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Úvodní slovo 
generálního 
ředitele



Vážení obchodní partneři,
vážení společníci,
milí spolupracovníci,

dovoluji si Vám jménem vede-
ní společnosti předložit výroč-
ní zprávu za hospodářský rok 
2007/2008. Uplynulý rok byl pro 
naši firmu dalším rokem hospo-
dářsky úspěšným, ale byl také 
rokem velmi složitým. Výsled-
ky roku však ve všech oblastech 
splnily očekávání a jsou v soula-
du se strategickými záměry fir-
my. Nejvýznamnější kapitolou 
byl bezesporu rozvoj techniky, 

nasazování nových, technicky dokonalejších systémů a zvy-
šování jejich bezpečnosti a spolehlivosti. 

Velký rozvoj techniky a vybavení dalších malých, ale i uzlových 
stanic našimi systémy, vedly k stále se rozšiřujícím požadav-
kům našich zákazníků na další funkcionality stavědel a dalších 
subsystémů a na jejich další vazby a novosti. Každá nová funk-
cionalita, nová či změněná vazba, vede zákonitě, podle práv-
ních norem, k potřebnému schválení těchto nových funkcí 
a vazeb. I s tím jsme se v uplynulém roce potýkali. 

Největší akcí uplynulého roku byl bezesporu soubor sta-
veb Nového spojení v Praze. Uplatněním nejnovější techni-
ky, vazbami na systémy dálkového ovládání a integrací částí 
původních nerekonstruovaných zařízení do nových systémů 
jsme předvedli šíři, koncepčnost a kompletnost námi nabí-
zených technologií a kvalifikovanost našich techniků a spe-
cialistů. Také v rámci racionalizačních staveb došlo k aktiva-
ci stavby „Racionalizace tratě Bakov nad Jizerou–Česká Lípa“, 
kde jsme dodali technicky vyspělou technologii v aplikaci 
pro tento typ tratí. Naše technologie jsme dodali na úseky 
tratě Praha–Benešov–Tábor, Plzeň–Cheb a na mnohé další. 
Práce dodávané naší společností pokračovaly i na dálni-
ci D1, kde jsme se podíleli na výstavbě informačního systé-
mu, naše činnost pokračovala i v oblasti revitalizace nádraž-
ních budov. Dokončovali jsme také soubor prací na bytových 
domech v Berouně a byly dokončeny technologické dodáv-
ky pro věznici v Ilavě.

I v minulém roce jsme naše aktivity zaměřovali do zahrani-
čí. Jednou z nejdůležitějších částí strategického plánu naší 
společnosti je právě získávání zakázek v zahraničí. V tom-
to směru jsme měli v uplynulém roce velmi dobré výsled-
ky. V Srbsku jsme dokončili první elektronické stavědlo sta-
nice Vreoci elektrárny TENT a zvítězili jsme ve výběrovém 
řízení na dodávku druhého stavědla do stanice Obrenovac. 
V Bělorusku probíhaly projektové práce na dalších vítězně 
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vysoutěžených aplikacích ESA-11 pro stanice Novopolock 
a Stěpjanka, vítězstvím se můžeme pochlubit i v Litvě. Vel-
mi úspěšnými se jeví i obchodní aktivity v Řecku, Turecku, 
Egyptě a Íránu. Jsme přesvědčeni, že rychlou pilotní instalací 
našich technologií v těchto regionech získáme výhodu před 
našimi konkurenty.

Jednou ze zásadních priorit naší společnosti byl i v minulém 
roce rozvoj techniky a zapojení do evropských projektů. I vlo-
ni jsme do výzkumu a vývoje investovali nemalé prostředky. 
Ve zkratce zde mohu uvést práce na projektu ERTMS, zapo-
jení do projektů v rámci platformy interoperability, zapoje-
ní do projektu SafeDMI a řady dalších. V oblasti techniky se 
můžeme pochlubit dalšími vývojovými kroky elektronického 
stavědla ESA-33, dokončením vývoje rozhraní IRI, STM modu-
lem v rámci ETCS a řadou dalších nových technických řešení. 

Jistě největším oceněním naší společnosti je přijetí AŽD Pra-
ha do skupiny nejvyspělejších světových firem sdružených 
v organizaci UNISIG.

Vážení přátelé, nemohu se na tomto místě nezmínit o neho-
dě v Moravanech, která se stala velkým problémem minulého 
roku. Moravanská nehoda z května 2008 a následná mediální 
kampaň, s tím související obviňování naší společnosti a naše-
ho systému ESA-11 z podílu na této nehodě a návazné blo-

kování našich exportních snah, se odrazily nejenom nave-
nek, ale také dovnitř naší firmy nejistotou a nervozitou mezi 
zaměstnanci. I když jsme soustavně prokazovali a nakonec 
prokázali soulad chování stavědla s českými a evropskými 
předpisy, bylo velmi složité tato fakta mediálně uplatnit. Na 
podzim minulého roku došlo ke dvěma stejným nehodám 
v Německu na systému jiného výrobce a německé orgány 
rychle a jednoznačně určily míru zavinění a přijaly opatření. 
Žádné zavinění ani opatření nebylo směrováno na staniční 
zabezpečovací zařízení tak jako u nás. Všechna opatření se 
týkala vozového parku a organizace dopravy. Jsem přesvěd-
čen, že je nutné v evropských komisích a skupinách, v orga-
nizacích UNIFE, UNISIG, CER a mnohých dalších, hledat jed-
notné přístupy, postupy a jednotná opatření pro podobné 
případy. Dovolte mi poděkovat všem, kteří nám a našim sys-
témům důvěřovali. Nové funkcionality, kterými již nyní jsou 
a v krátké budoucnosti budou stavědla ESA vybavena, elimi-
nují byť i teoretickou možnost opakování Moravan. Tím zís-
kají evropský bezpečnostní primát.

Vážení přátelé, uplynulý rok byl pro naši společnost velmi 
dynamický, významný a zajímavý, i když, jak jsem již uvedl, 
velice obtížný. Odkazuji na další části této výroční zprávy, 
kde jsou dosažené výsledky minulého roku vidět nejenom 
v zrcadle čísel, ale také na kapitoly, ve kterých jsou jednotli-
vé oblasti aktivit naší společnosti podrobně popsány. Děkuji 
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všem zaměstnancům a společníkům, kteří svojí prací přispěli 
k výborným výsledkům a dobrému jménu společnosti. Jsem 
si vědom toho, že jsme pracovali 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 největ-
ším závazkem do budoucna a vynasnažíme se ji nadále pod-
porovat tím, že budeme pracovat spolehlivě a kvalitně, aby 
naše technologie 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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Řídicí orgány 
a organizační 
jednotky



Valná hromada

AŽD Praha s.r.o. (IČ 48029483) je ryze česká firma, vlastněná 
dlouhodobě stabilní skupinou majitelů. Ve smyslu Obchodní-
ho zákoníku České republiky je společností s ručením omeze-
ným. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 14�1�. Z hlediska legislativ-
ního i hospodářského je jednotným právním subjektem.
V čele společnosti je představenstvo, tvořené jednatelem – 
generálním ředitelem a dalšími dvěma jednateli.
K zabezpečení vrcholových řídících a svodných funkcí je zří-
zeno ředitelství společnosti, které řídí a koordinuje činnosti, 

zabezpečující realizaci předmětu podnikání společnosti.
Pracovněprávní vztahy ve společnosti byly v hodnoceném 
období naplňovány v souladu se zákoníkem práce, souvisejí-
cími pracovněprávními předpisy a platnou Kolektivní smlou-
vou.
Orgány a představitelé společnosti jsou v této výroční zprávě 
uvedeni dle stavu k 30. září 2008.

