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1. Úvodní slovo
předsedy
představenstva
Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva
společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a. s.,
za rok 2018, která bezezbytku potvrzuje,
že společnost i v roce 2018 obhájila svoji
pozici evropského lídra v železničním zkušebnictví.
Jsme společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství
pro železniční systémy a drážní dopravu.
Našimi klienty nadále zůstávají všichni významní výrobci kolejových vozidel, systémů, komponentů a zařízení pro železniční
dopravu, vlastníci železniční infrastruktury,
provozovatelé dráhy a drážní dopravy jak
v tuzemsku, tak především v zahraničí.
Výzkumný Ústav Železniční, a. s., i v roce
2018 realizoval svoji podnikatelskou činnost ve dvou oblastech, a sice zkušebnictví
a hodnotitelství.
V oblasti zkušebnictví se jednalo především
o poskytování služeb ve Zkušebním centru
Velim. v říjnu 2018 jsme v rámci Dynamického zkušebního stavu zahájili provoz moderního zkušebního ložiskového stavu. Zkušební
činnosti jsou zastřešeny akreditovanou
Zkušební laboratoří oprávněnou ke zkouškám
kolejových vozidel a jejich komponentů, drážních zařízení a materiálů. v oblasti zkušebnictví
v roce 2018 nabyla v kontextu celoevropského trendu na významu zejména oblast zkoušek a vyhodnocování ETCS.

i palubní řízení a jejich zabezpečení, a kromě
jiného i posuzování jejich shody s technickými požadavky na interoperabilitu (TSI).
Důslednou orientací na zákazníka se v roce
2018 opět podařilo navýšit výkony společnosti, splnit cíle stanovené podnikatelským
plánem a dosáhnout plánovaného hospodářského výsledku. Aktivní zákaznický servis
a důraz na spokojenost zákazníků dávají VUZ
spolu s moderním technickým vybavením
a vysokou odbornou úrovní poskytovaných
služeb dobrou pozici k udržení a posílení pozice na trhu i v dalších letech.
Na základě hospodářských výsledků roku
2018 lze konstatovat, že Výzkumný Ústav
Železniční, a. s., je ekonomicky stabilní a finančně zdravá společnost.
Chtěl bych na závěr svého úvodního slova
poděkovat všem zaměstnancům a spolupracovníkům za aktivní přístup k plnění úkolů
podnikatelského plánu v roce 2018. Jsou
to právě odborné znalosti našich zaměstnanců a jejich pracovní nasazení, co udržuje
Výzkumný Ústav Železniční, a. s., na špičce
železničního zkušebnictví.

Ing. Martin Bělčík
Předseda představenstva

V oblasti hodnotitelství se jedná o provozování Kanceláře autorizované osoby s rozsahem autorizace pro strukturální podsystémy
evropského železničního systému, infrastrukturu, energie, kolejová vozidla, traťové
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2. Poslání a vize
společnosti
Výzkumný Ústav Železniční, a. s., (dále jen
„VUZ“), je evropsky uznávanou průmyslově
-obchodní společností v oblasti železničního zkušebnictví a testování, jejímž hlavním
posláním je strategická podpora evropských
i světových lídrů v oblasti výroby železniční
techniky na cestě k dalším inovacím z pohledu zkoušení a schvalování jejich produktů.

Sdílené hodnoty společnosti:
•
•
•
•

Slušnost a profesionalita
Vysoká kvalita poskytovaných služeb
Orientace na výsledek
Trvalé zlepšování ve všech oblastech
podnikání
• Samostatnost a zodpovědnost
Strategie společnosti vede k rozvoji postavení VUZ jako přední evropské společnosti
specializované na zkušebnictví, posuzování
shody s požadavky na interoperabilitu a expertní činnosti v oblasti železničních systémů a drážní dopravy.

