinská 4, 101 28 Praha 10-Vršovice
Telefon: 274 012 612, fax: 274 012 611

Divize Servisu sdělovací  
a zabezpečovací techniky Praha

Ředitel divize
Ing. Václav BARTŮNĚK

AŽD Praha s.r.o., divize Servisu sdělovací 
a zabezpečovací techniky Praha

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Telefon: 272 650 818, fax: 272 656 162

Divize Automatizace silniční 
techniky Brno

Ředitel divize
Ing. Zdeněk GRUBL

AŽD Praha s.r.o., divize Automatizace 
silniční techniky Brno

Křižíkova 32, 612 00 Brno-Královo Pole
Telefon: 549 210 075, fax: 549 210 074

AŽD Praha s.r.o., 
organizační složka Bratislava

Vedoucí organizační složky
Ing. František JECKEL

AŽD Praha s.r.o., organizační složka Bratislava 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Telefon: +421 258 282 301, fax: +421 253 412 048



Kdo jsme

Pracoviště dálkového řízení tratě Bakov nad Jizerou–Česká Lípa
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Kdo jsme

Společnost AŽD Praha působí v pozici předního českého 
dodavatele dopravních řídicích a zabezpečovacích systémů 
a technologií již více než 50 let.
AŽD Praha je ryze česká firma, která se specializuje na komplex-
ní dodávky řídicí, zabezpečovací, informační a telekomu-
nikační techniky zejména pro kolejovou a silniční dopra-
vu. Oblast působnosti firmy se v poslední době rozšiřuje také 
do dalších oblastí, jako je například developerství a zabezpe-
čení objektů.

Díky komplexnosti, která začíná analýzou potřeb a vývojem 
zařízení a pokračuje přes projekci, výrobu a montáž až k dlou-

hodobému servisu, nabízí AŽD Praha efektivní řešení konkrét-
ních potřeb svých zákazníků.

Kromě stabilního postavení na domácím trhu se společnost 
úspěšně prosazuje i v zahraničí. K nejvýznačnějším zahranič-
ním aktivitám patří podíl na obnově železniční infrastruktury 
na Slovensku. Společnost AŽD Praha nebo její dceřiné spo-
lečnosti rovněž úspěšně působí například v Indii, Bulharsku, 
Srbsku a v Černé Hoře.  

Nejvýznamnější objem produkce společnosti představují sys-
témy pro řízení a zajištění bezpečnosti provozu železniční 
dopravy. Jsou dodávány v různých konfiguracích pro korido-
rové i nekoridorové tratě včetně uzlových stanic a mohou být 
vybaveny nadstavbovými systémy pro diagnostiku, graficko-
technologickou dokumentaci a dálkové řízení. AŽD Praha rov-
něž vyrábí a dodává příslušná venkovní zařízení například pro 
ovládání a zabezpečení výhybek, světelná návěstidla a mno-
há další. Systém pro automatické řízení jízdy vlaku je úspěšně 
používán rovněž pro řízení jízdy vlaků metra a umožňuje i zce-
la automatický provoz. Tyto systémy a zařízení jsou využívány 
také v průmyslových podnicích a dolech. AŽD Praha dodává 

rovněž systémy pro řízení a kontrolu silniční dopravy, například 
pro světelně řízené křižovatky, řízení provozu v tunelech, par-
kování a vjezd, rozpoznávání registračních značek a kontrolu 
dodržování pravidel silničního provozu.

Aplikací telekomunikačních a přenosových technologií 
v oblasti dopravy i mimo ni se zabývá samostatná divize Telein-
formatika.

Mezi další aktivity společnosti patří například logistické služby 
a developerská, projekční, školicí a poradenská činnost.  

Zaměření produkce



Integrovaný systém managementu



Plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků skrze vysokou 
kvalitu výrobků a služeb je hlavní prioritou AŽD Praha. Nedílnou 
součástí řízení společnosti je integrovaný systém managemen-
tu, který zajišťuje splnění strategických záměrů v oblasti kvali-
ty, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto 
záměry jsou podrobně popsány v dokumentu Politika integro-
vaného systému managementu AŽD Praha. 

Vytvořený systém managementu je aplikován na předmět čin-
nosti společnosti a určuje vzájemné vazby mezi jednotlivými 
organizačními jednotkami a útvary. Dále také stanovuje odpo-
vědnost za procesy zajišťující kvalitu finálního produktu posky-
tovaného zákazníkovi, minimalizaci negativních vlivů na životní 
prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Shodu systému managementu kvality s požadavky ISO 9001, 
shodu environmentálního systému managementu s požadav-
ky ISO 14001 a shodu managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci s požadavky OHSAS 18001 prokazují certifikáty 
udělené z úrovně mezinárodního certifikačního orgánu IQNet 
evid. č. CZ-2345/2006, CZ-161/2006 a CZ-162/2006. Oceněním 
integrace všech uvedených systémů managementu je udělení 
Zlatého certifikátu.

Pro naše zákazníky jsou certifikáty důkazem o dodržování prin-
cipů moderního řízení v AŽD Praha, zabezpečení kvality výrob-
ků a služeb, šetrnosti k životnímu prostředí a zajištění bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci. Vlastnictví Zlatého certifikátu 
nás zavazuje k neustálému zlepšování ve všech certifikovaných 
oblastech předmětu podnikání.
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Integrovaný systém managementu



AŽD Praha a ochrana životního prostředí



AŽD Praha věnuje trvalou pozornost úspoře energií, snižování 
produkce odpadů, omezování spotřeby vody a snižování emisí 
škodlivin do ovzduší. Šetrný vztah k ochraně přírody a krajiny 
se stal součástí výrobních i montážních procesů.
Při vývoji nových zařízení je respektován, mimo požadavků 
na vysokou technickou úroveň a bezpečnost zařízení, rov-
něž požadavek na minimální vliv zařízení na životní prostředí, 
a to od výběru použitých vstupních materiálů přes technologie 
výroby až po provoz a likvidaci.