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 
závodu Technika
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Organizační schéma

stav k 30.  9.  2008

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
OS – AŽD Praha s.r.o., organizační složka Bratislava
IMS – Integrovaný systém managementu (jakost, enviroment…)
UTZ – Určené technické zařízení
SZT – Sdělovací a zabezpečovací technika
UZZ – Úsek pro přípravu a realizaci zahraničních zakázek

Valná hromada

Jednatelé

Dozorčí rada

Generální ředitel

Odborní poradci Zahraniční marketing 
a obchod

Představitel vedení 
pro IMS

Zahraniční marketing
a obchod

Oddělení speciální 
techniky

Obchodní ředitel Provozní ředitel Technický ředitel Finanční ředitel Personální manažer Výkonný 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

Zastoupení AŽD Praha
při EU

Technické prohlídky
a zkoušky UTZ

Ředitel zahraničního
zastoupení

Ředitel pro údržbu SZT

OS
Bratislava

PRJ VAV UZZ

10



Generální ředitel
Ing. Zdeněk CHRDLE
telefon: 2�7 287 201, fax: 272 ��� 142

Výkonný ředitel
Ing. František JECKEL
telefon: 2�7 287 749,fax: 272 ��0 831

Provozní ředitel
Ing. Jiří BAŤKA
telefon: 2�7 287 203, fax: 272 ��� 139

Obchodní ředitel
Ing. Petr LAPÁČEK
telefon: 2�7 287 41�, fax: 272 ��0 831

Ředitelství a sídlo společnosti

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/314�, 10� 17 Praha 10
Telefon: +420 2�7 287 111, Fax: +272 ��0 831
e-mail: info@azd.cz
internet: www.azd.cz

Finanční ředitel 
Ing. Miroslav KOZÁK
telefon: 2�7 287 190, fax: 272 ��0 8�4

Technický ředitel
Ing. Roman JUŘÍK
telefon: 2�7 287 3�1, fax: 272 ��0 8�1

Personální manažer
Ing. Miloslav SOVÁK
telefon: 2�7 287 19�, fax: 272 ��0 830

Obchodní ředitel pro silniční telematiku
Ing. Vladimír KETNER
telefon: 2�7 287 284, fax: 272 7�2 944
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Závod Technika 

Ředitel závodu
Ing. Karel VIŠNOVSKÝ
AŽD Praha s.r.o., závod Technika
Žirovnická 2/314�, 10� 17 Praha 10
telefon: 2�7 287 223, fax: 272 ��0 823

Náměstek ředitele závodu Technika 
pro výzkum a vývoj
Ing. Michal PAVEL
Telefon: 2�7 287 3�4, Fax: 272 ��0 823 

Náměstek ředitele závodu Technika pro projekci
Ing. Josef BOREČEK
telefon: 2�7 287 2�9, fax: 272 7�2 �43

Výrobní závod Praha 

Náměstek provozního ředitele 
pro řízení VZ Praha
Ing. Martin ČERNÝ
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Praha
Žirovnická 2/314�, 10� 17 Praha 10
telefon: 2�7 287 193, fax: 272 ��� 147

Výrobní závod Brno 

Náměstek provozního ředitele pro řízení VZ Brno
Ing. Jolana HORSÁKOVÁ
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Brno
Křižíkova 32, �12 00  Brno-Královo Pole
telefon: �49 122 101, fax: �41 211 119

Výrobní závod Olomouc 

Náměstek provozního ředitele 
pro řízení VZ Olomouc
Ing. Stanislav SLAVÍČEK
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Olomouc
Roháče z Dubé �, P.O.Box č. 13, 772 11 Olomouc 2
telefon: �8� 113 700, fax: �8� 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 �92, fax: 321 720 �92

Organizační jednotky
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Montážní závod Olomouc 

Ředitel závodu
Ing. Karel OPRAVIL
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc
Jiráskova �, 772 00  Olomouc
telefon: �8� 113 7�0, fax: �8� 313 2�0

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: �8� 113 210, fax: �8� 311 270

Divize Teleinformatika
 
Ředitel divize
Miroslav HORA
AŽD Praha s.r.o., divize Teleinformatika Praha
Ukrajinská 4, 101 28  Praha 10-Vršovice
telefon: 274 012 �12, fax: 274 012 �11

Divize Servisu sdělovací 
a zabezpečovací techniky 

Ředitel divize
Ing. Václav BARTŮNĚK
AŽD Praha s.r.o., divize Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky 
Žirovnická 2/314�, 10� 17 Praha 10
telefon: 272 ��0 818, fax: 272 ��� 1�2

Divize Automatizace silniční techniky 

Ředitel divize
Ing. Zdeněk GRUBL
AŽD Praha s.r.o., divize Automatizace silniční techniky
Křižíkova 32, �12 00 Brno - Královo Pole
telefon: �41 421 �40, fax: �49 210 074

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

Vedoucí organizační složky
Ing. František JECKEL
AŽD Praha s.r.o., organizační složka Bratislava 
Priemyselná �, 821 09 Bratislava
telefon: +421 2�8 282 301, fax: +421 2�3 412 048
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Kdo jsme



Společnost AŽD Praha působí v pozici předního českého 
dodavatele dopravních řídicích a zabezpečovacích systémů 
a technologií již od �0. let minulého století. AŽD Praha je čes-
ká firma, specializující se na komplexní dodávky řídicí, zabez-
pečovací, informační a telekomunikační techniky zejména 
pro kolejovou a silniční dopravu.

Oblast působnosti firmy se v posledních letech významně 
rozšířila zejména v oblasti silniční telematiky. 

Díky komplexnosti, která začíná analýzou potřeb a vývo-
jem zařízení a pokračuje přes projekci, výrobu a montáž až 
k dlouhodobému servisu, nabízí AŽD Praha efektivní řešení 
konkrétních potřeb svých zákazníků.

Kromě stabilního postavení na domácím trhu se společnost 
úspěšně prosazuje i v zahraničí, kde své působení rozšiřuje 
také na mimoevropských trzích. Výrobky společnosti AŽD Pra-
ha lze najít na železničních tratích od Malajsie přes Indii, Bělo-
rusko po Slovensko a Česko a od Finska až po Bulharsko.

Zaměření produkce 

Společnost je zaměřena na komplexní dodávky systémů 
pro řízení a zajištění bezpečnosti provozu železniční dopra-
vy nejen na evropských koridorových tratích sítě TENT včet-
ně jejich uzlových stanic, ale i na tratě nekoridorové. Insta-
lace našich systémů přináší zákazníkům úsporu prostředků 
na provoz sítě a tento jev je markantní zejména u tzv. ved-
lejších tratí. 

Do komplexního řešení zabezpečovacího systému patří elek-
tronická stavědla v různých konfiguracích, zařízení pro říze-
ní provozu na trati, přejezdová zařízení a příslušné napájecí 

systémy. Tyto systémy jsou doplněny o kompletní diagnosti-
ku a možnost dálkového ovládání z jednoho dispečerského 
centra. Pro práci dispečerů dodáváme komplexní nástroje na 
pomoc při řešení rutinních i krizových situací. 

AŽD Praha rovněž vyrábí a dodává příslušná venkovní zaří-
zení například pro ovládání a zabezpečení výhybek, světel-
ná návěstidla a mnohá další. Systém pro automatické řízení 
jízdy vlaku je úspěšně používán rovněž pro řízení jízdy vla-
ků metra a umožňuje i zcela automatický provoz. Tyto sys-
témy a zařízení jsou využívány také v průmyslových podni-
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cích a dolech. AŽD Praha dodává rovněž systémy pro řízení 
a kontrolu silniční dopravy, například pro světelně řízené kři-
žovatky, řízení provozu v tunelech, parkování a vjezd, rozpo-
znávání registračních značek a kontrolu dodržování pravidel 
silničního provozu a informační systémy pro řidiče na rych-
lostních komunikacích.

Aplikací telekomunikačních a přenosových technolo-
gií v oblasti dopravy i mimo ni se zabývá samostatná divi-
ze Teleinformatika, která se úspěšně zapojuje do výstavby 
národní sítě evropského systému ERTMS/GSM-R. Mezi další 
aktivity společnosti patří například logistické služby a deve-
loperská, projekční, školicí a poradenská činnost.

Certifikace

Plnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků skrze vyso-
kou kvalitu výrobků a služeb je hlavní prioritou AŽD Praha. 
Nedílnou součástí řízení společnosti je integrovaný systém 
managementu, který zajišťuje splnění strategických zámě-
rů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Tyto záměry jsou podrobně popsá-
ny v dokumentu Politika integrovaného systému manage-
mentu AŽD Praha.

Vytvořený systém managementu je aplikován na předmět 
činnosti společnosti a určuje vzájemné vazby mezi jednot-
livými organizačními jednotkami a útvary. Dále také stano-
vuje odpovědnost za procesy zajišťující kvalitu finálního pro-
duktu poskytovaného zákazníkovi, minimalizaci negativních 

vlivů na životní prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

Shodu systému managementu kvality s požadavky ISO 9001, 
shodu enviromentálního systému managementu s požadav-
ky ISO 14001 a shodu managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci s požadavky OHSAS 18001 prokazují certifi-
káty udělené z úrovně mezinárodního certifikačního orgánu 
IQNet. Pro naše zákazníky jsou certifikáty důkazem dodržo-
vání principů moderního řízení v AŽD Praha, zabezpeče-
ní kvality výrobků a služeb, šetrnosti k životnímu prostředí 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Vývoj činnosti 
v předmětu 
podnikání



Společnost AŽD Praha je významným systémovým integrá-
torem, výrobcem a dodavatelem dopravních řídicích, zabez-
pečovacích a komunikačních systémů. Společnosti se daří 
úspěšně rozvíjet aktivity na tuzemském a zahraničním trhu 
a disponuje živnostenskými oprávněními a dalšími dokla-
dy, které ji kvalifikují pro podnikání v oblasti zabezpečovací, 
informační, řídicí a automatizační techniky a v oblasti elek-
tronických komunikací. Společnost se především zaměřu-
je na komplexní dodávky systémů pro řízení a zajištění bez-
pečnosti provozu železniční dopravy. Zajišťuje odpovídající 
činnosti obchodní, výzkumné a vývojové, projekční, výrobu 
stacionárních a mobilních zařízení, montáže zařízení z vlast-
ní produkce i jiných výrobců, integraci nových prvků do stá-
vajících řídicích systémů, aktivaci, zkoušení, servis, opravy 
a údržbu veškerých dodávaných zařízení a práce související 
s pokládkou, montáží a měřením kabelů a instalací zařízení 
elektronických komunikací, koupí a prodejem výrobků. 

