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Fotografie otištěné ve výroční zprávě jsou z trati č. 113 Čížkovice–Obrnice, na které AŽD Praha
provozuje ve spolupráci s Ústeckým krajem víkendovou turistickou linku T4 na trati Lovosice–
Most. Trať v úseku Čížkovice–Obrnice AŽD Praha koupila v roce 2016 od Správy železniční dopravní cesty, a tvoří převážnou část trasy Lovosice–Most. Železnici vedoucí malebnou krajinou
Českého středohoří se přezdívá Švestková dráha. Na jaře 2018 se po dlouhých sedmnácti letech
na Švestkovou dráhu vrátily parní vlaky.
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ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE

Nacházíme se v solidní ekonomické i finanční kondici
a postupně plníme strategický program v technické
i obchodní oblasti.

Vážení přátelé, společníci,
spolupracovníci
a obchodní partneři,
je mou milou povinností oslovit vás v úvodu
Zprávy o činnosti a výsledcích společnosti AŽD Praha za hospodářský rok 2016/2017. Rádi bychom vás
v této výroční zprávě otevřeně informovali o našich
výsledcích, úspěších i neúspěších. Řada informací
v ní uvedených jde za rámec zákonných požadavků.
Kromě popisu všech zásadních oblastí hospodaření
společnosti pak naleznete v tabulkové části zprávy
výsledky hospodaření v předepsaných položkách.
Uplynulý hospodářský rok nebyl jednoduchý,
ať už v mnoha oblastech tuzemska, nebo v zahraničí. Jsem ale velmi rád, že mohu na tomto místě
konstatovat, že ho naše společnost zvládla dob-

ře. Nacházíme se v solidní ekonomické i finanční
kondici a postupně plníme strategický program
v technické i obchodní oblasti. Chtěl bych na tomto
místě poděkovat vám, zaměstnancům naší společnosti, obchodním partnerům, společníkům, přátelům a všem, kteří nás znají. Bez vás všech, kteří naší
společnosti fandíte a vyjadřujete nám podporu, bychom mohli jen velmi těžko existovat a podnikat.
Rozsah činnosti AŽD Praha se ve sledovaném
období zaměřil zejména na budování evropského
vlakového zabezpečovače ETCS, který se má stát
hlavním systémem většiny tratí u nás i v Evropě.
Zavádění tohoto jednotného systému však přináší
řadu složitostí nejen pro naši železnici, ale i pro železnice dalších zemí v důsledku odlišného vývoje
a tím i rozdílných parametrů. Zavedením tohoto systému získáváme evropskou jednotu, interoperabilitu a zvýšení bezpečnosti, ale ztrácíme na dopravní
pružnosti, propustnosti tratí i snížení rychlosti řady
vlaků na železniční síti. Pokles těchto negativních
dopadů, které přinese nasazení ETCS, byl hlavním
technickým úkolem naší společnosti v uplynulém
roce. Další důležitou kapitolou byly a jsou zahraniční
trhy. Snažili jsme se zvýšit podíl exportu a vyrovnat
pomyslnou váhu mezi tuzemskými a zahraničními aktivitami. Velkou výzvu pro nás znamenal trh
Turecké republiky, kde jsme dokončili dvě zakázky
v železniční oblasti a jednu v oblasti silniční telematiky. Velmi důležitou destinací je pro nás dlouhodobě
trh Běloruska, kde se podílíme na výstavbě koridorových a páteřních tratí.
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V oblasti techniky jsme pokračovali v nasazování
plně elektronického stavědla ESA 44 s novými funkcionalitami. Toto stavědlo bylo také předmětem
řady zahraničních aplikací. Nové elektronické prvky,
interface k novým LED návěstidlům a LED indikátorům a k prvkům v kolejišti, to vše dává novému
stavědlu předpoklady k úspěchu. Moderní traťová
zařízení a zejména plně elektronický a stavebnicový
přejezdový systém PZZ-J byl nemalým úspěchem
uplynulého roku. Velmi významnou roli v rozvoji naší
techniky bylo využití naší trati Čížkovice – Obrnice
ke zkušebnímu nasazení a odzkoušení řady nových
technologií. Nové návěstidlo, inteligentní zjednodušené výstražníky vhodné pro regionální tratě, nový
přestavník s kuličkovým šroubem pro vyšší rychlosti,
přestavník s vnitřním závěrem a mnohé další výrobky a aplikace – to vše jsme si mohli dovolit jen díky
vlastní trati – vlastnímu zkušebnímu polygonu.
Oprava tratě 113 Čížkovice–Obrnice a zlepšení
jejích parametrů nastartovala otázku, zda se nevrátit
k pravidelnému provozu na této trati. O tom s Ústeckým krajem stále intenzivně jednáme. Pokud by se
tato věc podařila, byla by to vpravdě první historická
událost, kdy by se na trať těsně před jejím zánikem
vrátil pravidelný provoz. Zde je názorně patrné, že
volné finanční prostředky věnujeme zejména veřejně prospěšným aktivitám ve vazbě na naši českou
železnici.
Naše společnost nezapomíná ani na oblast společenských aktivit. Podporovali jsme desítky sportovních a kulturních akcí a konferencí. Stali jsme se

partnery řady technických publikací u nás i v zahraničí.
Velkou pozornost naše společnost každoročně
věnuje pozitivnímu mediálnímu obrazu a propagaci
celého našeho oboru. Vydáváme nejen vnitřní časopis určený našim zaměstnancům, ale také čtvrtletník
Reportér, který již dávno překročil pomyslné hranice
AŽD Praha a stal se železničním časopisem pro neustále se rozšiřující okruh čtenářů. Také videomagazín
„Pozor vlak“ se stal pořadem uznávaným do té míry,
že ho přebírají i některé televizní stanice.
Významná byla také naše účast na světových výstavách a veletrzích, v Istanbulu, Bělehradu, Plovdivu, Amsterodamu, v Baku a dalších, což dále posílilo
postavení AŽD Praha na trhu.

Vážení přátelé,
je mnoho informací, kterými se vyznačuje hospodářský rok 2016/2017 pro naši společnost a které
zasluhují pozornost. Byl to obtížný, avšak nesmírně
zajímavý rok a pevně věřím, že i v následujícím roce
2017/2018 bude naše společnost v pozitivním trendu pokračovat.
Ještě jednou všem děkuji za práci, podporu a důvěru.

Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti a generální ředitel
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ŘÍDÍCÍ ORGÁNY
A ORGANIZAČNÍ
JEDNOTKY

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

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

AŽD Praha s.r.o. (IČ 480 294 83) 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 hospodářského je jednotným právním subjektem.
Jménem společnosti jednají ve smyslu společenské smlouvy tři jednatelé. Každý z jednatelů
je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
K zabezpečení vrcholových řídících a svodných funkcí je zřízeno ředitelství společnosti,
které řídí a koordinuje činnosti, zabezpečující
realizaci předmětu podnikání společnosti.
Pracovněprávní vztahy ve společnosti byly
v hodnoceném období naplňovány v souladu
s legislativními předpisy České republiky a Kolektivní smlouvou společnosti.
Orgány a představitelé společnosti jsou v této
výroční zprávě uvedeni dle stavu k 30. září 2017.

k 30. 9. 2017

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

DOZORČÍ RADA
Ing. Miroslav KOZÁK
finanční ředitel
Petr ROTT
společník
Ing. František FORMÁNEK
společník
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ŘEDITELSTVÍ A SÍDLO SPOLEČNOSTI
AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Telefon: 267 287 111
E-mail: info@azd.cz
Internet: www.azd.cz
Generální ředitel
Ing. Zdeněk CHRDLE
Telefon: 267 287 201
Obchodní ředitel
Ing. Petr FALTUS
Telefon: 267 287 416
Finanční ředitel
Ing. Miroslav KOZÁK
Telefon: 267 287 190
Technický ředitel
Ing. Roman JUŘÍK
Telefon: 267 287 361
Montážní a výrobní ředitel
Ing. Radek ZAMRAZIL
Telefon: 267 287 797

Ředitel majetkových účastí
Ing. Jiří BAŤKA
Telefon: 267 287 203
Obchodní ředitel pro silniční telematiku
Ing. Pavel HABARTA
Telefon: 267 287 400
Ředitel zahraničního marketingu a obchodu
Ing. Petr ŽATECKÝ
Telefon: 267 287 263
Ředitel pro evropské záležitosti
Ing. Vladimír KAMPÍK
Telefon: 267 287 437
Ředitel majetkových fúzí
Ing. Vladimír Ketner
Telefon: 267 287 234
Personální manažerka
Radana ASCHERLOVÁ, DiS.,MPA
Telefon: 267 287 412
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Organizační jednotky
ZÁVOD TECHNIKA

VÝROBNÍ ZÁVOD OLOMOUC

Ředitel závodu
Ing. Karel VIŠNOVSKÝ
AŽD Praha s.r.o., závod Technika
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Telefon: 267 287 223

Ředitel závodu
Ing. Stanislav SLAVÍČEK
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Olomouc
Roháče z Dubé 6, P. O. Box č. 13, 779 00 Olomouc 9
Telefon: 585 113 510

Náměstek ředitele závodu
pro výzkum a vývoj
Ing. Antonín DIVIŠ
Telefon: 267 287 364

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

VÝROBNÍ ZÁVOD BRNO
Ředitelka závodu
Ing. Jolana HORSÁKOVÁ
AŽD Praha s.r.o., Výrobní závod Brno
Křižíkova 32, 612 00 Brno – Královo Pole
Telefon: 549 122 101

MONTÁŽNÍ ZÁVOD KOLÍN
Ředitel závodu
Ing. Václav PAŘÍZEK
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín
Polepská 724, 280 02 Kolín IV
Telefon: 321 720 692

MONTÁŽNÍ ZÁVOD OLOMOUC
Ředitel závodu
Ing. Zdeněk BÉBAR
AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Olomouc
Jiráskova 5, 779 00 Olomouc 9
Telefon: 585 113 660
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ZÁSOBOVACÍ A ODBYTOVÝ
ZÁVOD OLOMOUC
Ředitel závodu
Ing. František GRAMBAL
AŽD Praha s.r.o.,
Zásobovací a odbytový závod Olomouc
Železniční 1, 779 00 Olomouc 9
Telefon: 585 113 210

DIVIZE TELEINFORMATIKA
Ředitel divize
Ing. Tomáš Handl
AŽD Praha s.r.o., divize Teleinformatika
Ukrajinská 4, 101 28 Praha 10 – Vršovice
Telefon: 274 012 612

DIVIZE SERVISU SDĚLOVACÍ
A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
Ředitel divize
Ing. Václav BARTŮNĚK
AŽD Praha s.r.o., divize Servisu sdělovací
a zabezpečovací techniky
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Telefon: 267 287 153

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: 541 421 540

AŽD Praha s.r.o.,
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA BRATISLAVA
Vedoucí organizační složky
Ing. Štefan GLOVIČKO
AŽD Praha s.r.o., organizační složka Bratislava
Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava
Telefon: +421 258 282 350

AŽD Praha s.r.o.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČERNÁ HORA
Ředitel organizační složky
Zdeněk ŠAUER
AŽD Praha s.r.o., organizační složka Černá Hora
Sule Radova b.b., Podgorica, Crna Gora
Telefon: + 382 69 35 33 44
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Valná hromada

stav k 30.  9.  2017

Jednatelé
Dozorčí rada

Generální ředitel

Manažer pro vnitřní záležitosti

Odborní poradci

Technické prohlídky
a zkoušky UTZ

Ředitel Divize senzorických
řešení

Zástupce generálního ředitele
pro Slovensko

Představitel vedení
pro IMS

Právní odbor

Odbor kontroly

Ředitel pro evropské záležitosti

Odbor drah a drážní dopravy

Personální manažerka

Personální odbor

Ředitel majetkových fúzí

Technický ředitel

OS
Bratislava

Obchodní ředitel

MZ
Kolín

Význam zkratek:

Montážní a výrobní ředitel

ZOZ
Olomouc

MZ
Olomouc

VZ
Brno

VZ
Olomouc

Finanční ředitel

Ředitel majetkových účastí

DSE
Praha

ZTE
Praha

DTI
Praha

VAV

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, organizační složka
IMS – Integrovaný systém managementu (jakost, environment…)
UTZ – Určené technické zařízení
UZZ – Úsek Příprava a realizace zahraničních zakázek

PRJ

UZZ
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Ředitel Zahraničního
marketingu a obchodu

Zahraniční
zastoupení

OS
Černá Hora

Inženýring
zahraničních
zakázek

Obchodní ředitel
pro silniční telematiku

DST
Brno

Aktivity v pracovně právních vztazích
•
V průběhu hospodářského roku 2016/2017 nedošlo v oblasti pracovně právních vztahů k zásadním
změnám či aktivitám. Byly v převážné míře řešeny
běžné operativní záležitosti pracovně právního
charakteru.