Svého postavení společnost
dosahuje zejména:
• trvalým posilováním autority, nezávislosti,
nestrannosti a profesionality
• rozvojem vlastního know-how
technického rozvoje v oblasti železnice
• posilováním významu a celkové podpory
železničního sektoru s cílem dosažení vysoké technické a technologické úrovně
železničního systému v evropském i světovém měřítku s využitím současného
poznání vědy a techniky.
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3. Profil společnosti
Založení a vznik společnosti
Výzkumný Ústav Železniční, a. s., (dále také
jen „VUZ“) byl založen dne 20. 4. 2005
schválením zakladatelské listiny jediným
zakladatelem, tj. Českými drahami, a. s.,
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222,
PSČ 110 15, IČ 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 8039. Jediným akcionářem Českých drah, a. s., je Česká republika. Společnost VUZ vznikla ke dni 1. 7. 2005
zápisem společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10025. Jediným akcionářem
jsou České dráhy, a. s. Společnost Výzkumný Ústav Železniční, a. s., je jako dceřiná
společnost akciové společnosti České dráhy
členem Skupiny České dráhy.

ČD – Informační Systémy, a.  s.,
se sídlem Praha 3-Žižkov, Pernerova
2819/2a, PSČ 130 00, IČ 24829871, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064

Výzkumný Ústav Železniční, a.  s.,
podléhá jednotnému řízení Českých drah,
a. s. Společně s Výzkumným Ústavem Železničním, a. s., tvoří s řídicí osobou koncern ČD
následující společnosti:

ČD Reality, a.  s.,
se sídlem Praha 3-Žižkov, Prvního pluku
81/2a, PSČ 130 00, IČ 27195872, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 9656

ČD Cargo, a.  s.,
se sídlem Praha 7-Holešovice, Jankovcova
1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844

RailReal, a.  s.,
se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Florenci
2116/15, PSČ 110 00, IČ 26416581, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 6888

DPOV, a.  s.,
se sídlem Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52,
IČ 27786331, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl
B, vložka 3147

ČD Restaurant, a.  s.
se sídlem Praha 3-Žižkov, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11, IČ 27881415, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 11738.

ČD – Telematika a.  s.,
se sídlem Praha 3-Žižkov, Pernerova
2819/2a, PSČ 130 00, IČ 61459445, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938
ČD travel, s.  r.  o.,
se sídlem Praha 1-Staré Město, 28. října
372/5, PSČ 110 00, IČ 27364976, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 108644

Dopravní vzdělávací institut, a.  s.,
se sídlem Praha 8-Karlín, Prvního pluku
621/8a, PSČ 186 00, IČ 27378225, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 10168
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Organizační uspořádání
společnosti
Ke dni 31. 12. 2018 tvořily organizační strukturu společnosti následující organizační
útvary:
• úsek generálního ředitele
• úsek technického ředitele
• úsek provozního ředitele zkušebnictví

Útvary hlavní činnosti
• Oddělení inovativních projektů (OIP)
• Kancelář autorizované osoby a certifikační
orgány (KAO)
•      Zkušební centrum VUZ Velim
(dále též jen ZC), zahrnující velký železniční
zkušební okruh, malý železniční zkušební
okruh, dynamický zkušební stav, zkušební laboratoř a oddělení správy zkušebního
centra
• Útvary řízení a správy.
Společnost VUZ nemá organizační složku
v zahraničí.

Obor působnosti
Hlavním předmětem podnikání VUZ jsou
činnosti zahrnující zejména zkušebnictví
a posuzování kolejových vozidel a dalších
součástí interoperability železničního systému pro tuzemské a zahraniční zákazníky.
Jde zvláště o autorizované činnosti při posuzování shody prvků a subsystémů v rámci
interoperabilního železničního systému (vykonávané v postavení notifikované osoby),
akreditované činnosti při posuzování shody
a certifikace, testování, analýzy a zkušebnictví v oboru železniční techniky, a to zejména
kolejových vozidel, infrastruktury, energie
a sdělovacích a zabezpečovacích systémů.
I v roce 2018 k nejefektivnějším metodám
moderní experimentální práce železničního zkušebnictví patřilo praktické ověřování
technických parametrů a vlastností železničních kolejových vozidel přímo na speciálních tratích velkého a malého zkušebního
okruhu ve Zkušebním centru VUZ Velim, kde
probíhaly v průběhu celého roku 2018 jízdní a stacionární zkoušky vlakových souprav
významných zákazníků z řady evropských
zemí.