AŽD Praha s.r.o. vyřešením úkolu technického rozvoje naplnila 
Směrnici evropského parlamentu a rady 2002/95/ES ze dne 
27. ledna 2003 o omezování některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektrotechnických zařízeních v podobě zvlád-
nutí technologie bezolovnatého pájení. 
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AŽD Praha a ochrana životního prostředí

Výstražník přejezdového zabezpečovacího zařízení



Výroba

Dispečerské centrum dálkového řízení tratě Břeclav–Přerov



AŽD Praha se vždy soustředila na komplexnost dodávek. V oblas-
ti zabezpečovací a sdělovací techniky pro dopravu poskytujeme 
služby a dodávky od vývoje zabezpečovacích a sdělovacích sys-
témů přes projektování investičních akcí, výrobu nezbytných 
komponentů a jejich kompletaci až po vlastní stavební realizaci 
a následný odborný servis. 

Významný podíl v tomto uzavřeném cyklu zaujímá vlastní výro-
ba klíčových dílů a komponentů dodávaných zařízení, kterou 
zabezpečují specializované výrobní závody v Praze, Brně a Olo-
mouci. Tyto tři závody plní především úlohu hlavních dodavate-
lů pro výstavbu zabezpečovacích a sdělovacích zařízení realizo-
vaných montážními závody AŽD Praha na železničních stavbách 
v českých zemích i v zahraničí. Výrobky však dodáváme také 
jiným firmám, které se zabývají dodávkami a montáží drážních 
zabezpečovacích a sdělovacích systémů. 

Typickým rysem dodávek pro investiční výstavbu v drážní oblas-
ti je jejich adresnost. Tato skutečnost výrazně zvyšuje náročnost 
výroby, přesto s radostí můžeme konstatovat, že výrobní závody 
v uplynulém období veškeré požadavky montážních závodů 
na dodávky adresných výrobků pro vlastní investiční akce plně 
zabezpečily. Splněny byly i požadavky divize Servisu sdělovací 
a zabezpečovací techniky na dodávky potřebných náhradních 
dílů. 

V souladu se světovým trendem se firma zaměřuje na postupné 
zprůmyslňování montážní činnosti. Principiálně spočívá v tom, 
že prvotní oživení, přezkoušení a ověření funkčnosti dodáva-

ného zařízení se provádí v příznivých podmínkách výrobních 
a montážních závodů, většinou právě v prostorách Výrobního 
závodu Praha, kde se k tomu účelu vybudovalo několik speci-
alizovaných, plně vybavených pracovišť. Uvedeným postupem 
se před konečnou montáží na stavbách předem zkompletují 
a odzkouší adresné zabezpečovací systémy, a to jak pro železnič-
ní stanice, tak i pro traťové úseky. Předpokládá se, že v budouc-
nu budou právě takto realizovány všechny rozhodující investiční 
akce v tuzemsku a v zahraničí.

Kromě výroby drážních zabezpečovacích a sdělovacích systé-
mů, které jsou hlavním předmětem jejich činnosti, zabezpe-
čují výrobní závody rovněž zakázky pro oblasti mimo resort 
dopravy. K nejvýznamnějším patří rozsáhlá výroba mikroskopů 
a jejich dílů pro firmu FEI, která probíhá ve Výrobním závodě 
Brno, či objemná kooperační výroba strojírenského charakteru 
pro řadu firem (John Craine, ISH Olomouc a další) ve Výrobním 
závodě Olomouc. 
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Výroba



Z našich staveb

Technologický počítač elektronického stavědla ESA 11



Montáže na železničních stavbách v Čechách a v zahraničí rea-
lizují tři specializované organizační jednotky. Charakteristickým 
rysem posledního období bylo nasazení nových moderních tech-
nologií v oblasti zabezpečovací techniky. Nový typ kolejových 
obvodů KOA1, nové elektronické prvky ve staničním zabezpečo-
vacím zařízení a v neposlední řadě počítače náprav PZN-1.
 
Rozhodující zakázky při výstavbě koridorů byly realizovány 
na těchto úsecích: „Optimalizace tratě Strančice–Praha-Hostivař“, 
„Optimalizace tratě Benešov u Prahy–Strančice“, 
„Modernizace tratě Veselí n. L.–Tábor – 1. část, úsek Doubí u Tábo-
ra–Tábor“, „Optimalizace tratě Plzeň–Stříbro“. 
Tyto stavby přinesou zvýšení rychlosti na modernizovaných tra-
tích a umožní navýšení kapacity přímého spojení severní a již-
ní části Evropy. Jejich dokončení bude významným přínosem 
pro evropskou železniční síť.

Montážní jednotky se uplatnily také při racionalizačních stav-
bách, např. v oblasti Ostravy  byla aktivována stavba „Elektrizace 
t. ú. vč. PEÚ žst. Ostrava hl. n.–Ostrava-Kunčice“, kde bylo zastaralé 
zabezpečovací zařízení nahrazeno moderním ESA 11 z produkce 
AŽD Praha. V  severních Čechách byla dokončena a aktivována 
stavba „Březno u Chomutova–Chomutov“ a na Moravě probíhá  
„Rekonstrukce tratě Jihlava–Havlíčkův Brod“. Velký význam pro 
posílení dopravy a zvýšení propustnosti tratě má racionalizační 
stavba  „Racionalizace tratě Zdice–Protivín“.
Další z  racionalizačních staveb, které dosud probíhají, jsou „Elek-
trizace tratě České Budějovice–České Velenice“ a „Průjezd želez-
ničním uzlem Ústí nad Labem“.

V roce 2007 byl na Centrálním dispečerském pracovišti v Přerově 
aktivován integrační server pro ovládání a dohled sdělovacích 
a informačních zařízení na trati Přerov–Břeclav.

Jednou z nejdůležitějších realizovaných staveb naší firmy  je 
stavba „Nové spojení Praha hl. n.–Masarykovo n.–Libeň–Vysoča-
ny–Holešovice“ a navazující „Modernizace traťového úseku Pra-
ha-Libeň–Praha-Běchovice“ včetně železniční stanice Běchovi-
ce, která již byla aktivována. Po dokončení zde vznikne moderní 
dopravní uzel, který bude vyhovovat všem požadavkům meziná-
rodní přepravy.