Společnost je s ohledem na komplexnost poskytovaných 
služeb, ekonomickou sílu a stabilitu a silnou výzkumnou 
a vývojovou základnu schopna řešit i zcela specifické potře-
by svých zákazníků.

Kromě tradičních podnikatelských aktivit společnost AŽD 
Praha rozvíjela činnost oblastech silniční telematiky, speciál-
ní techniky a logistiky.
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Silniční telematika

Obchodní úsek pro silniční telematiku společně s divizí 
Automatizace silniční techniky budou svou činnost v příštím 
roce zaměřovat zejména na získání dalších dlouhodobých 
perspektivních zakázek a budou usilovat o větší prosazení 
našich technologií na zahraničních trzích. 

Speciální technika

Oddělení speciální techniky je zaměřeno na činnosti mimo 
hlavní předmět podnikání společnosti, především na posky-
tování služeb souvisejících se zabezpečením a speciálním 
vybavením objektů. V oblasti zabezpečení objektů, přístu-
pové a protipožární techniky nabízí poradenství, zpracová-
ní studií, dodávky zařízení, jejich instalaci, servis a pravidel-
né revize a výrobu částí nebo kompletů speciálních zařízení 
podle požadavků zákazníků.

Logistika

Klíčovou oblastí úspěšné realizace požadavků zákazníků 
v místě a čase je zajištění logistických služeb a činností nejen 
pro mateřskou společnost a její jednotlivé organizační jed-

notky, ale též pro dceřiné společnosti a externí partnery, a to 
jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. 
Tyto činnosti jsou zajišťovány Zásobovacím a odbytovým 
závodem Olomouc.

Předpokládaný vývoj činností

Společnost AŽD Praha musí v novém hospodářském roce 
aktivně reagovat na změny a trendy současného trhu, a to 
zejména v oblasti řídicích a zabezpečovacích zařízení pro 
kolejovou dopravu. Hlavním cílem našich aktivit je co nejlé-
pe uspokojit potřeby zákazníků a umožnit jim co nejefektiv-
nější využití našich služeb.  Budou rozvíjeny činnosti souvise-
jící s hlavním předmětem podnikání, a to zejména v oblasti 
záručního a pozáručního servisu a údržby zařízení.

Zároveň se společnost soustředí na udržení dosaženého 
postavení na trhu. Klíčovou oblastí, kde může společnost 
využít svých zkušeností, je komerční a základní technický 
vývoj vedoucí k představení nových výrobků s vyšší užitnou 
hodnotou (např. pro zabezpečení tratí provozovaných pod-
le předpisu D3) a inovaci již zavedených výrobků. To umož-
ní získat podíl na rozhodujících dopravních stavbách v Čes-
ké republice a rozvíjet činnost v zahraničí. 
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Finanční úsek

Výstavba bytových domů v Králově Dvoře  je ukončena 
a bylo požádáno o kolaudaci II. etapy – 142 bytů v posled-
ních čtyřech bytových domech. Prodej bytů zajišťuje společ-
nost Harmonie Group a.s.

V projektu ČD „Živá nádraží“ se naše společnost zúčastnila 
výběrových řízení na žst. Havlíčkův Brod, Kolín, Nymburk, 
Poděbrady, Kralupy nad Vltavou a Kutná Hora-město. 

Smlouva o třicetiletém nájmu je podepsána na žst. Havlíč-
kův Brod, kde byla již dokončena druhá fáze projektu. Pod-
statně rozsáhlejší smlouva na třicetiletý nájem žst. Kolín byla 
podepsána v minulém roce. O dalších lokalitách jsou vede-
na jednání.
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Integrovaný 
systém 
managementu



Vedení AŽD Praha spolu se všemi zaměstnanci zaměřu-
je v plném rozsahu svoji podnikatelskou činnost ke splnění 
požadavků, přání a očekávání zákazníků i ostatních zaintere-
sovaných stran. 

Spoluprací se zákazníky a aktivním přístupem k otázkám kva-
lity a spolehlivosti dodávek zaujímá AŽD Praha přední pozi-
ci v konkurenčním prostředí pro oblast, která je předmětem 
podnikání společnosti. 

AŽD Praha vytváří všeobecné povědomí o tom, že veške-
ré procesy, činnosti a produkty mohou vést k zásahům do 
životního prostředí. 

Činnost společnosti v oblasti životního prostředí je každo-
ročně ve zprávě „Environmentální profil společnosti AŽD 
Praha s.r.o.“ vyhodnocována, komentována a jsou sledovány 
trendy v jednotlivých složkách životního prostředí. Zpráva za 
předchozí období vykazuje očekávané pozitivní výsledky. 

Společnost současně zajišťuje v plném rozsahu bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců. Identifikace 
možných nebezpečí a minimalizace rizik je systémově zajiště-
na a probíhá v souladu s potřebami ochrany zdraví zaměstnan-
ců. Roční hodnocení je uvedeno ve „Výroční zprávě o vývoji 
pracovní úrazovosti a stavu BOZP v AŽD Praha s.r.o.“

Jako významný nástroj k trvalému zlepšování v oblas-
ti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je vytvořen integrovaný systém 
managementu, splňující požadavky ISO 9001, ISO 14001 
a OHSAS 18001.

Shoda s požadavky uvedených norem byla v uplynulém 
období jako každý rok posouzena auditem nezávislého 
certifikačního orgánu CQS. Audit na ředitelství společnos-
ti i na všech samostatně certifikovaných organizačních jed-
notkách prokázal účinnost a efektivnost integrovaného 
systému managementu a vytvoření předpokladů pro plně-
ní stanovených cílů v této oblasti. 

Obhájené certifikáty, vydané z úrovně mezinárodního cer-
tifikačního orgánu IQNet č. CZ-234�/200�, CZ-1�1/200� 
a CZ-1�2/200�, jsou pro naše zákazníky důkazem dodržo-
vání principů moderního řízení v AŽD Praha, zabezpeče-
ní kvality výrobků a služeb, šetrnosti k životnímu prostředí 
a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Ochrana 
životního 
prostředí



Problematice ochrany životního prostředí věnuje společ-
nost trvalou pozornost, a to jak v oblasti projekční činnos-
ti, přípravy staveb a jejich následné realizaci, tak i v seg-
mentu výrobní činnosti počínaje oblastí výzkumu a vývoje 
a následně v celém spektru rozsáhlé technologicky a eko-
logicky náročné vlastní průmyslové výroby.
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Výrobní
závody



Významnou předností firmy AŽD Praha je skutečnost, že již 
od doby svého vzniku, tedy před více jak �0 lety, byla v hlav-
ním předmětu své činnosti – výrobě, dodávkách a montáži 
zabezpečovacích a sdělovacích zařízení – vždy zaměřena na 
komplexnost dodávek, tedy na zcela uzavřený dodavatel-
ský cyklus. Na této dlouholeté tradici firma postavila svoje 
působení i do budoucna, takže zákazníci právem oceňují, že 
v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky je firma schop-
na plně poskytovat komplexní služby a dodávky (vývojem 
zabezpečovacích a sdělovacích systémů počínaje, přes pro-
jektování investičních akcí, výrobu, kompletaci a přezku-
šování systémů, stavebně-montážní realizaci v rámci dané 
investiční akce a následný odborný servis). A to vše na úrov-
ni nejnovějších poznatků a vývojových trendů.

Významný podíl v tomto uzavřeném cyklu ve firmě vždy zau-
jímala vlastní výroba rozhodujících dílů a celků dodávaných 
zařízení. Tu zabezpečují tři specializované výrobní závody 
(v Praze, v Brně a v Olomouci), které tak plní úlohu hlavních 
dodavatelů pro výstavbu zabezpečovacích a sdělovacích 
zařízení realizovaných vlastními montážními závody AŽD 
Praha na železničních stavbách v České republice i v zahra-
ničí. Současně však tyto výrobní závody plní i úlohu doda-
vatele uvedených výrobků pro další i zahraniční firmy, jež se 
rovněž zabývají dodávkami a montáží drážních zabezpečo-
vacích a sdělovacích systémů. 