Komentář k organizačnímu
schématu
V průběhu hospodářského roku 2016/2017 došlo
k organizačním změnám, které ovlivnily organizační strukturu společnosti.
Organizační schéma odráží stav k 30. 9. 2017.
Na základě vydaných rozhodnutí generálního ředitele o organizačních změnách byly provedeny tyto
organizační změny:
•
s účinností od 1. 10. 2016 byla ve Finančním
úseku ředitelství společnosti zřízena pracovní
funkce náměstek finančního ředitele;
•
s účinností od 1. 12. 2016 byla v úseku generálního ředitele zřízena pracovní funkce ředitel
majetkových fúzí;
•
s účinností od 1. 1. 2017 byla v rámci úseku
generálního ředitele zřízena Divize senzorických řešení v tabulkovém rozsahu ředitel
divize, vedoucí rozvoje, návrhář SW řešení

•

a návrhář HW řešení;
dnem 31. 3. 2017 byl zrušen dosavadní Odbor
personální a správní a s účinností od 1. 4. 2017
zřízen samostatný Personální odbor v čele
s personálním manažerem, respektive personální manažerkou;
současně byl s účinností od 1. 4. 2017 zřízen Odbor drah a drážní dopravy v členění
Oddělení správy a provozování drah, Oddělení
provozování drážní dopravy se středisky v Kolíně a Lovosicích a Správní oddělení, zajišťující
zejména oblast závodové dopravy.

Statutární orgány
Statutární orgány pracovaly ve sledovaném období hospodářského roku 2016/2017 ve stabilním
složení.
Jednatelé: Ing. Zdeněk Chrdle, Ing. Roman Juřík
a Daniela Veselá
Dozorčí rada: Ing. Miroslav Kozák, Ing. František
Formánek a Petr Rott

Personální změny
Dnem 30. 11. 2016 ukončil činnost na pozici
obchodního ředitele pro silniční telematiku
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Ing. Vladimír Ketner a současně byl od 1. 12. 2016
ustaven do pozice ředitele majetkových fúzí.
Od 1. 12. 2016 byl ustaven do pozice obchodního
ředitele pro silniční telematiku Ing. Pavel Habarta.
Dnem 31. 3. 2017 ukončil činnost na pozici personálního manažera Ing. Miloslav Sovák.
Od 1. 4. 2017 byla do pozice personální manažerky
ustavena Radana Ascherlová, DiS., MPA.
Dnem 30. 4. 2017 ukončil činnost na pozici ředitele
divize Teleinformatika Pavel Záleský.
Od 1. 5. 2017 byl do pozice ředitele divize Teleinformatika ustaven Ing. Tomáš Handl.
Dnem 30. 9. 2017 ukončil činnost na pozici ředitele divize Automatizace silniční techniky Brno
Ing. Zdeněk Grubl.
Dnem 30. 9. 2017 ukončila činnost na pozici personální manažerky Radana Ascherlová, DiS., MPA.

Organizační a personální změny
v období od 1. 10. 2017
V dosavadním průběhu nového hospodářského roku
2017/2018 byly provedeny tyto organizační změny:
•

•

•

•

•

•

s účinností od 1. 10. 2017 byla stanovena nová
organizační struktura a systemizace pracovních míst organizační jednotky DTI Praha;
s účinností od 1. 10. 2017 bylo v technickém
úseku ředitelství společnosti zřízeno Oddělení
racionalizace a inovace;
s účinností od 1. 10. 2017 bylo zřízeno nové
funkční místo v přímé podřízenosti technického ředitele pověřenec pro ochranu osobních
údajů s cílem implementace nařízení Evropské
komise o ochraně osobních údajů (General
Data Protection Regulation).
S účinností od 1. 10. 2017 byl ustaven do
funkce ředitele divize Automatizace silniční
techniky Brno Ing. David Hruška.
S účinností od 1. 10. 2017 byla ustavena do
funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Radana Ascherlová, DiS., MPA.
S účinností od 1. 11. 2017 byla pověřena činností personální manažerky Blanka Prešinská.

18

19

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
A JEHO PŘEDPOKLÁDANÝ
VÝVOJ

Zahraniční zakázky AŽD Praha se rozvíjejí velmi
dynamicky. Hlavním aspektem zahraničního obchodu
AŽD Praha je centralizace zahraničních aktivit.

AŽD Praha je významným dodavatelem v oblasti dopravních technologií. Její postavení v oboru
zabezpečovacích, řídicích a komunikačních
zařízení dopravní infrastruktury je dáno skutečností, že je nejen firmou zajišťující montáže zařízení, ale též výrobcem technologických celků
zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
Firma má potřebný tým pracovníků a technické zázemí pro kompletní zajištění zakázky,
od zpracování projektové dokumentace, zajištění dodávek a provedení montážních prací. Po
realizaci zakázky je schopna zabezpečit záruční
i pozáruční servis.
Certifikace vydané společnosti AŽD Praha jí
umožňují provádět v oborech zabezpečovací
a sdělovací techniky veškeré práce na železniční
dopravní cestě. To tvoří předpoklad, že po dokončení montážních prací je společnost schopna
prostřednictvím vlastních zaměstnanců provést
zprovoznění technologického zařízení, včetně zajištění vydání veškerých dokladů potřebných pro
jeho provoz, a rovněž je schopna zajistit potřebné doklady pro následné administrativní úkony.
Trvalá dlouholetá přítomnost na trhu zabezpečovací a sdělovací techniky prokázala, že společnost AŽD Praha je schopna úspěšně realizovat
složité projekty v oboru svého podnikání a zajistit
kompletní soubor činností pro úspěšné zvládnutí
náročných zakázek.
Nezabývá se však pouze aktivitami vyplývajícími z účasti ve veřejných zakázkách, ale rovněž
vývojem a výzkumem potřebných technologií.