Ve Slovenské republice byla zprovozněna stanice Poprad-Tatry 
s novým zabezpečovacím zařízením ESA 11 a ke konci roku pro-
běhla aktivace stavby „Závod na výrobu automobilů KIA Motors 
Slovakia“, kde byla také nasazena ESA 11. V tuto chvíli se na Slo-
vensku pracuje na dalších objemově menších stavbách.

Společnost AŽD Praha při realizaci investičních akcí pro své 
obchodní partnery zajišťuje dodávky vyspělých technologií 
na vysoké profesionální úrovni.
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Z našich staveb

Železniční technologie



Křižovatka v Kuřimi, řízená řadičem MR-28 



Aktivity AŽD Praha v oblasti dodávek technologií pro pražské met-
ro se ve sledovaném období také vyvíjely. Probíhalo sledování ově-
řovacího provozu elektronického stavědla ESA 11M+ v depu metra 
Hostivař a příprava k závěrečnému vyhodnocení.
Na stavbě IV C2 úseku Ládví–Letňany naši montážníci instalova-
li technologie elektronického stavědla ESA 11M+ a připravovali 
dodavatelské zkoušky.

Významnou akcí byla testovací implementace funkce bezobsluž-
ného obratu ve stanici Dejvická na jeden zkušební vlak. Proběhlo 
ověření a testování této nové funkce a zařízení získalo průkaz způ-
sobilosti pro zkušební provoz.

Technologie pro metro

Na produkci systémů a technologií zvyšujících efektivitu a bezpečnost 
silniční dopravy se specializuje divize Automatizace silniční techniky. 
Obchodní úsek pro silniční telematiku, který je součástí ředitelství spo-
lečnosti, zajišťuje obchodní aktivity této produktové oblasti a vytváří 
strategii rozvoje činnosti na tuzemském i zahraničním trhu. V uplynulém 
hospodářském roce 2006/2007 úspěšně rozvíjel své aktivity kromě Čes-
ké republiky i na Slovensku, v Bulharsku, Srbsku a Polsku. Na tyto trhy 
nabízí a dodává křižovatkové systémy řídící světelnou signalizaci, inteli-
gentní dopravní systémy založené na identifikaci a automatickém roz-
poznání registračních značek vozidel a identifikaci různých dopravních 
přestupků, telematické systémy monitorující a zefektivňující dopravu, 
systémy řízeného parkování společně s naváděcími systémy na odstav-
ná parkoviště na okrajích měst, informační systémy v silniční dopravě, 
dálniční elektronické systémy a řídicí a zabezpečovací systémy tunelů.

Vybavením železničního tunelu Březno u Chomutova řídicími, osvětlo-
vacími a signalizačními technologiemi včetně dohledového kamerové-
ho systému zaznamenávajícího pohyb nepovolaných osob v blízkosti 

tunelu jsme navázali na úspěšný projekt dodávky informačních techno-
logií pro dálniční tunel Valík na jižním obchvatu Plzně.
Ke zvýšení bezpečnosti na silnicích například v obci Dubí či v Bánově 
přispívají od minulého roku nově dodané kamerové systémy pro měření 
úsekové rychlosti vozidel. Nejvýznamnějším prvkem pro zvýšení bez-
pečnosti dopravy a chodců nadále zůstávají světelné křižovatky s řídicí-
mi systémy dodávanými divizí do měst v ČR, na Slovensko i do Bulhar-
ska. V Praze 6 budou v novém roce nainstalovány informační radary. 
Dodali jsme technologie na dětská dopravní hřiště v několika městech 
ČR, čímž jsme přispěli k prevenci dopravních nehod na silničních komu-
nikacích.

K dalším významným dodávkám patří dynamická koordinace křižovatek 
(optimalizace řízení dopravního proudu), monitorování dopravy a nasví-
cení přechodů realizované ve slovenské Banské Bystrici a systém signali-
zace při úniku čpavku v chemické továrně Lovochemie v Lovosicích. 
Dále divize zajišťuje obnovu a rozvoj světelných signalizačních zařízení 
na křižovatkách v Praze. V rámci subdodavatelské smlouvy podepsané 

Silniční technologie
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27. března 2007 se společností ELTODO dopravní systémy s.r.o. 
byly zahájeny projektové práce a inženýring na 22 pražských kři-
žovatkách. Ve Třineckých železárnách instalovala v rámci II. etapy 
automatický vjezdový systém EntryCon. V neposlední řadě byl 
ukončen zkušební provoz vybavení tunelu Valík a zahájeny dodáv-
ky služeb v rámci servisu a údržby.

V následujícím období čeká divizi zvyšování dodávek v rámci 
silničních telematických systémů na tuzemských i zahraničních 
trzích. Postupně dojde k dokončení dodávek telematických sys-
témů v Havlíčkově Brodě, zahájení realizačních prací na tunelo-
vých systémech na pražském městském okruhu a dokončení prací 
na zakázce „Prodloužení tramvajové tratě Radlická“. 

Servis
Za záruční a pozáruční servis, údržbu pro oblast sdělovacího, zabez-
pečovacího a informačního zařízení a další služby, které vyplývají 
ze zodpovědnosti za vady díla či zařízení během záruční doby, zod-
povídá divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky.
Servisní činnost divize vykonává prioritně pro oblast nově moder-
nizovaných technologických celků, a to zejména elektronických 
staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení 
a systémů dálkového ovládání, včetně servisu výhybkového a závo-
rového programu AŽD Praha.
Divize servisu má v péči celkem 197 staničních zabezpečovacích 
zařízení, 537 přejezdových zabezpečovacích zařízení, 55 traťových 
úseků elektronického automatického bloku, další traťová zabezpe-
čovací zařízení v počtu 65 (automatická hradla a  rekonstruované 
automatické bloky), zařízení dálkového ovládání a související sdě-
lovací a informační zařízení. Od počátku výroby čelisťových závěrů 
do konce hospodářského roku 2006/2007 má divize v servisní péči 
celkem 4844 kusů čelisťových závěrů VZ 200.
Záruční servisní činnost je zajišťována mimo jiné pro Dopravní 
podnik hlavního města Prahy METRO (opravy 3. stupně na trase 