Dodávky pro investiční výstavbu v drážní oblasti jsou nároč-
né a specifické zejména v tom, že jednotlivé stavby se pří-
pad od případu zásadně liší tím, že jsou tzv. „adresné“. Proto 
lze s uspokojením konstatovat, že přes výše uvedenou nároč-
nost všechny výrobní závody v uplynulém období požadavky 
na dodávky technologií pro investiční akce plně zabezpečily. 
V těchto souvislostech je nutno rovněž vysoce ocenit schop-
nost výrobních závodů pružně reagovat i na změny v posloup-
nostech časové realizace jednotlivých staveb, jež také často 
a velmi závažně zasahují do organizace výroby. Výrobní závo-
dy rovněž zajistily požadované díly a sestavy pro potřeby divi-
ze Servisu sdělovací a zabezpečovací techniky.

Neustálým vývojem zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 
směrem ke stále dokonalejším elektronickým systémům se 
všude ve světě, a proto samozřejmě i u firmy AŽD Praha, stá-
le hledají cesty, jak vlastní výrobní činnost nejen zkvalitňo-
vat, ale i zefektivňovat a tím zlevňovat. Proto se firma před 
časem vydala cestou odborné specializace svých výrobních 
závodů. Strojírenskou výrobu dnes zabezpečuje výrobní 
závod v Olomouci, výrobu složitých elektronických systémů 
(včetně vlastní vysoce kvalitní výroby a zkoušení osa-zených 
desek plošných spojů) zabezpečuje výrobní závod v Brně, 
zatímco výrobní závod v Praze se specializuje na komple-
taci, oživování a přezkušování hotových adresných zařízení. 
Výrobní závod v Praze se však kromě toho také zaměřil na 
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výrobu speciálních přístrojových skříní, do nichž se zaříze-
ní vyráběná v AŽD Praha vestavují. K tomu VZ Praha vyvinul 
(a neustále inovuje) tzv. „skříňový program“, v jehož rámci je 
schopen vyrobit a dodat speciální skříně různých typů, např. 
skříně se stabilní vnitřní teplotou (temperované) nebo skří-
ně se zvýšenou odolností proti elektromagnetickému ruše-
ní (skříně EMC ).

Základním požadavkem na technologie dodávané výrob-
ními závody je bezpečnost a spolehlivost těchto systémů. 
Dosažení tohoto cíle umožňuje vybavení výrobních závo-
dů nejmodernějšími technologiemi, a to v souladu se zamě-
řením a specializací příslušné organizační jednotky. Výrobní 
závod v Olomouci byl již dříve vybaven unikátními vyso-
ce výkonnými a programově řízenými obráběcími centry 
MAZAK INTEGREX 200 III ST a MAZAK Variaxis 730-SX, ke kte-
rým v roce 2007 přibylo další obráběcí centrum MAZAK VTC 
300 CII, bruska „nakulato“ TOS Čelákovice a digitální měřicí 
rameno FARO. V loňském roce závod ještě obdržel ohraňo-
vací lis TruBend �170 a CNC nůžky (oboje od  renomované 
firmy TRUMPH), jejichž pořízení bylo částečně financováno 
z prostředků EU. Všechny nové stroje umožňují zmenšovat 
počet manipulačních operací (minimalizují počty upínání 
obrobků), a tím umožňují komplexnější a přesnější obro-
bení i tak rozměrných dílů, jako jsou skříně elektromotoric-
kých přestavníků, skříně závor a další. Výrobní závod v Brně 

průběžně a na nejvyšší technické úrovni rozvíjí a doplňu-
je technologie jak pro špičkovou výrobu a zkoušení vícevrs-
tvých desek plošných spojů, tak pro výrobu složitých elek-
tronických zařízení. Rovněž výrobní závod Praha soustavně 
inovuje svá zařízení pro výrobu skříňového programu (byl 
vybaven moderním vysekávacím lisem TruPunch 3000 fir-
my TRUMPH) a řadou zkušebních a testovacích přístrojů pro 
oživování a zkoušení kompletních systémů. 

Kromě výroby drážních zabezpečovacích a sdělovacích sys-
témů, které jsou hlavním předmětem jejich činnosti, zabez-
pečují výrobní závody i další zakázky pro jiné oblasti než je 
resort dopravy. Z těch nejvýznamnějších je možno zmínit 
rozsáhlou výrobu mikroskopů a jejich dílů pro firmu FEI ve 
VZ Brno nebo rozsáhlou kooperační výrobu strojírenského 
charakteru ve VZ Olomouc pro řadu firem (John Craine, ISH 
Olomouc a další). 

Současná technologická a přístrojová vybavenost výrob-
ního závodu v Praze plně umožňuje přezkoušení komplet-
ních systémů staničních i traťových zabezpečovacích zaříze-
ní před jejich konečnou montáží na stavbách.
Vysoká technická úroveň výrobní základny společnosti AŽD 
Praha je určena moderní technologií odpovídající světovým 
trendům a vysoce kvalifikovaným týmem odborníků z oblas-
ti zabezpečovací techniky, elektroniky i strojírenství.
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Aktivity AŽD Praha v oblasti dodávek technologií pro pražské 
metro se ve sledovaném období také vyvíjely. Probíha-
lo sledování ověřovacího provozu elektronického stavědla 
ESA-11M+ v depu metra Hostivař a příprava k závěrečnému 
vyhodnocení.

Na stavbě IV C2 úseku Ládví–Letňany byla instalována tech-
nologie elektronického stavědla ESA-11M+ a proběhly pří-
pravy na dodavatelské zkoušky.

Významnou akcí byla testovací implementace funkce bez-
obslužného obratu ve stanici Dejvická na jeden zkušební 
vlak. Proběhlo ověření a testování této nové funkce a zaříze-
ní získalo průkaz způsobilosti pro zkušební provoz.
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Montážní 
činnost



Dodavatelskou činnost na železničních stavbách v České 
republice a v zahraničí realizují tři specializované organizač-
ní jednotky. Jejich kapacity byly jako v jiných letech nasaze-
ny především na investičních akcích hlavního obchodního 
partnera SŽDC, to jest na koridorových stavbách, železnič-
ních uzlech a racionalizačních stavbách, dále pak i mimo 
území České republiky.

V uplynulém období došlo k rozsáhlému nasazování nových 
moderních technologií. Jedná se o nový typ kolejových 
obvodů KOA-1, nové elektronické prvky ve staničním zabez-
pečovacím zařízení EIP (ESA-33), v neposlední řadě počíta-
če náprav PZN-1 a pro dálkové ovládání jednotlivých stanic 
nový komunikační systém KSZZ.

V hodnoceném roce byly realizovány na železničních 
koridorech tyto rozhodující stavby: „Optimalizace trati 
Strančice–Praha Hostivař“, „Optimalizace trati Benešov 
u Prahy–Strančice“, „Modernizace trati Veselí n.L.–Tábor 
1. část, úsek Doubí u Tábora–Tábor“, „Optimalizace trati 
Horní Dvořiště st. Hranice–České Budějovice“, „Optima-
lizace trati Plzeň–Stříbro“, „Modernizace TÚ Červenka–
Zábřeh na Moravě“. Tyto stavby umožní zvýšení propust-
nosti tratí a tím i kapacity přímého spojení všech částí 
Evropy .

Z realizací uzlových staveb je třeba připomenout tyto 
důležité projekty: „Nové spojení Praha hlavní nádraží, 
Masarykovo nádraží–Libeň, Vysočany, Holešovice“, „Moder-
nizace záp. části Praha hl.n., 2. část, nást. I–IV“ a „Autoblok 
Libeň–Holešovice“, které zmodernizovaly dopravní vlako-
vé spojení v centru Prahy a umožnily tak vznik moderního 
dopravního uzlu vyhovujícího všem požadavkům meziná-
rodní přepravy. Dále pak „Průjezd železničním uzlem Kolín“ 
a „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem“.

Další stavby, které jsou svým charakterem racionalizační, 
byly budovány na tratích vedlejších. Nejdůležitější z nich 
jsou např. „Racionalizace trati Bakov nad Jizerou–Česká Lípa“, 
kde je řízeno dálkově 7 stanic. „Rekonstrukce Jihlava–Havlíč-
kův Brod“ „Rekonstrukce žst. Nesovice, 1. část“, „Rekonstruk-
ce žst. Uherský Ostroh“. V obzvlášť obtížných podmínkách 
probíhala v tomto období také stavba „Elektrizace trati včet-
ně PEÚ Letohrad–Lichkov st. hr., 1. stavba Letohrad (mimo)–
Lichkov st. hr.“ Pro dálkové ovládání 3 stanic zde byl použit 
nový komunikační systém KSZZ. Na všech výše jmenova-
ných stavbách byla také realizována přejezdová zabezpečo-
vací zařízení PZZ-RE, PZZ-AC, PZZ-EA.