Tato činnost jí dává předpoklad pro zachování
dosaženého postavení i v budoucnosti.
Společnost AŽD Praha se ve svých postupech
snaží o využití svého potenciálu k hospodárným
a ekonomicky efektivním řešením k dosažení
cíle, jakým je spokojenost zákazníka, přičemž pro
dosažení tohoto cíle je nezbytný proces souvisejících programů servisu, údržby a oprav zařízení.
Z hlediska kvality výroby, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci je firma
vybavena potřebnou certifikací, a to splněním
požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001. Certifikáty jsou vydány mezinárodním
certifikačním orgánem IQNet.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Zahraniční zakázky AŽD Praha se rozvíjejí velmi
dynamicky. Hlavním aspektem zahraničního
obchodu AŽD Praha je centralizace zahraničních
aktivit. Jednotlivé destinace, jak jsou nazývány
zájmové lokality, jsou spravovány vždy specializovaným týmem lidí. Ten obvykle vzniká ve
chvíli, kdy je získána zajímavá zakázka nebo je
dosaženo významného postavení na určitém
zahraničním trhu. Tyto týmy, zařazené pod
jednotnou hlavičku zahraničního obchodu jako
útvar „Inženýring zahraničních zakázek“, řídí
realizaci jednotlivých zahraničních projektů,
sledují ekonomické ukazatele zakázek v kontex-
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tu plánování a umožňují tak lépe řídit činnost
zahraničních aktivit a koordinovat realizaci zakázek uvnitř firmy.
Destinacemi v oblasti hlavního zájmu AŽD
Praha jsou Slovensko, Litva, Bělorusko, Srbsko,
Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie,
Turecko, Irán, Bulharsko a Malajsie. Nově se
společnost pokouší proniknout na teritorium
Polska, Chorvatska, Slovinska, Lotyšska a Gruzie.

Pobočky a organizační složky AŽD
Praha v zahraničí
Rozvoj zahraničních zakázek patří k významným
atributům společnosti AŽD Praha. Jedním z ukazatelů růstu zahraničního obchodu společnosti
je množství dceřiných společností operujících
v zahraničí. Jsou to AZD BH v Bosně a Hercegovině a AZD Polska ve Varšavě, zajišťující podporu
při realizaci běžících zakázek, společnost AZDAP,
koordinující obchodní činnost AŽD Praha v Turecku, společnost MPC Servis v Bělorusku, která
zajišťuje veškerou servisní činnost spojenou
s dodávkami AŽD Praha pro Běloruskou železnici. Dále pak AZD SASI v Srbsku, AZD Zagreb
v Chorvatsku, AZD Slovakia a AZD Bratislava na
Slovensku a BALKAN SAST v Bulharsku zajišťují
podporu při tvorbě a realizaci zahraničních zakázek. Organizační složky zřízené v Černé Hoře,
Bosně a Hercegovině a na Slovensku plní funkci

lokálního organizátora a vytváří zázemí převážně určené pro montážní práce.

SILNIČNÍ TELEMATIKA
Společnost AŽD Praha je dodavatelem systémů
a technologií nejenom pro železniční, ale i pro
silniční dopravu. Součástí ředitelství společnosti
je Obchodní úsek pro silniční telematiku (OBU
STM). Jeho aktivity jsou zaměřeny na dodávky
inteligentních systémů a zařízení, které přispívají k optimalizovanému řízení dopravních toků
a ke zvýšení efektivity a bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích ve městech, na
dálnicích i v tunelech.
Nabízené produkty zahrnují jak vrcholové
řídicí a informační systémy pro silniční dopravu,
tak jednotlivá zařízení podle konkrétní potřeby
zákazníka. Svou činnost úspěšně rozvíjí v České
republice, ale i v zahraničí, například na Slovensku, v Turecku, Ázerbájdžánu nebo v Bulharsku.
Realizační složkou zakázek pro dodávku
technologií řízení provozu na pozemních komunikacích a aplikací v oblasti silniční telematiky
(STM) je divize Automatizace silniční techniky
Brno (DST Brno). S její podporou STM poskytuje
svým zákazníkům komplexní řešení jejich potřeb
počínaje poradenstvím, projektovou dokumentací, provozním vývojem a inženýrskou činností
přes výrobu, dodávku a instalaci až po údržbu

a servis dodaných technologií. DST Brno se zabývá i správou, údržbou, dodávkami a renovacemi
veřejného osvětlení včetně pasportizace a zatřídění komunikací.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
v rámci OBU STM
Součástí OBU STM je technický odbor, který
samostatně vyvíjí produkty používané v rámci
silniční telematiky.
V hospodářském roce 2016/2017 se pracoviště
zaměřilo na další rozvoj kamerových systémů
pro detekci dopravních přestupků. Cílem bylo
především zvýšení úspěšnosti detekce vozidel
a rozpoznávání registračních značek. V zahraničních zakázkách technický odbor spolupracoval
na dokončení rozsáhlého projektu v tureckém
Izmiru.

Vývoj činností v předmětu podnikání
DST Brno
Nejvýznamnějšími zakázkami hospodářského
roku 2016/2017 jsou doplnění informačních portálů na síti TEN-T, výstavba informačního systému
na slovenské dálnici D3 Svrčinovec – Skalité,
provozování systému liniového řízení dálnic
v Ázerbájdžánu spojené s generální opravou
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a rekonstrukcí železnice.
Podařilo se rovněž dokončit rozsáhlý projekt
„Vytvoření plně adaptivního řídicího, kontrolního
a informačního systému dopravy“ ve městě Izmir
v Turecku.
V průběhu roku 2016/2017 dále probíhaly
plánované práce na významných dlouhodobých
zakázkách. Jednalo se především o servisní práce
a údržbu elektrických přípojek (VN, NN) a portálových konstrukcí mýtných bran na vybraných
komunikacích v ČR a servisní práce včetně údržby informačního systému (PDZ/ZPI, portálové
konstrukce a přípojky) dálnice D1 v ČR.

MONTÁŽNÍ A VÝROBNÍ
ČINNOST

S úkoly spojenými s výstavbou a rekonstrukcí
železniční dopravní cesty se naše montážní
závody vyrovnaly se ctí a zajistily v rámci svých
kapacit ukončení a aktivaci řady důležitých staveb
a opravných prací.