IV C1 a systém vlakového zabezpečovače a automatického vedení 
vlaku na trase A).
Pro České dráhy zajišťuje servis kompenzátorů ohrožujících proudů 
na jednotkách řady 680 (Pendolino).
Divize působí také v zahraničí. Servis poskytuje zařízením dodá-
vaným pro Železnice Slovenské republiky, stejně jako systémům 
instalovaným v Bělorusku a Srbsku.
Výkon servisní činnosti je prováděn prostřednictvím servisních 
skupin a pracovišť  s dislokacemi v Ústí nad Labem, Karlových 
Varech, Praze, Českých Budějovicích, Kolíně, Pardubicích, Olomou-
ci, Brně, Břeclavi a Ostravě. Z důvodu navýšení počtů dodaných 
zařízení byla posílena a osamostatněna servisní skupina Ostrava 
a 1. května 2007 vzniklo nové pracoviště v Plzni. Dne 1. ledna 2007 
zahájil činnost Úsek pro údržbu SZT, působící ve střediscích údržby 
Skalice, Svitavy (pro trať Brno–Česká Třebová) a Moravský Písek 
(pro traťový úsek Hodonín–Nedakonice). 
Servisní činnost je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně a 365 dní 
v roce na základě pohotovostních služeb.
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Developerství a inženýring

Bytová výstavba v Králově Dvoře 



Developerství a inženýring

Relativně novou, ale úspěšnou oblastí činnosti firmy je deve-
loperství, konkrétně spolupráce s firmou Harmonie Group 
na výstavbě domů a participace na projektu Českých drah 
Živá nádraží. 

Výstavba bytových domů v Králově Dvoře byla uzavřena 
kolaudací I. etapy 100 bytů ve čtyřech bytových domech. 
Celkové dokončení výstavby je plánováno na prosinec 2008, 
kdy bude dostavěno dalších pět bytových domů se 145 byty. 
Prodej bytů zajišťuje společnost Harmonie Group a k dnešní-
mu dni je volných pouze 12 bytů z druhé etapy. 
 
V projektu Českých drah Živá nádraží se naše společnost 
zúčastnila výběrových řízení na žst. Havlíčkův Brod, Kolín, 
Nymburk, Poděbrady,  Kralupy n. Vlt. a Kutná Hora-město. 

Smlouva o třicetiletém nájmu je podepsána na žst. Havlíčkův 
Brod, kde již byla dokončena první fáze projektu.
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Logistika

Logistické centrum v Olomouci



Logistika

Logistické centrum společnosti sídlí v Olomouci. Zásobovací 
a odbytový závod Olomouc poskytuje logistické zázemí pro 
všechny organizační jednotky společnosti AŽD Praha půso-
bící na území České republiky i v zahraničí a zároveň také pro 
zahraniční dceřiné společnosti. 

Závod je současně výhradním odběratelem výrobků vlastní 
průmyslové výroby AŽD Praha, kterými pak v rámci logis-
tické činnosti zásobuje jednotlivé montážní závody a divizi 
Teleinformatika. Mimoto je spolu s dalšími nakupovanými 
produkty v rámci své obchodní činnosti prodává tuzemským 
a zahraničním odběratelům.
Během hospodářského roku 2006/2007 prošlo sklady záso-
bovacího a odbytového závodu 3,1 mld. výrobků, materiálů 
a dalších produktů, z toho v rámci logistiky pro AŽD 1,8 mld., 
tedy 58 %, a pro cizí odběratele 1,3 mld, což je 42 %.

Logistika zahrnuje i další související služby, které závod pro-
vádí nebo zajišťuje: celní a přepravní služby, tvorbu ucele-
ných zásilek či montážních celků, případně další dle indivi-
duálních požadavků. 

Kromě pravidelných a běžných povinností v rámci zabezpe-
čení potřeb montážní a výrobní činnosti na stavbách Českých 
drah a uspokojování požadavků ostatních zákazníků v ČR 
(především dodávkami kabelů) zajišťovalo logistické centrum 
v uplynulém roce také dodávky pro zahraniční stavby prová-
děné závody AŽD Praha. Montážní závod Olomouc realizoval 
první stavbu v Bělorusku, aktivoval zařízení ESA 11-BC v želez-
niční stanici Polock a různou měrou se podílel na stavbách 
ve Slovenské republice – ať už přímo jako např. při zabudování 
venkovních prvků na stavbě Poprad, nebo ve spolupráci s fir-
mami Adotel Hex a AŽD Košice. 
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Výzkum a vývoj

AŽD Praha disponuje vlastními výzkumnými a vývojovými 
kapacitami, jejichž využití je nezbytnou podmínkou úspěš-
ného působení společnosti na tuzemském trhu i v zahraničí. 
Společnost vynakládá na technický rozvoj významné finanční 
prostředky. Výsledkem jsou nová technická řešení výrobků 
a nových systémů a také průběžná inovace prakticky celého 
sortimentu výroby a dodávek společnosti.

Rozhodující objem produkce společnosti tvoří systémy pro 
zabezpečení a řízení železniční dopravy. Tomu odpovídá také 
zaměření výzkumu a vývoje. V hospodářském roce 2006/2007 
v této oblasti pokračovaly práce na inovaci staničních, traťových 
a přejezdových zabezpečovacích zařízení. Také byly provozně 
ověřovány prototypy staničního zabezpečovacího zařízení 
s bezkontaktním ovládáním vnějších prvků, probíhalo inten-
zivní provozní ověřování nových elektronických kolejových 
obvodů a dokončovaly se práce na přípravě prvního provozní-
ho ověření komunikačního systému zabezpečovacích zařízení. 
Úspěšně pokračovala spolupráce na realizaci pilotního projektu 
ETCS na traťovém úseku Poříčany–Kolín včetně vývoje nových 
komponent, vyvíjených na bázi jednotné architektury zabezpe-
čovacích zařízení.

Pracovalo se na inovaci jednotlivých prvků výhybkového pro-
gramu a proběhly funkční zkoušky prototypu nového vlakové-
ho zabezpečovače. Do provozu bylo uvedeno Centrální dispe-
čerské pracoviště v Přerově, z kterého je řízena doprava na trati 
Přerov–Břeclav. Pokračoval vývoj zabezpečovacího zařízení pro 
vedlejší tratě včetně souvisejících sdělovacích a dalších zařízení. 