V tomto fiskálním roce bylo dokončeno nebo částečně 
dokončeno 1� staveb a na dalších 17 práce probíhaly.
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Stavební aktivity pokračovaly také při budování pražského 
metra a byla dokončena stavba „Metro IV. C2 – zabezpečova-
cí zařízení Ládví–Letňany“ v rámci prodloužení trasy C.

V oblasti zahraničních montážních aktivit byl zaznamenán 
nárůst. Pokračovaly práce na zakázkách v Srbsku a republi-
ce Černá Hora z minulého roku. V Srbsku se jedná především 
o výstavbu přejezdů a významnou zakázku „Modernizace 
signálně bezpečnostního zařízení železničních vleček Vre-
oce a Obrenovac tepelné elektrárny JP TENT, Srbsko a Čer-
ná Hora“. Zde bylo do zkušebního provozu uvedeno zab. zař. 
( ESA11-SB) v žst. Vreoce jako první část komplexu , který 
bude obsahovat modernizaci celkem � stanic. Dále probíha-
la příprava na realizaci další stanice Obrenovac. V Černé Hoře 
pokračovala stavba „Modernizace a elektrifikace trati Pod-
gorica–Nikšič“ pro vyššího dodavatele OHL ŽS, a.s. Proběh-
la zde montáž zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v žst. 
Spuž, Danilovgrad a dodávka PZZ pro celou trať. Ve Sloven-
ské republice proběhla ke konci roku 2007 aktivace stavby 
„Závod na výrobu automobilů KIA Motors Slovakia“, kde byla 
nasazena ESA-11. 

V Bělorusku byla úspěšně aktivována ESA11-BC v žst. Polock.
V současné době se připravují další stavby v zahraničí např. 
v Litvě a v Bělorusku.

Naše společnost při realizaci investičních akcí pro své 
obchodní partnery zajišťuje dodávky vyspělých technologií 
na vysoké profesionální úrovni.
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Silniční 
telematika



OBU STM

Součástí ředitelství společnosti je obchodní úsek pro silnič-
ní telematiku. Tento úsek zajišťuje obchodní aktivity v oblas-
ti systémů a technologií pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
silniční dopravy. V uplynulém hospodářském roce 2007/2008 
úspěšně rozvíjel své aktivity v České republice, na Slovensku, 
v Bulharsku a Slovinsku. Mezi nabízené a dodávané produk-
ty patří např. křižovatkové systémy pro řízení světelné signa-
lizace, inteligentní dopravní systémy založené na identifika-
ci a automatickém rozpoznání registračních značek vozidel 
a identifikaci různých dopravních přestupků, systémy říze-
ného parkování a naváděcí systémy na odstavná parkoviště, 
monitorovací systémy,  městské centrální řídicí systémy, řídicí 
a zabezpečovací systémy tunelů,  dálniční elektronické systé-
my a informační systémy. Předmětem zakázek jsou komplex-
ní služby počínaje projektovou dokumentací a inženýrskou 
činností přes výrobu a instalaci až po údržbu a servis dodá-
vaných technologií.

Obchodní úsek pro silniční telematiku provozuje také živ-
nost „Výroba, opravy a montáž měřidel“, zahrnující systémy 
pro měření rychlosti, systémy pro měření fyzikálních veličin 
tunelů a systémy pro měření fyzikálních veličin dopravních 
prostředků (výška, hmotnost, aj.)
STM je dlouhodobým a aktivním členem SDT ČR (Sdružení 

pro dopravní telematiku), realizuje přednáškovou a pora-
denskou činnost a spolupodílí se na řešení projektů a grantů 
Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva školství ČR.

DST Brno

Realizační složkou dodávek technologií řízení provozu na 
pozemních komunikacích a aplikací z oblasti silniční telema-
tiky je divize Automatizace silniční techniky se zaměřením 
na výrobu, montáž, údržbu a servis výše zmíněných systé-
mů. Významnou součástí divize je projektová činnost včet-
ně inženýringu, provozní vývoj a poradenská činnost v rám-
ci strategie obchodního úseku silniční telematiky na trhu 
dopravních technologií.

V hospodářském roce 2007/08 se podařilo získat dlouhodo-
bou perspektivní zakázku, kterou bylo zajištění servisní čin-
nosti a údržby systému výkonového zpoplatnění (elektronic-
ké mýtné) vybraných úseků dálnic, rychlostních komunikací 
a silnic I. třídy na území ČR. Současně probíhala příprava pro 
zajištění servisní činnosti informačního systému propojené-
ho se ZPI (zařízeními pro provozní informace) a PDZ (pro-
měnnými dopravními značkami) na dálnici D1. Průběžně je 
také zajišťován servis a údržba technologií dálničního tunelu 
Valík na obchvatu Plzně a železničního tunelu Březno u Cho-

3�



mutova včetně dohledového kamerového systému zazna-
menávajícího pohyb nepovolaných osob v blízkosti tunelu. 
Dále byly zahájeny projektové práce na dodávku technologií 
do tunelů Malovanka a Blanka v Praze, u tunelu Malovanka 
byla realizována dodávka 1. etapy řízení provozu.

Pro zklidnění dopravy v centru města Brna byla divizí realizo-
vána dodávka technologického vybavení pro řízení provozu 
a výběr parkovného na uzavřeném parkovišti vč. dálkového 
dohledu. Byla provedena příprava pro realizaci SSZ s prefe-
rencí vozidel MHD ve 3 lokalitách města Brna.

Ke zvýšení bezpečnosti chodců na silnicích přispěla divize 
například realizací přisvícení vodorovného značení přecho-
du pro chodce (zebry) světelnou rampou z LED svítidel umís-
těných do povrchu vozovky v Olomouci, dodávkou světel-
ně řízeného přechodu pro chodce u školy v Mnichovicích 
doplněného radarem s měřením rychlosti přijíždějících vozi-
del a jejich zastavením na červenou u těch, které překraču-
jí povolenou rychlost. Stále významným prvkem pro zvýšení 
bezpečnosti dopravy a chodců nadále zůstávají realizova-
né světelně řízené křižovatky ve městech v ČR, na Slovensku 
a v Bulharsku.
Divize svými dodávkami přispívá také k prevenci v silnič-
ní dopravě. Vybavila již řadu dětských dopravních hřišť v ČR 
svými technologiemi, instalovala informační radary a prová-

dí servis a údržbu provozovaných kamerových systémů na 
měření úsekové rychlosti a průjezdu na červenou.

Významné realizované dodávky

Praha – Pobřežní, 2. etapa – dodávka světelných signalizač-
ních zařízení na křižovatkách

Praha – Radlická – prodloužení tramvajové tratě – dodávka 
světelného signalizačního zařízení na křižovatce s preferen-
cí městské hromadné dopravy doplněná o dodávku řídicí-
ho systému do dispečerského pracoviště Dopravního podni-
ku hl. města Prahy

Havlíčkův Brod – dynamická koordinace křižovatek, optima-
lizace řízení dopravního proudu 

Kolín – dodávka světelných signalizačních zařízení a dyna-
mické koordinace křižovatek

Servisní činnosti a údržba systému výkonového zpoplatně-
ní (elektronické mýtné) vybraných úseků dálnic, rychlostních 
komunikací a silnic I.třídy na území ČR
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Projektové činnosti a inženýring pro následné dodávky svě-
telných signalizačních zařízení na křižovatkách v Praze v rám-
ci jejich 1� leté obnovy a rozvoje a pro následné dodávky 
technologií zvyšující bezpečnost chodců a plynulost dopra-
vy v MČ Praha 10 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

Pro udržení kvality na evropské úrovni byl v uplynulém roce 
2007/2008 úspěšně ukončen vývoj vlastního interface pro 
komunikační protokol OCIT u našich řadičů řady MR urče-
ných k řízení silničních křižovatek. Tento protokol usnadňu-
je centrální synchronizaci a koordinaci zařízení dodávaných 
různými výrobci.

Společnost pokračovala na rozvoji inteligentních kamero-
vých systémů a prvků systému High Vision určených pro 
monitorování a vyhodnocení stavu dopravního proudu na 
vícepruhových komunikacích.
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Divize 
Teleinformatika



V uplynulém období ukončila DTI organizační změny včetně 
doplnění stavu o nové pracovníky. Byly doplněny oba mon-
tážní provozy jak o profese elektromechanik, tak i o potřeb-
né TH pracovníky.

Bylo ukončeno doplnění technického úseku s cílem jedno-
značně zvýšit kvalitu pracovníků a tím i technickou úroveň 
celé DTI.