Pracoviště
Ke dni 31. 12. 2018 byla pracoviště VUZ
dislokována v pěti lokalitách: v Praze, Cerhenicích, Plzni, Brně a v Mostech u Jablunkova.
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4. Významné
události
roku 2018
V průběhu celého roku 2018 VUZ usiloval
o úspěšné splnění úkolů stanovených „Podnikatelským plánem na rok 2018“ a v tomto
duchu VUZ realizoval klíčové projekty. Kromě
toho byly též zaznamenány další významné události. K těm patřila mimo jiné jednání
s nejvýznamnějšími evropskými a světovými hráči v oblasti vývoje a výroby železniční
techniky, na nichž si VUZ zajistila spolupráci v krátkodobém i střednědobém horizontu
pro oba pilíře činností, tedy jak pro zkušebnictví, tak i hodnotitelství.
V sekci zkušebnictví můžeme jmenovat
významné zakázky týkající se poskytnutí
infrastruktury a doprovodných služeb
Zkušebního centra Velim pro zkoušky
nových lokomotiv, vozů a jednotek určených zejména pro země Beneluxu, Německo,
Velkou Británii a severské státy.
Z důležitých činností zkušební laboratoře
je nutno zmínit realizované zkoušky jízdně-technické bezpečnosti, které byly řešeny
ve spolupráci s národním správcem veřejné
infrastruktury, a značný rozsah zkoušek
brzdových, hlukových a elektrotechnických.
Na dynamickém zkušebním stavu byly realizovány únavové zkoušky kol, náprav a rámů
podvozku, a především byl spuštěn provoz
moderního ložiskového zkušebního stavu,
na němž jsou zkoušky realizovány kontinuálně od jeho uvedení do provozu v říjnu 2018.
V Kanceláři autorizované osoby byly realizovány významné zakázky certifikace
vozidel a jejich částí pro zákazníky z EU, ale
i z východní Evropy. Jednalo se o posouzení shody s TSI pro novostavby a modernizaci osobních a nákladních vozů a lokomotiv
a jejich částí (prvků interoperability).

V rámci posuzování železničních staveb
s požadavky na interoperabilitu byly realizovány posudky velkých stavebních zakázek
v projektové i realizační fázi, jako například:
• Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení
v železniční stanici Brno hlavní nádraží
• Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna
• Optimalizace trať. úseku Mstětice – Praha
Vysočany
• Rekonstrukce staničního zabezpečovacího
zařízení Veselí n. Moravou
• Modernizace trati Rokycany – Plzeň
• Uzel Plzeň – přestavba pražského zhlaví
• V oblasti hodnocení technické bezpečnosti
při uvádění nových zabezpečovacích zařízeních
do provozu na tratích ve správě SŽDC pokračovalo v roce 2018 hodnocení komerčního projektu ETCS (Kolín – Břeclav)
V průběhu roku 2018 se zástupci VUZ aktivně účastnili klíčových veletrhů, zasedání,
seminářů a odborných setkání, jako například:
• Plenární zasedání NB RAIL Coordination
Group pro oblast subsystémů INS, ENE, RST,
CCS
• Odborné setkání a konference NB RAIL
Association
• Veletrh železniční techniky Innotrans 2018
v Berlíně; Veletrh Czech Raildays v Ostravě
• Mezinárodní zasedání a jednání UIC
• Workshop Technologické platformy v rámci ČR
na téma určování rozsahu posuzování
pro subsystém INS
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5. Zpráva
o činnosti
společnosti
5.1 5.1. Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího
majetku

Prioritně byla v roce 2018 činnost Výzkumného Ústavu Železničního, a. s., zaměřena
na poskytování speciálních odborných služeb
a komplexních řešení v oblasti posuzování
a zkušebnictví pro železniční systémy
a drážní dopravu.

Společnost je mimo jiné:
• držitelem certifikátu ISO 9001 – QMS
v oblasti posuzování shody výrobků s technickými požadavky železničního systému
EU a zkoušení, certifikace a inspekce dráhy,
součástí dráhy, drážních vozidel, jejich zařízení a materiálů
• držitelem certifikátu ISO 50001 – EnMS
v oblasti posuzování shody výrobků s technickými požadavky železničního systému
EU a zkoušení, certifikace a inspekce dráhy,
součástí dráhy, drážních vozidel, jejich zařízení a materiálů

• právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy ČR k provádění zkoušek
drážních vozidel drah železničních a drah
tramvajových a k provádění zkušebního provozu drážního vozidla
• právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy, výstavby a regionálního
rozvoje SR k provádění zkoušek drážních vozidel a součástí subsystému kolejových vozidel pro ověření shody
• hodnotitelem bezpečnosti
dopravy, uznaným SŽDC, s. o.