Probíhalo provozní ověření nového typu přejezdového zabez-
pečovacího zařízení. Pokračovaly práce na rozvoji zařízení pro 
dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení a řízení dopravy, 
dále se rozvíjel program diagnostiky zabezpečovacích zaříze-
ní. Nemalá část vývojových kapacit byla věnována aplikacím 
zabezpečovacího zařízení v zahraničí (Slovensko, Bělorusko, 
Černá Hora, Bulharsko atd.).

Výzkum a vývoj v oblasti silničních technologií byl v tomto 
období zaměřen na doplnění řadičů řady MR o komunikační 
protokol OCIT, který zajišťuje synchronizaci obdobných zařízení 
dodávaných různými výrobci a současně umožňuje propoje-
ní s centrálním řídicím systémem. Pokračovali jsme ve vývoji 
systému High Vision, který je určen pro dálniční komunikace. 
Významný podíl na vývoji nových systémů měl další rozvoj 
inteligentních telematických kamerových systémů, založených 
na rozpoznávání registračních značek dopravních prostředků. 
Pro snazší obsluhu technologií dodávaných na dětská doprav-
ní hřiště byl na jaře 2007 vyvinut speciální mikroprocesorový 
řadič MD-1, integrující ovládání světelné signalizace křižovatky 
a železničního přejezdu. Může se jím pochlubit například dětské 
dopravní hřiště ve Zlíně.
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Zahraniční aktivity

Dispečerské pracoviště stanice Polock v Bělorusku



Zahraniční aktivity

Z pohledu úspěšnosti zahraničních aktivit bylo fiskální obdo-
bí 2006/2007 pro AŽD Praha velmi významné. Firma se úspěš-
ně účastnila mezinárodního tendru na modernizaci tratě 
Kaunas–Kybartai v Litvě a výběrového řízení na rekonstrukci 
železniční tratě Polock–Vitebsk v Bělorusku. Plánovaný počátek 
realizace obou rozsáhlých projektů je rok 2008.

Dalších úspěchů dosáhla AŽD Praha také v Srbsku, kde úspěšně 
dokončila instalaci železničních přejezdů ve stanicích Bajmok, 
Negotin, Nová Raška a Ratina. Dále jsme zahájili práce na 
dodávce staničního zabezpečovacího zařízení ESA 11 v rámci 
elektrárny TENT Obrenovac. V Černé Hoře, kde společnost reali-
zuje projekt modernizace tratě Podgorica–Nikšič, byla předlože-
na nejvýhodnější nabídka na 4 železniční přejezdy určené pro 
železárnu Nikšič.

Do Bulharska jsme dodali 3 křižovatkové řadiče typu MR 28.

Zahraniční obchod také reagoval na přímé poptávky zahranič-
ních klientů a v současné době připravuje export 900 ks návěs-
tidel do Sýrie a významné množství výhybkových přestavníků 
EP 600 do Malajsie, Španělska a Turecka.

Důležitým milníkem v zahraničních činnostech bylo také rozšíře-
ní obchodního zastoupení firmy o teritoria Egypt (Cairo) a Belgie 
(Brusel) a zajištění servisních týmů našimi dceřinými společnost-
mi (AŽD SASI – Srbsko, Černá Hora, Balkan SAST – Bulharsko), 
popřípadě externě spolupracujícími partnery (Bělorusko, 
Indie).
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Společensky prospěšné aktivity

Společnost AŽD Praha si velmi silně uvědomuje svou povin-
nost stabilní a finančně silné firmy pomáhat lidem, kteří pomoc 
potřebují. Proto se angažuje různými způsoby a podporuje 
celou řadu společensky prospěšných akcí a řadu organizací.
S ohledem na hlavní zaměření své produkce – vývoj, výrobu 
a montáž systémů pro železniční dopravu – se AŽD Praha v rám-
ci své společenské zodpovědnosti zaměřila na akce podporu-
jící ekologii a ekologický způsob dopravy. Je proto každoroč-
ně partnerem celoevropské akce Den bez aut, kterou pořádá 
sdružení Děti Země. Hlavním cílem akce je alespoň jednou roč-

ně upozornit v širším měřítku na velký ekologický a zdravotní 
problém – poškozování našeho zdraví, života a životního pro-
středí automobilovou dopravou. Z oblasti podpory akcí spja-
tých se železnicí v České republice AŽD Praha tradičně podpo-
ruje železniční muzea v Lužné u Rakovníka a v Hradci Králové, 
dále například Železniční modelářský kroužek v Lysé nad Labem 
nebo Nadaci Okřídlené kolo při Technickém muzeu.

Podpořili jsme také každoročně se množící regionální oslavy 
Dne železnice na mnoha místech ČR.

AŽD Praha považuje podporu vzdělání za jednu ze svých stěžej-
ních aktivit. Obor zabezpečovací techniky zúžený na oblast kole-
jové dopravy v současnosti právě nepatří mezi oblíbené a moder-
ní studijní obory, proto je při hledání nových zaměstnanců 
o skutečné odborníky nouze. V období 2006/2007 se společnost 
AŽD Praha podílela na podpoře několika významných oborově 
zaměřených středních škol a univerzit v České republice. Mezi 
tyto instituce patří zejména České vysoké učení technické v Pra-
ze, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Pardubice a Vyšší 
odborná škola a střední průmyslová škola dopravní v Praze.

Společně se Střední odbornou školou informatiky a spojů 
AŽD připravila speciální nadstavbový program pro vzdělávání 

v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky pro železniční 
dopravu.

Oslavy u příležitosti 300. výročí založení ČVUT se staly význam-
nou společenskou událostí a patřily k nejdůležitějším akcím 
podporovaným naší společností v roce 2007.

Spolupráce s Fakultou dopravní ČVUT patří k těm nejbližším, 
a proto AŽD Praha přislíbila pro následující období významnou 
finanční podporu účelově vázanou na výstavbu modelového 
kolejiště.

Školství a věda
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V oblasti kultury AŽD Praha podpořila například Koncert 
hvězd paláce Žofín, divadelní festival ZLOMVAZ 2007 nebo 
Mistrovství ČR ve společenském tanci DANCE. Pro děti spo-
lečnost AŽD Praha přispěla na organizaci celostátní přehlíd-
ky dětských zpěváků lidových písní ZPĚVÁČEK a pomohla 
postiženým dětem z hustopečské základní školy finančními 
prostředky na rehabilitační pobyt v Itálii.