DTI zajišťuje v rámci společnosti dodávku a výstavbu kom-
pletně zabezpečených tratí (zejména kategorie Radioreali-
začních tratí) a jako jediná u společnosti zajišťuje dodávku 
uceleného sdělovacího systému, v současné době zpracova-
nou na úrovni DOZ pro oba montážní závody.

V roce 2008 jsme se podíleli na výstavbě těchto významných 
tratí: Plzeň–Stříbro, Strančičce–Hostivař, Strančiče–Benešov, 
Praha hl. n. – informační zařízení , České Budějovice–Veleni-
ce, Tábor–Doubí, Zdice–Protivín, uzel Břeclav, uzel Brno, uzel 
Kolín a další.

V rámci samostatné obchodní politiky DTI v uplynulém obdo-
bí zajišťovala zejména činnost na výstavbě GSM-R v úse-
ku Kolín–Brno–Břeclav a v oblasti „silnic“, vybudování infor-
mačního zařízení na D1. V obou těchto oblastech bude DTI 
i nadále pokračovat a v současné době již probíhají jednání 

na pokračování výstavby GSM-R v úseku Břeclav–Přerov–Pe-
trovice u Karviné, rovněž i v oblasti „silnic“ se intenzivně jed-
ná o dodávku řídicího dopravního systému pro D1 pomocí 
prověřených dopravních značek.

Společně s obchodním úsekem pro silniční telematiku jsou 
vyvíjeny aktivity v oblasti nových řídicích dopravních systé-
mů pro hl. m. Praha.

V oblasti „metra“, DTI spolupracuje s odborem speciální tech-
niky zejména při dodávce a montáži optických kabelů.
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Divize Servisu 
sdělovací 
a zabezpečovací 
techniky



Divize servisu sdělovací a zabezpečovací techniky je samostat-
ná organizační jednotka, jejíž hlavní činností je servis sdělova-
cích 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 sdělo-
vacích, zabezpečovacích a informačních zařízení.

Servisní činnost vykonává prioritně pro oblast nových moder-
nizovaných technologických celků, a to zejména elektronických 
počítačových staničních, traťových a přejezdových zabezpečo-
vacích zařízení a systémů dálkového ovládání včetně servisu  
výhybkového  a závorového programu AŽD Praha.

Divize má v servisní péči na síti ČD 229 staničních zabezpečo-
vacích zařízení, �09 přejezdových zabezpečovacích zařízení, 
�� traťových úseků elektronického automatického bloku, další 
traťová zabezpečovací zařízení v počtu 92 (automatická hradla 
a rekonstruované automatické bloky), zařízení dálkového ovlá-
dání a související sdělovací a informační zařízení. Od počátku 
výroby čelisťových závěrů do konce hosp. roku 2007/2008 má 
divize v servisní péči celkem �3�� ks čelisťových závěrů VZ 200.

Záruční servisní činnost je zajišťována také pro DP hl. m. Pra-
hy METRO (opravy 3.stupně na trase IV. C1 a systém vlakového 

zabezpečovače a automatického vedení vlaku na trase A). Divi-
ze zajišťuje servis kompenzátorů ohrožujících proudů na jed-
notkách řady �80 (Pendolino). Rovněž je úspěšně zajišťováno 
metodické vedení a servisní dohled nad dodanými zařízeními 
na Slovensku, v Bělorusku a Srbsku. V případě náročné závady 
je oprava zajišťována přímo výjezdem pracovníků DSE. 

Výkon servisní činnosti je prováděn prostřednictvím servisních 
skupin a pracovišť s dislokacemi v Ústí nad Labem, Karlových 
Varech, Praze, Českých Budějovicích, Kolíně, Pardubicích, Olo-
mouci, Brně, Břeclavi, Ostravě a Plzni.

Úsek údržby SZT provádí ve střediscích údržby Skalice, Svita-
vy (pro trať Brno–Česká Třebová) a Moravský Písek (pro traťo-
vý úsek Hodonín–Nedakonice) údržbu sdělovacího a zabezpe-
čovacího zařízení.

Servisní činnost je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, 3�� 
dní v roce na základě pohotovostních služeb.
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Zásobovací 
a odbytový 
závod



Logistickým centrem AŽD Praha je Zásobovací a odbytový 
závod se sídlem v Olomouci. Závod zajišťuje komplexní logis-
tické služby pro všechny organizační jednotky společnosti 
AŽD Praha a rovněž pro dceřiné společnosti působící v České 
republice i v zahraničí. 

Závod je současně výhradním odběratelem výrobků vlast-
ní průmyslové výroby  a v rámci logistických služeb zajišťu-
je jejich dodávání jednotlivým montážním závodům, Divizi 
Teleinformatiky a divizi Servisu. V rámci obchodní činnosti pro-
vádí závod nákup a realizaci dodávek i dalšího materiálu – pře-
devším kabelů a veškerého sortimentu souvisejícího s jejich 
pokládkou a spojováním.

Během hospodářského roku 2007/2008 prošlo sklady Zásobo-
vacího a odbytového závodu celkem za 3,3 mld. Kč výrobků, 
materiálu a dalších produktů, z toho v rámci logistiky uvnitř  
AŽD zboží v hodnotě 2,2 mld. Kč (�7 %) a pro cizí odběratele 
zboží v hodnotě 1,1 mld. Kč (33 %).
Logistická činnost Zásobovacího a odbytového závodu v Olo-
mouci zahrnuje i další související činnosti a služby – tvorbu 
ucelených zásilek či montážních celků, přepravní a celní služby 
a plnění případných dalších individuálních požadavků. 

V minulém hospodářském roce logistické centrum zajišťova-
lo mimo běžný rozsah povinností v rámci zabezpečení potřeb 

montážní a výrobní činnosti na stavbách českých a sloven-
ských železnic a uspokojování dalších potřeb zákazníků také 
dodávky pro zahraniční stavby prováděné závody AŽD Praha. 

V uplynulém roce pokračovala expedice materiálu na stavby 
v Podgorica-Nikšič pro Železnici Crna Gora, kde byla zprovoz-
něna stanice Spuž. V Srbsku zásobovací závod realizoval dodáv-
ky zařízení pro elektrárnu TENT. Na území Slovenské republiky 
závod dokončil dodávky materiálu pro vybudování vlečky pro 
závod na výrobu automobilů KIA MOTORS Slovakia a MOBIS 
Slovakia a dále byly dokompletovány dodávky pro moderniza-
ci žst. Prešov. Rovněž byly zahájeny dodávky materiálu pro akci 
„Modernizace trati Žilina–Krásno n. Kysucou“ a průběžně byly 
zajišťovány dodávky kabelových svazků pro Whirlpool. 

Můžeme konstatovat, že za fiskální rok 2007/2008 byl expedo-
ván ze skladů Zásobovacího a odbytového závodu v Olomou-
ci zatím největší objem materiálu a výrobků v celé historii exis-
tence závodu.  
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Výzkum
a vývoj



Naprostá většina produkce AŽD Praha je výsledkem vlastní-
ho vývoje. Společnost disponuje vlastními vysoce kvalifiko-
vanými výzkumnými a vývojovými kapacitami, jejichž efek-
tivní využití je nezbytnou podmínkou úspěšného působení 
společnosti na tuzemském trhu i v zahraničí. 

Nemalé náklady na vývoj jsou však investicí, která se společ-
nosti vrací při uplatnění produktů, které jsou výsledkem ino-
vovaných či zcela nových technických řešení.

Rozhodující objem produkce společnosti tvoří systémy pro 
zabezpečení železniční dopravy. Tomu odpovídá i zaměření 
výzkumu a vývoje.

V oblasti výzkumu a vývoje výrobků a systémů, které slouží 
pro potřeby zabezpečení a řízení železniční dopravy:

– pokračovaly práce na inovaci staničních, traťových a přejez-
dových zabezpečovacích zařízení, jejich jednotlivých prv-
ků, zařízení pro dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení 
a řízení dopravy, sdělovacích zařízení, diagnostiky zabez-
pečovacích zařízení a dalších,

– dále probíhaly ověřovací provozy staničního zabezpečova-
cího zařízení s bezkontaktním ovládáním vnějších prvků, 
kolejových obvodů, přejezdových zabezpečovacích zařízení 
a všech dalších nově vyvinutých nebo inovovaných aplikací,

– nové elektronické kolejové obvody byly schváleny a zave-
deny do provozu,

– v rámci ověřovacích provozů byly připravovány další apli-
kace komunikačního systému zabezpečovacích zařízení,

– pokračovala spolupráce na realizaci pilotního projektu 
ETCS na traťovém úseku Poříčany–Kolín, nově vyvinuté 
jednotky byly podrobeny funkčním a integračním testům, 

– probíhaly další práce na inovaci jednotlivých prvků výhyb-
kového programu,

– probíhaly práce na přípravě ověřovacího provozu prototy-
pu nového vlakového zabezpečovače,

– pokračoval vývoj zabezpečovacího zařízení pro vedlejší 
tratě včetně souvisejících sdělovacích a dalších zařízení,

– započaly práce na vývoji zcela nového přejezdového zabez-
pečovacího zařízení

– nemalá část vývojových kapacit byla věnována aplikacím 
zabezpečovacího zařízení v zahraničí.