železniční

Součástí společnosti jsou:
• Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA
č. 1462, provádějící zkoušky v oblasti součástí dráhy, drážních vozidel, jejich zařízení
a materiálů
• Certifikační orgán pro výrobky akreditovaný ČIA č. 3149, provádějící posuzování shody součástí dráhy, drážních vozidel, jejich
zařízení a materiálů
• Inspekční orgán akreditovaný ČIA č. 4056
provádějící inspekce součástí dráhy, drážních
vozidel, jejich zařízení a materiálů

• provozovatelem unikátního zkušebního
a technologického zázemí ve Zkušebním
centru VUZ Velim, které svým technickým
vybavením vytváří jedinečný kompaktní celek pro ověřování parametrů a jízdních
vlastností (jízdních a stacionárních zkoušek)
kolejových vozidel a drážních zařízení

• neakreditovaný Certifikační orgán pro jakost, který provádí posuzování QMS výrobců

• autorizovanou osobou č. AO 258 a v rámci
EU notifikovanou osobou č. 1714 pověřenou
ÚNMZ k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky železničního
systému EU

Na všechny oblasti činnosti společnosti VUZ
mají zásadní vliv vnější podmínky rozvoje
podnikatelských aktivit v celém prostoru EU,
ale i v dalších zemích.

Uvedený sortiment služeb poskytuje společnost VUZ tuzemským i zahraničním
klientům.
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Tržby z prodeje výrobků a zboží dosáhly
v roce 2018 517,1 mil. Kč; plán byl překročen o 37,6 mil. Kč (celkové plnění na 108 %).
Nárůst tržeb byl ovlivněn především:
• rostoucí poptávkou klientů po službách
zkušebního centra, čímž došlo k růstu požadovaného počtu testovaných projektů a tedy
k vícesměnnému vytížení kapacit Zkušebního centra VUZ Velim
• strategií státu v oblasti dopravní politiky
a setrvalým vývojovým trendem v oblasti
železniční techniky a kolejových vozidel v EU
• příznivou hospodářskou a finanční situací
podnikatelských subjektů v odvětví výroby
zařízení železniční dopravy
• nadnárodní koncepcí v oblasti rozvoje
dopravy
Podíl zahraničních zákazníků na celkových tržbách činí více než 75 %. Podíl tržeb
v rámci Skupiny ČD je 1 %. Na všechny
oblasti činnosti společnosti VUZ mají zásadní
vliv vnější podmínky rozvoje podnikatelských
aktivit v celém prostoru EU, ale i v dalších
zemích. Portfolio zákazníků se významněji
nemění; nejvýznamnějšími klienty zůstávají
firmy Bombardier, Siemens, ALSTOM Transport, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Tatravagonka; z českých zákazníků to
je Škoda Transportation, VÚKV a CZ LOKO.
Provázanost s vnějšími faktory měla
významný vliv na vývoj hospodářské bilance.
Společnost VUZ dosáhla v roce 2018 celkových výnosů ve výši 523,3 mil. Kč a stanovený plán výnosů byl splněn na 107 %. Oproti
roku 2017 výnosy vzrostly o 9,7 mil. Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT)
dosáhl 177,1 mil. Kč a oproti plánu byl překročen o 7,7 mil. Kč (plnění na 104,5 %).
EBIT dosáhl 178,7 mil. Kč. Stanovený plán byl
překročen o 2,88 mil. Kč. Náklady společnost VUZ čerpala ve výši 346,2 mil. Kč, tzn.
ve výši cca 110,8 % plánované hodnoty.
Významnými faktory, které také příznivě
ovlivnily absolutní výši výnosů a následně
hospodářského výsledku, byly především:

• zvyšující se rozsah i kvalitativní úroveň
ostatních (doplňkových) služeb poskytovaných ZC Velim díky kontinuální realizaci
investic, rekonstrukcí a modernizací infrastruktury ZCV
• široká nabídka dalších odborných služeb
v oblasti autorizovaných a akreditovaných
činností VUZ
Významnými investičními akcemi roku 2018
byly výstavba zkušebního ložiskového stavu
a doplnění systému RBC ETCS ve ZC Velim.
Pokud jde o ostatní ekonomické ukazatele, ukazatel rentability vložených prostředků (ROA = výsledek hospodaření ÷ celková
aktiva) dosáhl hodnoty 16,1 % a ukazatel
rentability vlastního kapitálu (ROE = výsledek
hospodaření ÷ vlastní kapitál) činil 24,3 %.
Hodnota majetku VUZ (tj. aktiva celkem)
k 31. 12. 2018 činila 887,6 mil. Kč, z čehož
stálá aktiva (dlouhodobý majetek) představoval 590,3 mil. Kč. Celkové investiční
výdaje činily 51,2 mil. Kč, což je o 12 % více než
v roce 2017.
Rozhodujícím zdrojem krytí aktiv
(majetku) byly:
• vlastní kapitál ve výši 586,7 mil. Kč
• cizí zdroje 288,6 mil. Kč
• časové rozlišení pasiv 12,3 mil. Kč
Peněžní toky na straně příjmů VUZ byly
v roce 2018 zajišťovány především prostředky z vlastní činnosti, tj. z realizovaných
výkonů. Příjmy byly směrovány ke krytí
(úhradě) provozních, investičních a finančních výdajů. Všechny závazky plnila společnost VUZ v řádných termínech.
Udržení vysoké hospodářské prosperity,
finanční stability a stávajícího prestižního
postavení ve všech oblastech činnosti firmy
budou prioritním a velmi náročným úkolem
též pro následující rok, zejména vzhledem
k silné provázanosti hospodářského rozvoje VUZ
s vnějšími faktory a ke skutečnosti, že vytíženost zkušebních a řešitelských kapacit společnosti dosahuje v posledních letech nadstandardní úrovně s minimální kapacitní rezervou.
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5.2 Zhodnocení hospodářské,

majetkové a finanční bilance
roku 2018
Struktura služeb VUZ za leden
až prosinec 2018
Druh činnosti

Zákazník

TRŽBY CELKEM

V tis. Kč

Podíl (%)

517 096

z toho:
Zkušebnictví

Holding ČD

4 240

0,82

zahraničí

369 388

71,44

tuzemsko

85 941

16,62

459 569

88,87

Holding ČD

155

0,03

zahraničí

18 564

3,59

tuzemsko

38 616

7,47

57 335

11,09

Holding ČD

0

0,00

zahraničí

0

0,00

tuzemsko

192

0,04

192

0,04

celkem
Hodnotitelská činnost
celkem
Ostatní činnosti
celkem

Druh činnosti

Výkony

Podíl (%)

HV

Zkušebnictví

459 569

88,87

157 379

57 335

11,09

19 639

192

0,04

71

517 096

100

177 089

Hodnotitelská činnost
Ostatní činnosti
CELKEM
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Struktura tržeb (v tis. Kč)

HOLDING ČD
4 395

ZAHRANIČÍ
387 952

TUZEMSKO
124 749

0,04 %

0,85 %

11,09 %

24,12 %

88,87 %

75,03 %

Struktura tržeb podle teritorií

Struktura tržeb podle činností

zahraničí

Zkušebnictví

tuzemsko

Hodnotitelská činnost

Holding ČD

Ostatní činnosti
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Finanční a provozní ukazatele

Plán 2018

Skutečnost
2018

Rozdíl
SK2018-PL2018

% plnění
plánu

Aktiva celkem

871 804

887 627

15 823

101,81

Dlouhodobý majetek

658 503

590 347

-68 156

89,65

213 301

297 280

83 979

139,37

Vlastní kapitál

576 452

586 710

10 258

101,78

Cizí zdroje vč. časového rozlišení

295 352

300 917

5 565

101,88

Provozní výsledek
hospodaření (EBIT)