Kultura

Také sport a aktivní využívání volného času jsou oblasti, ve kte-
rých se AŽD Praha díky svým možnostem angažuje. Nejsou to 
jen sportovní události, ale také kluby a oddíly, které se věnují 
sportovní činnosti. Od roku 2005 firma podporuje hokejový 
klub HC Lasselsberger Plzeň a řadu menších, lokálních spor-
tovních klubů, jako je například Tělovýchovná jednota Rožnov 
pod Radhoštěm.

V posledním období přibylo k podporovaným sportovním 
akcím i Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na veslařském tre-
nažéru v Olomouci.

Sport
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Finanční hospodaření

Hospodářský rok 2006/2007 byl dalším úspěšným rokem, 
který navázal na  dobré výsledky předchozích let.

Obchodní obrat společnosti ve výši 5,6 miliardy korun za hos-
podářský rok 2006/2007 byl nejvyšší v celé historii společ-
nosti a meziročně došlo k navýšení obratu o 1,853 miliardy 
korun. Ekonomické výsledky společnosti za toto období jsou 
příznivější než předchozí roky.

Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu zaměstnanců 
společnosti na 1721 pracovníků. Personálně byl posilován 
především výzkum a vývoj společnosti, na který bylo ve sle-
dovaném období vynaloženo celkem 219 mil. Kč.

Skladbu aktiv výrazně ovlivňují pohledávky, jedná se pře-
vážně o pohledávky ve lhůtě splatnosti, neboť v zadávacích 
podmínkách většiny zakázek je stanovena splatnost faktur 
až 120 dnů.

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 pokračoval stabilizovaný stav, kdy 
růst obratu se úměrně promítl do závazků z obchodního sty-
ku a čerpání bankovních úvěrů.

Společnost nepořizuje majetek formou finančního nájmu 
a nemá žádné splatné závazky na zdravotní a sociální pojiš-
tění ani daňové nedoplatky.

Organizační složky má společnost zřízeny kromě České 
republiky také ve Slovenské republice a Černé Hoře.

Společnost uplatňuje rozhodující a podstatný vliv v deseti 
dceřiných společnostech v tuzemsku a pěti dceřiných společ-
nostech v zahraničí (Slovensko, Bulharsko a Srbsko). Záměry 
společnosti pro hodnocené období byly splněny a částečně 
překročeny.

Od 30. září 2007 do doby zpracování zprávy se nestaly žádné 
významné události zásadně ovlivňující činnost společnosti.
Předpokládaný vývoj činnosti AŽD Praha je velice dobrý a je 
vytvořen předpoklad pro její další rozvoj.
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Hlavní finanční ukazatele AŽD Praha s.r.o.

Období 2004/2005 je hospodářským rokem začínajícím od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2005.

Období „2004“ bylo přechodným 9 měsíčním obdobím od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2004 z důvodu přechodu společnosti na hospo-
dářské roky začínající vždy 1. 10. kalendářního roku (z tohoto důvodu nejsou uváděné údaje plně porovnatelné)

Ukazatel/Období „2004“ 2004/2005 2005/2006 2006 / 2007

Obchodní obrat v mil. Kč 2 212 181 3 198 921 3 762 091 5 615 059

Zisk po zdanění 129 804 152 318 190 000 327 671

Zisk z obratu v % 5,87 4,76 5,05 5,83

Přidaná hodnota 636 966 741 583 877 435 1 273 103

Bankovní úvěry 102 513 136 784 560 550 1 113 581

Prům. přepočtený stav zaměst. 1 677 1 671 1 647 1 721
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Skladba aktiv k 30.  9.  2007 (v tis.  Kč)       Skladba pasiv k 30.  9.  2007 (v tis.  Kč)

Dlouhodobý nehm. majetek  27 520

Dlouhodobý hmotný majetek  590 320

Finanční dlouhodobý majetek  252 175

Zásoby  621 193

Pohledávky  2 858 821

Finanční majetek  162 014

Časové rozlišení  8 091

Aktiva celkem 4 520 134

Základní kapitál  384 436

Kapitálové fondy  –645

Fondy tvořené ze zisku  75 450

Nerozdělený zisk minulých let  444 623

Zisk hospodářského období 2006/2007 327 671

Rezervy  966 720

Závazky  1 174 174

Bankovní úvěry a výpomoci  1 113 581

Časové rozlišení  34 124

Pasiva celkem  4 520 134
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Označení AKTIVA
Číslo 

řádku

Běžné účetní období
Min. úč. 

období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62) 001 4 990 699 470 565 4 520 134 3 310 176

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1 292 626 422 611 870 015 841 511

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 66 231 38 711 27 520 28 949

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 74 74

 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006

 3 Software 007 57 562 35 088 22 474 25 193

 4 Ocenitelná práva 008 4 374 3 506 868

 5 Goodwill 009

 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 389 43 346

 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 3 832 3 832 3 756

 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 947 940 357 620 590 320 578 818

B. II. 1 Pozemky 014 57 565 57 565 58 109

 2 Stavby 015 454 212 135 994 318 218 333 196

 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 598 047 404 488 193 559 204 754

 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017

 5 Základní stádo a tažná zvířata 018

Rozvaha 
k 30.  9.  2007 (v tis.  Kč)



48

Označení AKTIVA
Číslo 

řádku

Běžné účetní období
Min. úč. 

období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019

 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 29 376 29 376 3 943

 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 108 108 79

 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 –191 368 –182 862 –8 506 –21 263

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 278 455 26 280 252 175 233 744

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 68 555 26 280 42 275 43 435

 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 1 099 1 099 1 071

 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 026 110 014 110 014 110 014

 4
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám 

pod podstatným vlivem
027 98 787 98 787 79 224

 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028

 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029

 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57) 031 3 689 982 47 954 3 642 028 2 461 184

C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 621 193 621 193 601 741

C. I. 1 Materiál 033 377 454 377 454 286 373

 2 Nedokončená výroba a polotovary 034 198 978 198 978 302 729

 3 Výrobky 035
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Označení AKTIVA
Číslo 

řádku

Běžné účetní období
Min. úč. 