V oblasti výzkumu a vývoje dalších (neželezničních) výrob-
ků a systémů pokračoval vývoj především v oblasti silniční 
techniky dalším rozvojem zejména křižovatkových systémů, 
kamerových a monitorovacích systémů.
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AŽD Praha
a EU



Zhruba 7� % zákonů, které jsou na národních úrovních při-
jímány, má svůj původ v legislativě pocházející z „Bruselu“. 
U norem a technických specifikací je toto číslo ještě vyšší, 
a o tom, které projekty budou podpořeny z fondů EU se roz-
hoduje ve 100 % případů v centrálních orgánech EU. Naše 
společnost dlouhodobě sleduje dění v EU. Do rozhodovací-
ho procesu vstupujeme jak přímo, tak prostřednictvím mezi-
národní spolupráce s železničními společnostmi, s ostatními 
výrobci z železničního průmyslu a vlastníky infrastruktury ze 
zemí EU.

1. ledna 2008 bylo v Bruselu otevřeno stálé Zastoupení AŽD 
Praha při Evropské Unii. Cílem zřízení kanceláře zastoupe-
ní bylo zajistit velmi úzký kontakt s legislativním procesem 
v oblasti železniční techniky, která tvoří hlavní obor podni-
kání naší společnosti. Náročnost technického schvalování 
a výše normativních požadavků jsou v oblasti technologií 
pro řízení železniční dopravy enormně vysoké. Naše spo-
lečnost investuje do výzkumu a vývoje velmi vysoké finanč-
ní částky. A znalost nových specifikací a směrnic již v době 
jejich vzniku a nikoliv až na konci. 
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Finanční 
hospodaření 
společnosti



Hospodářský rok 2007/2008 byl dalším úspěšným rokem, 
který navázal na dobré výsledky předchozích let.

Obchodní obrat společnosti ve výši �,� miliardy Kč za hospo-
dářský rok 2007/2008 byl meziročně vyšší oproti minulému 
roku. Došlo tak k vykrytí obratu loňské mimořádně rozsáh-
lé zakázky „Výkonové zpoplatnění pozemních komunika-
cí v ČR“. Ekonomické výsledky společnosti se tak přiblížily 
dosaženým mimořádným výsledkům předchozího roku. 

Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu zaměstnan-
ců společnosti na 183� pracovníků. Byl i nadále personálně 
posilován hlavně výzkum a vývoj společnosti, na který bylo 
ve sledovaném období vynaloženo celkem 224 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 na 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 obrat se úměrně promítá 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 ve Slovenské 
republice a v Černé Hoře. 

Společnost uplatňuje rozhodující a podstatný vliv v 10 dce-
řiných společnostech v tuzemsku a v � dceřiných společ-
nostech v zahraničí (Slovensko, Bulharsko a Srbsko). Zámě-
ry společnosti na hodnocené období byly splněny a dílem 
překročeny.

Od 30. 9. 2008 do doby zpracování zprávy se nestaly žádné 
významné události zásadně ovlivňující činnost společnosti.

Předpokládaný vývoj činnosti společnosti je velice dobrý a je 
vytvořen předpoklad pro další rozvoj.
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Hlavní finanční ukazatele AŽD Praha s.r.o.

Za období 2007/2008 – od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008

Společnost sleduje své výsledky v hospodářských obdobích začínajících vždy od 1. 10. a trvajících do 30. 9. následného roku.

Ukazatel/období 2004/200� 200�/200� 200�/2007 2007/2008

Obchodní obrat v tis. Kč 3 198 921 3 7�2 091 � �1� 0�9 � �22 130

Zisk po zdanění 1�2 318 190 000 327 �71 304 ���

Zisk z obratu v % 4,7� �,0� �,83 �,41

Přidaná hodnota 741 �83 877 43� 1 273 103 1 29� 39�

Bankovní úvěry 13� 784 ��0 ��0 1 113 �81 1 �98 �2�

Prům. přep. stav zaměst. 1 �71 1 �47 1 721 1 83�

�0



Obchodní obrat/přepočtení zaměstnanci
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�1



Skladba aktiv k 30.  9.  2008

Dlouhodobý nehm. majetek  23 8�1

Dlouhodobý hmotný majetek  ��2 387

Finanční dlouhodobý majetek  388 11�

Zásoby  �29 030

Pohledávky  3 340 �00

Finanční majetek  91 40�

Časové rozlišení  11 �08

Aktiva celkem 5 046 907

Základní kapitál  38 443�

Kapitálové fondy  –1 �03

Fondy tvořené ze zisku  73 877

Nerozdělený zisk minulých let  �88 7��

Zisk hospodářského období 2007/2008 304 ���

Rezervy  8�� 009

Závazky  1 197 794

Bankovní úvěry a výpomoci  1 �98 �2�

Časové rozlišení  34 347

Pasiva celkem  5 046 907

Skladba pasiv k 30.  9.  2008

�2



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

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004

B. I. 1 Zřizovací výdaje 00�

 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 00�

 3 Software 007

 4 Ocenitelná práva 008

 � Goodwill 009

 � Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010

 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011

 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013

B. II. 1 Pozemky 014

 2 Stavby 01�

 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 01�

 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017

 � Základní stádo a tažná zvířata 018

Rozvaha 
k 30.  9.  2008 (v tis.  Kč)

� �89 711 �42 804 5 046 907 4 �20 134

1 4�4 �4� 480 182 974 363 870 01�

7� �21 �1 7�0 23 861 27 �20

79 79

�8 789 47 913 20 876 22 474

4 374 3 ��0 714 8�8

389 108 281 34�

1 990 1 990 3 832

97� 2�0 412 8�3 562 387 �90 320

�7 788 57 788 �7 ���

4�3 �43 149 02� 304 518 318 218

�44 2�8 4�� 20� 189 052 193 ��9

�3



Označení AKTIVA
Číslo 
řádku

Běžné účetní období
Min. úč. 
období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

 � Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019

 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020

 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021

 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022

B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024

 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 02�

 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 02�

 4
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod pod-
statným vlivem

027

 � Jiný dlouhodobý finanční majetek 028

 � Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029

 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57) 031

C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032

C. I. 1 Materiál 033

 2 Nedokončená výroba a polotovary 034

 3 Výrobky 03�

11 029 11 029 29 37�

108

–191 3�8 –191 3�8 –8 �0�

403 �74 1� ��9 388 115 2�2 17�

7� 411 1� ��9 60 852 42 27�

�99 699 1 099

110 2�� 110 255 110 014

21� 309 216 309 98 787

4 123 ��8 �2 �22 4 060 936 3 �42 028

�30 �80 1 ��0 629 030 �21 193

284 �99 1 ��0 282 949 377 4�4

337 �01 337 501 198 978

�4



Označení AKTIVA
Číslo 
řádku

Běžné účetní období
Min. úč. 
období

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

 4 Zvířata 03�

 � Zboží 037

 � Poskytnuté zálohy na zásoby 038

C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46) 039

 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040

 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

 � Dohadné účty aktivní 044

 � Jiné pohledávky 04�

 7 Odložená daňová pohledávka 04�

C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) 047

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 048

 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 049

 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 0�0

 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 0�1

 � Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0�2

 � Stát – daňové pohledávky 0�3

8 �80 8 580 44 7�1

�30 �87 42 79� 587 891 791 �27

424 371 424 371 �24 10�

42 809 42 79� 13 1 �19

1�3 �07 163 507 1�� 802

2 770 78� 18 17� 2 752 609 2 0�7 294

2 �0� 7�7 18 17� 2 587 591 1 928 08�

127 8�1 127 851 120 9�7

2� 247 25 247 � �93

��



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 0�4

 8 Dohadné účty aktivní 0��

 9 Jiné pohledávky 0��

C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61) 0�7

C. IV. 1 Peníze 0�8

 2 Účty v bankách 0�9

 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 0�0

 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0�1

D. I. Časové rozlišení (ř. 63 až 65) 0�2

D. I. 1 Náklady příštích období 0�3

 2 Komplexní náklady příštích období 0�4

 3 Příjmy příštích období 0��

� 291 5 291

��3 563 811

� 0�� 6 066 10 747

91 40� 91 406 1�2 014

8 7�7 8 767 23 210

82 �39 82 639 138 804

11 �08 11 608 8 091

9 834 9 834 7 429

1 774 1 774 ��2

��



Označení PASIVA
Číslo
řádku

Běžné účetní období Min. úč. období

a b c � �

PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) 0��

A. Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83) 0�7

A. I. Základní kapitál (ř. 69 až 71) 0�8

A. I. 1 Základní kapitál 0�9

 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (–) 070

 3 Změny základního kapitálu 071

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

A. II. 1 Emisní ážio 073

 2 Ostatní kapitálové fondy 074

 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 07�

 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 07�

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

A. III. 1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 078

 2 Statutární a ostatní fondy 079

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 81 + 82) 080

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 081

 2 Neuhrazená ztráta minulých let 082

A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–) 
ř. 01 – (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)