175 828

178 703

2 875

101,64

EBITDA

229 251

229 112

-139

99,94

Finanční výsledek hospodaření

-6 440

-1 614

4 826

25,06

31 944

34 535

2 591

108,11

Výsledek hospodaření
za účetní období

137 444

142 554

5 110

103,72

VÝNOSY CELKEM

481 860

523 281

41 421

108,60

479 500

517 096

37 596

107,84

2 360

6 185

3 825

262,08

312 472

346 192

33 720

110,79

Výkonová spotřeba

112 134

142 297

30 163

126,90

Osobní náklady

101 475

109 597

8 122

108,00

53 423

50 409

-3 014

94,36

45 440

43 889

-1 551

96,59

169 388

177 089

7 701

104,55

0,3279

0,3251

-0,003

99,15

1,048

1,532

0,484

146,23

osoby

113,5

118,2

4,7

104,14

-

26,32

25,82

-0,503

98,09

Ukazatel

Měrná
jednotka

STRUKTURA AKTIV A PASIV

Oběžná aktiva
včetně časového rozlišení

tis. Kč

STRUKTURA HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

Daň z příjmů
za běžnou činnost

tis. Kč

z toho:
Tržby z realizovaných výkonů
Ostatní provozní, finanční
a mimořádné výnosy

tis. Kč

NÁKLADY CELKEM
z toho:

Odpisy
Ostatní náklady

tis. Kč

Hospodářský výsledek před
zdaněním
VÝKONOVÉ UKAZATELE
Zadluženost
(cizí zdroje/aktiva)
Běžná likvidita (oběžná aktiva /
krátkodobé závazky)
Průměrný přepočtený
stav zaměstnanců
ROCE

-
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Vývoj vybraných ekonomických
ukazatelů VUZ
Ukazatel

2009

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet
zaměstnanců

96,8

96,8

101,5

105,0

113,0

109,9

105,1

101,6

109,8

118

39 454

39 454

42 071

45 768

48 769

40 415

41 807

45 770

44 922

48 586

257 997

257 997

327 069

398 277

415 191

368 996

422 200

479 983

513 544

523 281

Zisk (v tis. Kč)

83 764

83 764

109 385

131 808

130 284

132 223

133 017

188 070

189 528

177 089

Zisk na 1
zaměstnance
(v tis. Kč/zam.)

865

865

1 078

1 256

1 153

1 203

1 266

1 859

1 726

1 501

Produktivita
– výnosy na 1
zam. (v tis. Kč/
zam.)

2 665

2 665

3 224

3 794

3 675

3 358

4 018

4 726

4 676

4 435

Index růstu
produktivity
práce

2,121

2,121

2,565

3,019

2,924

2,671

3,196

3,760

3,720

3,668

Průměrná
mzda v Kč
Výnosy

(v tis. Kč)

Zisk (v tis. Kč)

Zisk na 1 zaměstnance (v tis. Kč)

200.000

2.000

1.500
150.000
1.000
100.000
500

50.000

0
09’

10’

11’

12’

13’

14’

15’

16’

17’

18’

Index růstu produktivity práce

09’

10’

11’

12’

13’

14’

15’

16’

17’

18’

Výnosy na 1 zaměstnance (v tis. Kč/1 zam.)

4,0

5.000

3,5

4.000

3,0

3.000

4.500
3.500
2.500
2,5

2.000

2,0

1.000

1.500
500
1,5

09’

10’

11’

12’

13’

14’

15’

16’

17’

18’

0

09’

10’

11’

12’

13’

14’

15’

16’

17’

18’
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V hospodářské oblasti byly vedením společnosti VUZ všechny aktivity cíleně směrovány ke splnění ukazatelů stanovených
finanční částí „Podnikatelského plánu VUZ
pro rok 2018“. Z dosažených celkových výnosů
523,3 mil. Kč činily tržby (obrat) z realizovaných výnosů hlavní činnosti 517,1 mil. Kč.
Rozhodující podíl na tomto výsledku měly
výnosy z oboru zkušebnictví (88 %). Z hlediska teritoria určení realizovaných výkonů
činily tržby pro zahraniční obchodní partnery
387,9 mil. Kč, tj. 75 % z celkových tržeb, což
dokládá prioritní vliv „exportu“ na dosaženou
hodnotu výnosů.
Z celkových výnosů ve výši 523,3 mil. Kč
činily:
• 98,8 % výkony z hlavní činnosti VUZ
(včetně změny stavu nedokončené výroby)
• 1,2 % ostatní provozní a finanční výnosy
Na komplexní zajištění chodu společnosti byly vynaloženy náklady v celkové výši
346,2 mil. Kč.
Jejich skladba byla následující:
•
•
•
•

výkonová spotřeba 41,1 %
osobní náklady 31,7 %
odpisy 14,6 %
ostatní provozní a finanční náklady 12,6 %