období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

 4 Zvířata 036

 5 Zboží 037

 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 44 761 44 761 12 639

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46) 039 831 677 40 150 791 527 286 857

 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 624 106 624 106 66 807

 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041

 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 042

 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043

 5 Dohadné účty aktivní 044

 6 Jiné pohledávky 045 41 769 40 150 1 619 41 251

 7 Odložená daňová pohledávka 046 165 802 165 802 178 799

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) 047 2 075 098 7 804 2 067 294 1 488 242

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 048 1 935 156 7 070 1 928 086 1 259 042

 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 049 120 957 120 957 166 213

 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 050

 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 051

 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052

 6 Stát – daňové pohledávky 053 6 693 6 693 46 515
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Označení AKTIVA
Číslo 

řádku

Běžné účetní období
Min. úč. 

období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

 7 Ostatní poskytnuté zálohy 054

 8 Dohadné účty aktivní 055 811 811 12 103

 9 Jiné pohledávky 056 11 481 734 10 747 4 369

C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61) 057 162 014 162 014 84 344

C. IV. 1 Peníze 058 23 210 23 210 16 044

 2 Účty v bankách 059 138 804 138 804 68 300

 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 060

 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061

D. I. Časové rozlišení (ř. 63 až 65) 062 8 091 8 091 7 481

D. I. 1 Náklady příštích období 063 7 429 7 429 6 365

 2 Komplexní náklady příštích období 064

 3 Příjmy příštích období 065 662 662 1 116
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Označení PASIVA
Číslo 

řádku
Běžné účetní období Min. úč. období

a b c 5 6

PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) 066 4 520 134 3 310 176

A. Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83) 067 1 231 535 1 058 057

A. I. Základní kapitál (ř. 69 až 71) 068 384 436 384 436

A. I. 1 Základní kapitál 069 384 436 384 436

 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (–) 070

 3 Změny základního kapitálu 071

A. II. Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) 072 –645 –993

A. II. 1 Emisní ážio 073

 2 Ostatní kapitálové fondy 074 358 358

 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 075 –1 003 –1 351

 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 076

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 78 + 79) 077 75 450 65 950

A. III. 1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 078 73 732 64 232

 2 Statutární a ostatní fondy 079 1 718 1 718

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 81 + 82) 080 444 623 418 664

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 081 444 623 418 664

 2 Neuhrazená ztráta minulých let 082

A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–) 

ř. 01 – (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)
083 327 671 190 000



52

Označení PASIVA
Číslo 

řádku
Běžné účetní období Min. úč. období

a b c 5 6

B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113) 084 3 254 475 2 199 431

B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) 085 966 720 834 317

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086 43 026 46 281

 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 087

 3 Rezerva na daň z příjmů 088 80 189

 4 Ostatní rezervy 089 843 505 788 036

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090 26 135 5 475

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 091 26 135 5 475

 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 092

 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 093

 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 094

 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 095

 6 Vydané dluhopisy 096

 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 097

 8 Dohadné účty pasívní 098

 9 Jiné závazky 099

 10 Odložený daňový závazek 100

B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) 101 1 148 039 799 089
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Označení PASIVA
Číslo 

řádku
Běžné účetní období Min. úč. období

a b c 5 6

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 102 869 847 553 977

 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103

 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 104

 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 105 20 20

 5 Závazky k zaměstnancům 106 151 115 132 727

 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107 35 743 26 639

 7 Stát – daňové závazky a dotace 108 54 007 24 650

 8 Kratkodobé přijaté zálohy 109 16 811 26 050

 9 Vydané dluhopisy 110

 10 Dohadné účty pasivní 111 20 441 35 026

 11 Jiné závazky 112 55

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) 113 1 113 581 560 550

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 114

 2 Běžné bankovní úvěry 115 1 113 581 560 550

 3 Krátkodobé finanční výpomoci 116

C. I. Časové rozlišení (ř. 118 + 119) 117 34 124 52 688

C. I. 1 Výdaje příštích období 118 33 328 52 532

 2 Výnosy příštích období 119 796 156
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Výkaz zisku a ztráty 
k 30.  9.  2007 (v tis.  Kč)

Označení TEXT
Číslo 

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

 I. Tržby za prodej zboží 01 927 120 673 823

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 813 726 629 936

 + Obchodní marže (ř. 01 – 02) 03 113 394 43 887

 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 5 054 753 3 363 812

 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 4 266 008 2 352 695

 2 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 –103 102 108 804

 3 Aktivace 07 891 847 902 313

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 3 895 044 2 530 264

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 3 451 008 2 203 168

B. 2 Služby 10 444 036 327 096

 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08) 11 1 273 103 877 435

C. Osobní náklady 12 799 120 703 545

C. 1 Mzdové náklady 13 585 130 524 524

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 211 773 176 961

C. 4 Sociální náklady 16 2 217 2 060

D. Daně a poplatky 17 5 066 2 332

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 91 188 78 438
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Označení TEXT
Číslo 

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 406 326 538 399

 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 3 323 1 934

 2 Tržby z prodeje materiálu 21 403 003 536 465

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

(ř. 23 + 24 )
22 256 265 433 317

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2 680 1 397

F. 2 Prodaný materiál 24 253 585 431 920

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období
25 80 204 –5349

 IV. Ostatní provozní výnosy 26 49 422 40 727

H. Ostatní provozní náklady 27 32 045 27 910

 V. Převod provozních výnosů 28

I. Převod provozních nákladů 29

 *
Provozní výsledek hospodaření 

(ř. 11 – 12 – 17 – 18 + 19 – 22 – 25 + 26 – 27 + (–28) – (–29)
30 464 963 216 368

 VI Tržby z prodeje cenných papírů 31 35

J. Prodané cenné papíry a vklady 32 78

 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) 33 11 514 30 247

Výkaz zisku a ztráty 
k 30.  9.  2007 (v tis.  Kč)