Montážní a výrobní úsek (MVU) zastupuje šest
závodů, které se podílejí na kompletní výrobní, montážní a logistické činnosti. Jedná se
o Výrobní závod Brno (VZB) specializující se
na elektroniku, Výrobní závod Olomouc (VZO),
jehož doménou jsou venkovní prvky zabezpečovací techniky a skříňový program. Hlavním
logistickým centrem společnosti AŽD Praha je
Zásobovací a odbytový závod se sídlem v Olomouci (ZOZ), který zajišťuje nákup a skladování
materiálů pro výrobní i montážní činnost a zároveň i jejich distribuci přímo na stavby po celém
území ČR. V rámci společnosti je výhradním
dodavatelem sdělovací techniky divize Teleinformatika.
V oblasti montážní a přímé dodavatelské
činnosti působí Montážní závod Kolín a Montážní
závod Olomouc, a to převážně pro zabezpečovací techniku. Montážní závody zajišťují kompletní
dodavatelskou činnost na stavbách. Vysokou
úroveň montáže zaručují kvalifikovaní pracovníci,
kteří jsou stále připravováni na práci v oblasti
nově zaváděné zabezpečovací techniky a sdělovacích systémů. V období hospodářského roku
byly kapacity montážních závodů soustředěny
na úsecích železničních koridorů i vedlejších
tratí. Modernizací tratí včetně železničních stanic
zajišťuje AŽD Praha vysoký komfort obsluhy
a bezpečnosti a moderními technologiemi, které
vyvíjí, zároveň také eliminuje pochybení lidského
faktoru.

Převážně se jedná o systém moderního staničního zabezpečovacího zařízení stavědla ESA
44 s traťovým zabezpečovacím zařízením ABE-1.
Nedílnou součástí je i diagnostika vlastního zařízení, která urychluje kontrolu nad spolehlivým
chodem zařízení, včetně rychlého diagnostikování poruch. Dalšími prvky, které naše montážní
závody montují pro zvýšení bezpečnosti, jsou
systémy EZŠ (Evidence Ztráty Šuntu) a VNPN (Výstraha Nedovoleného Projetí Návěstidla) s funkcí
generálního stopu na zařízení TRS (Traťový
Radiový Systém) na všech dotčených vlakových
cestách. Současně se zavádějí nová přejezdová
zařízení pro zajištění bezpečného křížení železnice a vozovky. V oblasti dálkového ovládání stanic
DOZ pokračujeme také v rozšiřování nabídky
a doplňování nových sdělovacích systémů s přesnou digitální technologií včetně zakomponovaného systému GTN (Graficko Technologická Nadstavba) pro dopravní zaměstnance. V mobilních
jednotkách nabízíme modernější zařízení LS06,
které montujeme na drážní vozidla. Je třeba také
zmínit oblast dálkového řízení dopravy z CDP
(Centrální Dispečerské Pracoviště) a zařízení na
bázi ETCS.
S úkoly spojenými s výstavbou a rekonstrukcí železniční dopravní cesty se naše montážní
závody vyrovnaly se ctí a zajistily v rámci svých
kapacit ukončení a aktivaci řady důležitých staveb a opravných prací.
AŽD Praha má v oblasti výroby dvě organizač-
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ní jednotky. Ve VZB se produkují elektronické sestavy a provádí se kompletace zabezpečovacích
systémů na adresné bázi staničních, traťových
i přejezdových systémů. Významnou součástí
výrobního programu jsou prvky světelných
návěstidel, sdělovací techniky a výstroje kolejových obvodů. VZO má ve svém portfoliu skříňový
program a produkci venkovních prvků pro zabezpečení výhybek a přejezdů. Moderní technologie
využívané u našich výrobních závodů zaručují
kvalitu naší produkce. Tyto nejnovější výrobní
procesy, postupy a zvolené materiály také minimalizují negativní vliv na životní prostředí.
V rámci zvyšování kvality dodávaných systémů je důležitá koordinace činností na všech úrovních od projekčních prací, výroby až po vlastní
montáž a uvedení zařízení do trvalého provozu.
Tuto koordinaci zajišťuje Montážní a výrobní úsek
(MVU), který spolupracuje se všemi články procesů od předání stavby k realizaci výroby, montáže,
až po konečnou fázi aktivace zařízení.

SERVISNÍ ČINNOST

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

Divize servisu sdělovací a zabezpečovací techniky
(DSE) je samostatná organizační jednotka, jejíž
hlavní činností je vykonávat servisní činnost na
sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních.
Zabývá se službami, které vyplývají z odpovědnosti za vady díla (zařízení) během záruční doby
(záruční servisní činnost) a dále výkonem pozáruční
servisní činnosti a údržby pro oblast sdělovacího,
zabezpečovacího a informačního zařízení.
Servisní činnost vykonává prioritně pro oblast
nových modernizovaných technologických celků,
a to zejména elektronických počítačových staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení a systémů dálkového ovládání včetně servisu
výhybkového a závorového programu AŽD Praha.
Výkon servisní činnosti je prováděn prostřednictvím servisních skupin a pracovišť s dislokacemi
v Ústí nad Labem, Karlových Varech, Praze, Českých
Budějovicích, Kolíně, Pardubicích, Olomouci, Brně,
Ostravě a Plzni.
Servisní činnost je zajišťována nepřetržitě 24
hod. denně a 365 dní v roce na základě pohotovostních služeb.
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INTEGROVANÝ SYSTÉM
MANAGEMENTU

IMS je standardně ověřován pravidelnými
audity certifikačního orgánu CQS. Na základě
úspěšného výsledku recertifikačního auditu,
který probíhal ve dnech 21. až 23. března 2017

Plnění požadavků a potřeb zákazníků je jednou
z priorit AŽD Praha. K dosažení tohoto cíle je
mimo jiné užíván systém řízení společnosti – tzv.
integrovaný systém managementu (IMS), kterým
jsou zabezpečovány procesy pro zajištění kvality
výrobků a služeb a procesy pro plnění strategických
záměrů v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou souhrnně
vyhlášeny v dokumentu „Politika integrovaného
systému managementu AŽD Praha s.r.o.“
Vedení společnosti ve své vůdčí roli trvale
vytváří tlak na zvyšování účinnosti a efektivnosti
IMS – AŽD Praha, pro které vytváří příslušné zdroje
a zavádí progresivní metody ve všech rozhodujících

procesech v návaznosti na strategické cíle společnosti.
IMS je standardně ověřován pravidelnými audity
certifikačního orgánu CQS. Na základě úspěšného
výsledku recertifikačního auditu, který probíhal
ve dnech 21. až 23. března 2017, byly AŽD Praha
– RSP, DSE a ZTE uděleny nové certifikáty z úrovně
CQS a mezinárodního certifikačního orgánu IQNet
(viz tabulka).
Stejně úspěšně proběhly i všechny ostatní recertifikační audity na organizačních jednotkách, které
jsou samostatnými certifikovanými místy a i jim byly
uděleny nové certifikáty z úrovně certifikačního
orgánu EZU.