Vývoji nákladů byla po celý rok věnována
zvýšená pozornost s důrazem na maximální
efektivitu a účelnost jejich čerpání.
Výsledkem vzájemné bilance výnosů a nákladů za rok 2018 byl zisk před zdaněním
(EBT) ve výši 177,1 mil. Kč; plánem stanovený cíl tedy společnost splnila na 104,6 %.
Výsledek hospodaření za účetní období –
disponibilní zisk (tj. zisk po zdanění) činil
142,6 mil. Kč.
Hospodářskou bilanci roku 2018 dokumentují ukazatele uvedené v tabulce „Vývoj
vybraných ekonomických ukazatelů VUZ“
za roky 2009 až 2018.
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5.3 Stav majetku společnosti
Dlouhodobý majetek – zůstatková hodnota dlouhodobého majetku VUZ k 31. 12.
2018 činila 590,3 mil. Kč. Změna hodnoty dlouhodobého majetku, tj. pokles oproti
stavu k 31. 12. 2017, činila pouze 0,1 mil. Kč.
Odpisy investičního majetku činily
48,6 mil. Kč, realizované investiční nákupy činily 51,4 mil. Kč. Nezařazený investiční majetek činil 22,9 mil. Kč, zálohy
na nákup investičního majetku byly
k 31. 12. 2018 poskytnuty ve výši 0,5 mil. Kč.
Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2018 tvoří:
• Dlouhodobý nehmotný majetek
(2,6 mil. Kč)
• Dlouhodobý hmotný majetek
(587,7 mil. Kč)
Oběžná aktiva představují hodnotu majetku společnosti ve výši 293,1 mil. Kč, což
představuje zvýšení této kategorie majetku
oproti roku minulému o cca 128,9 mil. Kč.
Na změně tohoto stavu se nejvýznamněji
podílelo zvýšení rozvahové položky „pohledávky z obchodních vztahů“; tato položka
dosáhla k 31. 12. 2018 celkové hodnoty
189,0 mil. Kč, což znamená zvýšení
o 52,3 mil. Kč oproti roku minulému. Zároveň došlo ke zvýšení stavu rozvahové položky „pohledávky – ovládaná nebo ovládající
osoba“, a to o 35,5 mil. Kč; stav k 31. 12. 2018
dosáhl výše 48,1 mil. Kč.

Zdrojem krytí tohoto majetku byl:
• Vlastní kapitál ve výši 586,7 mil. Kč, který
byl vytvořen vloženým základním kapitálem,
vytvořenými fondy společnosti, hodnotou
zisku z minulých let a hodnotou zisku vytvořeného v roce 2018. Oproti roku 2017 došlo
k poklesu vlastního kapitálu o 54,8 mil. Kč;
toto souvisí s vyplacením dividendy ve výši
80 mil. Kč z hospodářského výsledku minulých let.
• Cizí zdroje ve výši 288,6 mil. Kč, které
činí 32,5 % z celkových pasiv a byly tvořeny
krátkodobými závazky vůči ovládající osobě,
krátkodobými závazky z obchodních vztahů,
krátkodobými závazky z provozní činnosti vůči zaměstnancům a státním institucím
a rezervami vytvořenými dle zákonných
předpisů.
Položku časového rozlišení pasiv tvoří
výdaje příštích období ve výši 11,1 mil. Kč
a výnosy příštích období ve výši 1,2 mil. Kč.
Společnost v roce 2018 nenabyla vlastních
akcií ani zatímních listů.