Označení TEXT
Číslo 

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

 I. Tržby za prodej zboží 01 927 120 673 823

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 813 726 629 936

 + Obchodní marže (ř. 01 – 02) 03 113 394 43 887

 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 5 054 753 3 363 812

 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 4 266 008 2 352 695

 2 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 –103 102 108 804

 3 Aktivace 07 891 847 902 313

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 3 895 044 2 530 264

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 3 451 008 2 203 168

B. 2 Služby 10 444 036 327 096

 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08) 11 1 273 103 877 435

C. Osobní náklady 12 799 120 703 545

C. 1 Mzdové náklady 13 585 130 524 524

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 211 773 176 961

C. 4 Sociální náklady 16 2 217 2 060

D. Daně a poplatky 17 5 066 2 332

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 91 188 78 438
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Označení TEXT
Číslo 

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

 VII. 1
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám 

a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34 11 514 30 247

 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů 35

 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36

 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37

K. Náklady z finančního majetku 38

 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 1 480 –2 200

 X. Výnosové úroky 42 11 714 10 445

N. Nákladové úroky 43 30 165 9 713

 XI. Ostatní finanční výnosy 44 46 057 6 916

O. Ostatní finanční náklady 45 52 845 40 232

 XII. Převod finančních výnosů 46

P. Převod finančních nákladů 47

 *
Finanční výsledek hospodaření 

(ř. 31 – 32 + 33 + 37 – 38 + 39 – 40 – 41 + 42 – 43 + 44 – 45 – (–46) + (–47))
48 –15 205 –180

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 122 087 26 188
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Označení TEXT
Číslo 

řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

Q. 1      – splatná 50 109 090 21 930

Q. 2      – odložená 51 12 997 4 258

 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 – 49) 52 327 671 190 000

 XIII. Mimořádné výnosy 53

R. Mimořádné náklady 54

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55

S. 1      – splatná 56

S. 2      – odložená 57

 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 – 54 – 55 ) 58

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–) 59

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) (ř. 52 + 58 – 59) 60 327 671 190 000

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/–) (ř. 30 + 48 + 53 – 54) 61 449 758 216 188



Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 18. 12. 2007 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku výše uvedené společnosti, tj. rozvahu k 30. 9. 2007, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a pře-
hled o peněžních tocích za období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 a přílohu této účetní závěrky vč. popisu použitých významných účetních metod. Další údaje 
o společnosti AŽD Praha s.r.o. jsou uvedeny v  příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti AŽD Praha s.r.o. Součástí této 
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárod-
ními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat 
etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr 
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem 
posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli se vyjádřit k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti 
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora bez výhrad:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2007,  
nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 10. 2006 do 30 .9. 2007 v souladu s českými účetními předpisy. 
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Obchodní společnost:    AŽD Praha s. r. o.
Sídlo:      Praha 10, Žirovnická 2/3146
IČO:      48 02 94 83
Předmět činnosti:  vývoj, výroba, projektování, výstavba, servis, poradenství a inženýring sdělovacích, zabezpečovacích 

a automatizačních zařízení – živnost provozovaná průmyslovým způsobem.

Zpráva nezávislého auditora 
o ověření výroční zprávy za období od 1.  10.  2006 do 30.  9.  2007 určená společníkům níže uvedené společnosti:



Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2007. Za sestavení 
této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti AŽD Praha s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě 
o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory audi-
torů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje 
významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené 
prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme 
výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti 
AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2007.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti AŽD Praha s.r.o. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení 
společnosti AŽD Praha s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto 
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují 
skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, 
že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2007 ve všech významných ohledech v souladu 
s výše uvedenou účetní závěrkou.

Datum: 7. 2. 2008
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Zpráva nezávislého auditora 
o ověření výroční zprávy za období od 1.  10.  2006 do 30.  9.  2007 určená společníkům níže uvedené společnosti:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Pavel Šrámek

předseda představenstva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Jana Buková, auditorka

č. osvědč. o zápisu do sezn. auditorů 1214
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	 Dozorčí	rada	v	průběhu	celého	účetního	období	dohlížela	na	dodržování	obecně	závazných	předpisů,		společenské	smlouvy	společnos-
ti	a	plnění	usnesení	valných		hromad.
	 Na	svých	pravidelných	společných	jednáních	s	jednateli	se	zabývala	hospodářskými	výsledky	a	řešením	těch	aktuálních	problémů,	které	
bezprostředně	ovlivňovaly	činnost	společnosti.	Dozorčí	rada	konstatuje,	že	byl	zachován	úspěšný	trend	hospodaření	společnosti	z	minulých	let.
	 Jednání	a	činnost	jednatelů	byla	vždy	v	souladu	se	společenskou	smlouvou,	jakož	i	ostatními	obecně	závaznými	právními	předpisy,	
a	nebyl	zjištěn	žádný	případ	jejich	porušení.
	 Dozorčí	rada	AŽD	Praha	s.r.o.	přezkoumala	na	svém	zasedání	roční	účetní	závěrku	společnosti	za	období	od	1.	10.	2006	do	30.	9.	2007.	
Dozorčí	rada	se	seznámila	s	výrokem	auditora	o	ověření	roční	účetní	závěrky	za	toto	účetní	období	vypracované	auditorem	Ekma	Fin	a.s.,	
Ing.	Janou	Bukovou	dne	7.	února	2008	a	plně	se	s	ním	ztotožňuje.	
	 Ve	shodě	s	auditorem	dospěla	dozorčí	rada	k	názoru,	že	účetní	závěrka	věrně	zobrazuje	majetek	a	vlastní	kapitál	společnosti	ke	dni	
30.	9.	2007.	Výsledky	hospodaření	za	toto	účetní	období	jsou	v	souladu	se	zákonem	o	účetnictví	a	příslušnými	předpisy	České	republiky.	

	 Dozorčí	rada	proto	doporučuje	valné	hromadě	schválit	tuto	závěrku,	včetně	předloženého	návrhu	na	rozdělení	dosaženého	zisku

Zpráva	dozorčí	rady
AŽD	Praha	s.r.o.	k	výsledkům	hospodaření	společnosti	

za	hospodářský	rok	od	1.		10.		2006	do	30.		9.		2007

Miroslav	Kučera
předseda	dozorčí	rady	AŽD	Praha	s.r.o.

V	Praze	dne	8.		2.		2008
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Tato výroční zpráva je zpracována dle platného zákona o účetnictví a zachycuje stav k 30. 9. 2007.

© AŽD Praha 2008