083

5 046 907 4 �20 134

1 350 231 1 231 �3�

384 436 384 43�

384 436 384 43�

–1 503 -�4�

344 3�8

–1 847 -1 003

73 877 7� 4�0

73 732 73 732

145 1 718

588 765 444 �23

588 765 444 �23

304 656 327 �71

�7



Označení PASIVA
Číslo
řádku

Běžné účetní období Min. úč. období

a b c � �

B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113) 084

B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) 08�

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 08�

 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 087

 3 Rezerva na daň z příjmů 088

 4 Ostatní rezervy 089

B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 091

 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

 � Dlouhodobé přijaté zálohy 09�

 � Vydané dluhopisy 09�

 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

3 662 329 3 2�4 47�

866 009 9�� 720

31 508 43 02�

80 189

834 501 843 �0�

20 008 2� 13�

20 008 2� 13�

1 177 786 1 148 039

�8



Označení PASIVA
Číslo
řádku

Běžné účetní období Min. úč. období

a b c � �

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 102

 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 10�

 � Závazky k zaměstnancům 10�

 � Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 107

 7 Stát – daňové závazky a dotace 108

 8 Kratkodobé přijaté zálohy 109

 9 Vydané dluhopisy 110

 10 Dohadné účty pasivní 111

 11 Jiné závazky 112

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) 113

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 114

 2 Běžné bankovní úvěry 11�

 3 Krátkodobé finanční výpomoci 11�

C. I. Časové rozlišení (ř. 118 + 119) 117

C. I. 1 Výdaje příštích období 118

 2 Výnosy příštích období 119

901 252 8�9 847

20 20

158 201 1�1 11�

39 763 3� 743

43 513 �4 007

3 464 1� 811

28 263 20 441

3 310 ��

1 598 526 1 113 �81

1 598 526 1 113 �81

34 347 34 124

33 560 33 328

787 79�

�9



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

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

 + Obchodní marže (ř. 01 – 02) 03

 II. Výkony (ř. 0� + 0� + 07) 04

 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 0�

 2 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 0�

 3 Aktivace 07

B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09

B. 2 Služby 10

 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08) 11

C. Osobní náklady 12

C. 1 Mzdové náklady 13

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1�

C. 4 Sociální náklady 1�

D. Daně a poplatky 17

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

770 665 927 120

682 513 813 72�

88 152 113 394

5 387 176 � 0�4 7�3

4 248 784 4 2�� 008

138 226 -103 102

1 000 166 891 847

4 178 932 3 89� 044

3 762 650 3 4�1 008

416 282 444 03�

1 296 396 1 273 103

900 461 799 120

667 085 �8� 130

230 318 211 773

3 058 2 217

3 182 � 0��

100 545 91 188

�0



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

 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20

 2 Tržby z prodeje materiálu 21

F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 
(ř. 23 + 24 )

22

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F. 2 Prodaný materiál 24

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období

2�

 IV. Ostatní provozní výnosy 2�

H. Ostatní provozní náklady 27

 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

 VI Tržby z prodeje cenných papírů 31

J. Prodané cenné papíry a vklady 32

 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) 33

342 408 40� 32�

4 486 3 323

337 922 403 003

226 311 2�� 2��

1 069 2 �80

225 242 2�3 �8�

-5 775 80 204

48 989 49 422

40 693 32 04�

422 376 4�4 9�3

300

300

39 918 11 �14

�1



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

 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů 3�

 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 3�

 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

 X. Výnosové úroky 42

N. Nákladové úroky 43

 XI. Ostatní finanční výnosy 44

O. Ostatní finanční náklady 4�

 XII. Převod finančních výnosů 4�

P. Převod finančních nákladů 47

 *
Finanční výsledek hospodaření 
(ř. 31 – 32 + 33 + 37 – 38 + 39 – 40 – 41 + 42 – 43 + 44 – 45 – (–46) + (–47))

48

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. �0 + �1) 49

39 918 11 �14

–10 721 1 480

16 483 11 714

60 920 30 1��

16 357 4� 0�7

84 824 �2 84�

–62 265 –1� 20�

55 455 122 087

�2



Označení TEXT
Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

a b c 1 2

Q. 1      – splatná �0

Q. 2      – odložená �1

 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 – 49) �2

 XIII. Mimořádné výnosy �3

R. Mimořádné náklady �4

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

S. 1      – splatná ��

S. 2      – odložená �7

 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. �3 – �4 – �� ) �8

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–) �9

 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–) (ř. 52 + 58 – 59) �0

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/–) (ř. 30 + 48 + 53 – 54) �1

53 159 109 090

2 296 12 997

304 656 327 �71

304 656 327 �71

360 111 449 7�8
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Zpráva 
nezávislého 
auditora 



Obchodní společnost:    AŽD Praha s. r. o.
Sídlo:      Praha 10, Žirovnická 2/314�
IČO:      48 02 94 83
Předmět činnosti:  vývoj, výroba, projektování, výstavba, servis, poradenství a inženýring sdělovacích, zabezpečo-

vacích a automatizačních zařízení – živnost provozovaná průmyslovým způsobem

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

Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 12.12. 2008 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. 2008, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlast-
ního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1.10. 2007 do 30.9. 2008 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 prová-
dět dané situaci přiměřené účetní odhady.
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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 Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpi-
sy 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 závěr-
ce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způso-
bené 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. 2008,  nákla-
dů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.10. 2007 do 30.9. 2008 v souladu s českými účetními předpisy.“

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 doložka-
mi Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jisto-
ty, 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 
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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. 2008.

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 zod-
povědné vedení společnosti AŽD Praha s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprá-
vy 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. 2008 ve všech významných ohledech 
v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Datum: 1�. 1. 2009

EKMA FIN, a.s.
Sídlo: Ondříčkova 27/�09, 130 00 Praha 3
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností: 07�
IČO: �0193239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Pavel Šrámek
statutární zástupce

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

č. osvědč. o zápisu do sezn. auditorů 1214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Pavel Šrámek
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Zpráva
dozorčí rady



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

V Praze dne 22.  1.  2009

Zpráva dozorčí rady AŽD Praha s.r.o. k výsledkům hospodaření společnosti za hospodářský rok 
od 1.  10.  2007 do 30.  9.  2008

Dozorčí rada v průběhu celého účetního období zajišťovala úkoly, které jí přísluší podle ustanovení Obchodního zákoníku, společenské 
smlouvy společnosti a dohlížela na plnění usnesení valných  hromad.
Na svých pravidelných společných jednáních a jednáních s jednateli projednávala zejména tyto oblasti:
- výsledky hospodaření společnosti
- finanční situaci společnosti
- situace v dceřiných společnostech
- aktuální problémy, které bezprostředně ovlivňovaly činnost společnosti.
Dozorčí rada konstatuje, že i v tomto účetním období bylo pokračováno v úspěšném trendu hospodaření společnosti z minulých let. Jedná-
ní a činnost jednatelů byla vždy v souladu se společenskou smlouvou, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy a  nebyl zjiš-
těn žádný případ jejich porušení. Dozorčí rada AŽD Praha s.r.o. přezkoumala na svém zasedání roční účetní závěrku společnosti za období 
od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008. Dozorčí rada se seznámila s výrokem auditora o ověření roční účetní závěrky za toto účetní období vypracova-
né auditorem Ekma Fin a.s., Ing. Jany Bukové dne 1�. 1. 2009 a plně se s ním ztotožňuje. Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k názo-
ru, že účetní závěrka věrně zobrazuje majetek a vlastní kapitál společnosti ke dni 30.9.2008. Výsledky hospodaření za toto účetní období jsou 
v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. Dozorčí rada po projednání s jednateli proto doporučuje valné 
hromadě schválit účetní závěrku za toto účetní období, včetně předloženého návrhu na rozdělení zisku.
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Povinné přílohy:

Příloha č. 1:  Příloha účetní závěrky AŽD Praha s.r.o. za rok 2007/2008
Příloha č. 2:  Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Příloha č. 3:  Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2007/2008
Příloha č. 4:  Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § ��a obchodního 

zákoníku za období od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2008