Platnost do
19. 04. 2020

Certifikát CQS (evid.č.)

Certifikát IQNet (evid.č.)

Shoda s požadavky
normy ČSN EN ISO
9001:2016 (ISO 9001:2015)

CQS 2050/2017

CZ-2050/2017

Shoda s požadavky
normy ČSN EN
ISO 14001:2016 (ISO
14001:2015)

CQS 44/2017

CZ-45/2017

Shoda s požadavky
normy ČSN OHSAS
18001:2018 (BS OHSAS
18001:2007)

CQS 45/2017

CZ-45/2017
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Udělené certifikáty jsou pro naše zákazníky
zárukou dodržování principů moderního řízení
v AŽD Praha zabezpečení kvality výrobků a služeb,
šetrnosti k životnímu prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
SPOLEČNOSTI

Operační program dopravy II z evropských
fondů není plně připraven a proto nastal pokles
výstavby železničních staveb. Tato situace
se začala promítat i do postupného poklesu
obratu naší společnosti.

Operační program Doprava II z evropských fondů
není plně připraven a proto nastal pokles výstavby
železničních staveb. Tato situace se začala promítat
i do postupného poklesu obratu naší společnosti.
Obchodní obrat společnosti poklesl na 6,9 miliardy
korun za hospodářský rok 2016/2017, což je 67 %
předchozího období. Vedení společnosti proto
zintenzivňuje vstup na zahraniční trhy, kde se postupně daří uplatnit naše nové technologie. Zabezpečovací systémy jsou pro každou zahraniční lokalitu přizpůsobovány na místní zákony, dopravní
předpisy a navázány na již provozovanou techniku
i zvyklosti, včetně ovládání v příslušném jazyce. Ve
většině zahraničních zemí musí celý zabezpečovací
systém znovu projít místním procesem schválení.
Vstup na zahraniční trhy je proto značně technicky,
obchodně i časově náročný, je však dlouhodobým
řešením stabilizace a prosperity společnosti.
Počet pracovníků společnosti byl ke konci sledovaného období 1 722 pracovníků, což je meziroční
snížení o 93 pracovníků.
Na výzkum a vývoj bylo naší společností ve sledovaném období vynaloženo celkem 284 mil. Kč.
Skladbu aktiv více jak z poloviny ovlivňují pohledávky, jedná se převážně o pohledávky ve lhůtě
splatnosti, neboť už v zadávacích podmínkách většiny zakázek je stanovena dlouhá splatnost faktur.
Smluvním rozložením splatnosti jednotlivých částí
provedeného díla podporuje společnost prodejnost, zvláště u zahraničních zakázek. Vykazované
pohledávky jsou bonitní a jsou v termínech placeny.

V hodnoceném období společnost vykazovala
nedaňové rezervy na novou generaci elektronických zabezpečovacích systémů, které jsou v dlouhodobém ověřovacím provozu a na které společnost potvrdila pětileté garance.
Ve financování společnosti je stabilizovaný stav,
obrat se úměrně promítá do závazků z obchodního
styku.
Společnost nepořizuje majetek formou finančního nájmu a nemá žádné splatné závazky na zdravotní a sociální pojištění ani daňové nedoplatky.
Organizační složky má společnost zřízeny ve
Slovenské republice, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině.
Společnost uplatňuje rozhodující a podstatný
vliv ve 23 dceřiných společnostech, z toho v 11
dceřiných společnostech v zahraničí (Slovensko (4),
Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko, Bosna
a Hercegovina, Turecko, Polsko).
Od 30.9.2017 do doby zpracování zprávy se nestaly žádné významné události zásadně ovlivňující
činnost společnosti.
Předpokládaný vývoj činnosti společnosti je
stabilizovaný a je tak vytvořen předpoklad pro další
rozvoj společnosti v tuzemsku i v zahraničí.
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HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE AŽD PRAHA S.R.O.
za období 2016/2017 – od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017
Společnost sleduje své výsledky v hospodářských obdobích začínajících vždy od 1. 10. a trvajících do 30. 9. následného roku

Ukazatel/období

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Obchodní obrat (tis.Kč)

6 175 622

11 840 069

9 961 322

6 890 247

Zisk po zdanění

293 977

790 026

643 033

391 288

Zisk z obratu v %

4,76

6,67

6,46

5,68

Přidaná hodnota

1 282 217

2 644 871

2 672 170

1 534 113

Bankovní úvěry

833 888

263 281

0

0

1 667

1 773

1 815

1 722

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

4,76

6,67

6,46

5,68

Prům. přep. stav zaměst.

Ziskovost z obratu
Ukazatel/období
Ziskovost z obratu v %
2016/2017

5,68 %

2015/2016

6,46 %

2014/2015

6,67 %

2013/2014

4,76 %
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Skladba aktiv k 30. 9. 2017 (tis. Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek

24 132

Dlouhodobý hmotný majetek

667 784

Finanční dlouhodobý majetek

182 809

Zásoby

1 035 047

Pohledávky

2 933 194

Finanční majetek

1 352 544

Časové rozlišení

16 324

Aktiva celkem

6 211 834

Základní kapitál

384 436

Skladba pasiv k 30. 9. 2017 (tis. Kč)
Kapitálové fondy
Fondy tvořené ze zisku
Nerozdělený zisk minulých let
Zisk hospodářského období 2016/2017

2 244
76 153
1 698 496
391 288

Rezervy

1 805 665

Závazky

1 853 148

Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
Pasiva celkem

0
404
6 211 834

ROZVAHA

k 30.  9.  2017 (v tis. Kč)

Označení

AKTIVA

a

b

Běžné účetní období

Číslo ř.

A.
B.
B. I.
B. I. 1.
B. I. 2.
2.1.
2.2.
B. I. 3.

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

c
001
002
003
004
005
006
007
008
009

B. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B. I. 5.

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

7 663 183

1 451 349

2 186 453
137 525

1 311 728
113 393

136 914
134 606
2 308

112 925
111 829
1 096

010

489

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

122

5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

5.2.
B. II.
B. II.1.
1.1.
1.2.
B. II. 2.
B. II. 3.
B. II. 4.
4.1.
4.2.
4.3.

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

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

35

Minulé úč. období

6 211 834
0
874 725
24 132
0
23 989
22 777
1 212
0

7 126 401

468

21

37

0

122

0

938 594
20 083
20 046
19 614
432

0
122
1 719 993
683 731
140 744
542 987
1 026 135
0

1 052 209
274 244
274 244
777 965
0

122
667 784
409 487
140 744
268 743
248 170
0
0
0
0
0

693 482
409 335
140 343
268 992
263 088
0

Označení

a
B. II. 5.
5.1.
5.2.
B. III.
B. III. 1.
B. III. 2.
B. III. 3.
B. III. 4.
B. III. 5.
B. III. 6.
B. III. 7.
7.1.
7.2.
C.
C. I.
C. I. 1.
C. I. 2.
C. I. 3.
3.1.
3.2.
C. I. 4.
C. I. 5.
C. II.
C. II. 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.

AKTIVA

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

Běžné účetní období

Číslo ř.
c

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

024

10 127

025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053

254
9 873
328 935
221 325
56 986
48 624
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Minulé úč. období

2 000
2 000
5 460 406
1 035 047
619 975
371 946
4

0

146 126
89 140
56 986

0

139 621
0

0

4
43 122
3 072 815
663 733
331 468

331 683
582

139 621
0

0

10 127

21 059

254
9 873
182 809
132 185
0
48 624
0
0
0
2 000
0
2 000
5 320 785
1 035 047
619 975
371 946
4
0
4
0
43 122
2 933 194
663 733
331 468
0
0
331 683
582
0

1 019
20 040
225 029
176 405
48 624

0

6 178 584
1 100 952
522 805
577 824
0

323
4 023 053
806 565
443 775

362 332
458

Označení

a
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
C. II. 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
C. III.
C. III. 1.
C. III. 2.
C. IV.
C. IV. 1.
C. IV. 2.
D.
D. 1.
D. 2.
D. 3.

AKTIVA

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

Běžné účetní období

Číslo ř.
c
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
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Minulé úč. období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

582

2 409 082
1 950 070
60 842

139 621
92 872
46 749

398 170

0

280 891
104 291
4 718
8 270
0

1 352 544
3 307
1 349 237
16 324
12 624
3 700

0

0

0

582
0
0
2 269 461
1 857 198
14 093
0
398 170
0
0
280 891
104 291
4 718
8 270
0
0
0
1 352 544
3 307
1 349 237
16 324
12 624
0
3 700

138
320
3 216 488
2 967 002
4 219
245 267
354
100 407
111 672
2 466
30 368
0

1 054 579
10 220
1 044 359
9 223
9 106
117

Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém
účetním období

a

b

c

5

6

A.
A. I.

PASIVA CELKEM (ř.79+101+141)

078

6 211 834

7 126 401

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

079

2 552 617

2 474 522

Základní kapitál (ř.81 až 83)

080

384 436

384 436

A. I. 1.

Základní kapitál

081

384 436

384 436

A. I. 2.

Vlastní podíly (-)

082

A. I. 3.

Změny základního kapitálu

083
2 244

8 144

Ažio a kapitálové fondy (ř.84+85)

084

A. II. 1.

A. II.

Ážio

085

A. II. 2.

Kapitálové fondy (ř.87 až 91)

086

2 244

8 144

2.1.

Ostatní kapitálové fondy

087

555

555

2.2.

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

088

1 689

7 589

2.3.

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

089

2.4.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

090

2.5.

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

091

Fondy ze zisku (ř.93+94)

092

76 153

75 964

A. III. 1.

Ostatní rezervní fondy

093

73 732

73 732

A. III. 2.

Statutární a ostatní fondy

094

2 421

2 232

A. III.

Výsledek hospodaření minulých let (ř.96 až 98)

095

1 698 496

1 362 945

A. IV. 1.

A. IV.

Nerozdělený zisk minulých let

096

1 698 496

1 362 945

A. IV. 2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

097

A. IV. 3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

098

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

099

391 288

643 033

A. VI.

Rozhodnuto o zálohohové výplatě podílu na zisku (-)

100

B.+ C.

Cizí zdroje (ř.102+107)

101

3 658 813

4 651 535

B.

Rezervy (ř.103 až 106)

102

1 805 665

1 986 289
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Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém
účetním období

a

b

c

5

6

B. 1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

103

B. 2.

Rezerva na daň z příjmů

104

B. 3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

105

B. 4.

Ostatní rezervy

106

1 805 665

1 917 013

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

69 276

Závazky (ř.108+123)

107

1 853 148

2 665 246

Dlouhodobé závazky (ř.109+112 až 119)

108

144 375

158 415

0

0

Vydané dluhopisy (ř.110+111)

109

1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

110

1.2.

Ostatní dluhopisy

111

C. I. 2.

Závazky k úvěrovým institucím

112

C. I. 3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

183

179

C. I. 4.

Závazky z obchodních vztahů

114

144 192

158 236

0

0

C. I. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

115

C. I. 6,.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

116

C. I. 7.

Závazky - podstatný vliv

117

C. I. 8.

Odložený daňový závazek

118

C. I. 9.

Závazky - ostatn (ř.120 až 122)

119

9.1.

Závazky ke společníkům

120

9.2.

Dohadné účty pasivní

121

9.3.

Jiné závazky

122

Krátkodobé závazky (ř.124 +127 až 133)

123

1 708 773

2 506 831

0

0

439 288

485 819

C. II.
C. II. 1.

Vydané dluhopisy (ř.125+126)

124

1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

125

1.2.

Ostatní dluhopisy

126

C. II. 2.

Závazky k úvěrovým institucím

127

C. II. 3.

Krátkodobé přijaté zálohy

128

39

Označení

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém
účetním období

a

b

c

5

6

C. II. 4.

Závazky z obchodních vztahů

129

C. II. 5.

Krátkodobé směnky k úhradě

130

923 156

1 621 681

C. II. 6,.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

131

C. II. 7.

Závazky - podstatný vliv

132

C. II. 8.

Závazky - ostatní (ř.134 až 140)

133

346 329

399 331

8.1.
8.2.

Závazky ke společníkům

134

122 020

112 020

Krátkodobé finanční výpomoci

135

8.3.

Závazky k zaměstnancům

136

104 865

125 491

8.4.

Závazky ze sociálního zabezzpečení a zdravotního pojištění

137

64 237

74 758

8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

138

30 470

35 822

8.6.

Dohadné účty pasivní

139

18 462

32 416

8.7.

Jiné závazky

140

6 275

18 824

D.

Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)

141

404

344

D.1.

Výdaje příštích období

142

271

313

D.2.

Výnosy příštích období

143

133

31

40

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 30.  9.  2017 (v tis.  Kč)
Označení

TEXT

a

Číslo řádku

b

c

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

6 037 905

8 911 111

II.

Tržby za prodej zboží

02

391 040

667 932

A.

Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)

03

5 376 713

7 897 309

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

330 983

579 914

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

05

4 124 275

6 088 002

A.3.

Služby

06

921 455

1 229 393

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

07

260 106

279 601

C.

Aktivace (-)

08

-741 987

-1 270 037

D.

Osobní náklady

09

1 251 669

1 320 039

D.1.

Mzdové náklady

10

932 331

986 894

D.2.

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

11

319 338

333 145

2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

304 844

319 180

2.2.
E.

Ostatní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti

(ř.15+18+19)
(ř.16+17)

13

14 494

13 965

14

64 002

170 370

15

112 858

103 254

112 858

103 254

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

16

1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

17

E.2.

Úpravy hodnot zásob

18

-54 211

4 211

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

5 355

62 905

41

Označení

TEXT

a
III.

Číslo řádku

b
Ostatní provozní výnosy

c
(ř.21 až 23)

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

20

300 858

541 721

III.1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

1 906

2 333

III.2.

Tržby z prodaného materiálu

22

256 819

477 994

III.3.

Jiné provozní výnosy

23

42 133

61 394

24

72 351

995 345

F.

Ostatní provozní náklady

(Y.25 a~ 29)

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

929

30

F.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

26

128 177

299 653

F.3.

Daně a poplatky

27

7 367

8 223

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

-106 229

632 829

F.5.

Jiné provozní náklady

29

42 107

54 610

*

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

30

446 949

728 137

a

b

c

1

2

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

31

138 578

100 693
100 693

(ř.32+33)

IV.1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

32

134 078

IV.2.

Ostatní výnosy z podílů

33

4 500

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

34

106 250

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

35

0

(ř.36+37)

V.1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

36

V.2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

37

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

38

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.1.

(ř.40+41)

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

42

0

7

39

5 260

10 538

40

5 260

10 538

Označení

TEXT

a

Číslo řádku

b

c

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

42

-67 956

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

43

0

(ř.44+45)

1 072

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

44

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

45

VII.

Ostatní finanční výnosy

46

16 606

8 927

K.

Ostatní finanční náklady

47

123 977

65 024

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

48

-1 827

54 055

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

49

445 122

782 192

L.

Daň z příjmů

50

53 834

139 159

(ř.31-34+35-38+39-42-43+46-47)
(ř.30+48)
(ř.51+52)

1 072

L.1.

Daň z příjmů splatná

51

23 185

256 005

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

52

30 649

-116 846

**

Výsledek hospodaření po zdanění

53

391 288

643 033

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

55

391 288

643 033

56

6 890 247

10 240 922

*

Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.

(ř.49-50)

54
(ř.53-54)
(ř.1+2+20+31+35+39+46)
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY,
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDITORA

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AŽD
Praha s.r.o. k 30.09.2017 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za
období končící 30.9.2017 v souladu s českými účetními
předpisy.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AŽD PRAHA S. R. O.
K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2016–2017

Dozorčí rada v hodnoceném období zajišťovala činnosti podle Občanského zákoníku, společenské smlouvy a dohlížela na usnesení valných hromad.
Na pravidelných jednáních s jednateli byla dozorčí rada informována o plnění přijatých záměrů prováděcího plánu, hospodaření společnosti, finanční situaci,
organizačních změnách a o uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v tuzemsku i v zahraničí.
Dozorčí rada se seznámila s předloženými výsledky hospodaření společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2017, souhlasí s nimi a nemá k nim připomínky ani
doplnění.
Dozorčí rada po projednání s jednateli proto doporučuje valné hromadě schválit výsledky hospodaření společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30. 9. 2017 včetně účetní
závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Ing. František Formánek		

Petr Rott 		
V Praze dne 12. 2. 2018
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Ing. Miroslav Kozák

Zpráva nezávislého auditora
AŽD Praha s.r.o.
za ověřované období
1.10.2016 do 30.9.2017
Tato zpráva je určena společníkům společnosti AŽD Praha s.r.o.

Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti AŽD Praha s.r.o. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá
z rozvahy k 30.9.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období končící 30.9.2017, a přílohy této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní
závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AŽD Praha s.r.o. k 30.09.2017 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření a peněžních toků za období končící 30.9.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit
(ISA) případně dopiněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti
nezávislá a spinila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za
ostatní informace odpovídá jednatel Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s
ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce
získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve
všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení
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uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v
účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy
dle výše uvedeného odstavce.
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné
(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost jednatelů a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku
Jednatelé Společnosti odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní
systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky jsou jednatelé Společnosti povinni posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy
jednatelé plánují zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemají jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a
vydat zprávu auditora obsahující výrok auditora. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:
•
Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské
postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházeni vnitřních kontrol.
•
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s
ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
•
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl
v příloze účetní závěrky.
•
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní
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informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě
trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit ve zprávě auditora na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě
trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.
•
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události
způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Mojí povinností je informovat jednatele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 12. února 2018

Ing. Jiřina Štolcpartová
auditor č. oprávnění 1780

Povinné přílohy:

Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

Příloha účetní závěrky AŽD Praha s.r.o. za rok 2016/2017
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu za hospodářský rok 2016/2017

Tato výroční zpráva je zpracována dle platného zákona o účetnictví a zachycuje stav k 30. 9. 2017.
© AŽD Praha 2018