Položku časového rozlišení aktiv tvoří náklady příštích období ve výši 4,2 mil. Kč.
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6. Zaměstnanecká
politika
a sociální
program
Aktivity v oblasti pracovněprávních
vztahů
Díky vzrůstajícímu zájmu klientů o služby
společnosti a pro posilování kapacity organizačních útvarů bylo v průběhu roku
2018 přijato několik zkušených odborníků
z různých oblastí. Nadále se daří snižovat
průměrný věk zaměstnanců společnosti.
Kolektivní smlouva
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců a další povinnosti a závazky
společnosti VUZ k zaměstnancům se i v roce
2018 v plném rozsahu řídily platnou „Podnikovou kolektivní smlouvou VUZ“, jejíž dodatek č. 1 byl schválen smluvními stranami
ke dni 21. 12. 2015 s platností do 31. 12. 2018.

Využití sociálního fondu
Oblast hospodaření s prostředky sociálního
fondu se řídila „Zásadami hospodaření a rozpočtem sociálního fondu VUZ na rok 2018“.
Prostředky fondu byly čerpány v následujících položkách:
• kulturní a sportovní akce organizované
společností VUZ
• příspěvky zaměstnancům na závodní
stravování
• odměny při významných pracovních
a životních výročích
Pro účtování tvorby a čerpání sociálního
fondu je ve VUZ použit bilanční způsob.

Vývoj mezd
Odměňování se řídí „Řádem pro odměňování
zaměstnanců Výzkumného Ústavu Železničního,
a. s.“, ve znění pozdějších změn, a příslušnými ustanoveními „Podnikové kolektivní smlouvy VUZ“.
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7. Systém řízení
rizik
Systém řízení rizik v podmínkách VUZ
vychází z nastaveného rámce pravidel Corporate Governance a je součástí „druhé linie obrany“ koncepčního rozvržení úrovní
interních kontrol. Hlavními cíli integrovaného systému řízení rizik ve VUZ jsou:
• průběžné omezování negativního dopadu
rizik na hospodářský výsledek v souladu se
strategií řízení rizik Skupiny ČD, tj. maximální možné eliminace hrozeb snížení tržeb
nebo zvýšení nákladů
• identifikace, rozbor a eliminace rizika
případných negativních vlivů na nestrannost
a nezávislost útvarů hlavních činností podílejících se na zkoušení, posuzování, certifikaci, auditingu a inspekci

V roce 2018 bylo v rámci VUZ monitorováno 10 rizik s celkovým limitem 48,15 mil. Kč,
jenž odpovídá 21 % z ukazatele EBITDA. Reálný negativní dopad všech sledovaných rizik na výsledek hospodaření VUZ v roce 2018
byl pak 1,26 mil. Kč, tj. 0,5 % z ukazatele
EBITDA. Negativní dopad ostatních rizik byl
vyhodnocen jako nepravděpodobný.
Vedením VUZ byla řízena a pravidelně monitorována i rizika působení negativních vlivů
na nestrannost a nezávislost útvarů hlavních činností podílejících se na zkoušení,
posuzování, certifikaci, auditingu a inspekci.
Opatření přijatá pro eliminaci těchto rizik
byla hodnocena jako účinná.

V rámci celé Skupiny ČD je používán
jednotný systém pro evidenci a vyhodnocování rizik včetně stejného způsobu kvalifikace
a kategorizace rizik, což umožňuje poskytovat porovnatelné údaje zejména při sestavení
aktuální celkové rizikové pozice. Průběžným
monitoringem a pravidelným vyhodnocováním rizik s vazbou na příslušné schválené
limity je zajišťována pravidelná informovanost vedení VUZ i managementu Skupiny
o aktuální rizikové pozici.
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8. Společnost
a okolí
– životní
prostředí
Vedením společnosti jsou trvale vytvářeny
podmínky pro implementaci legislativních
změn, kontrolu dodržování zákonných povinností, legislativních standardů a zvyšování znalostí v oblastech zdokonalování technologií, ochrany zdraví, bezpečnosti práce,
požární ochrany a životního prostředí.
Oblast ochrany životního prostředí je zaměřena na problematiku:
• vodního hospodářství, tj. monitoring
zákonné jakosti pitných, užitkových a odpadních vod, ochranu a čištění vodního
zdroje, čerpání a provozování úpravny vod,
provozování čistírny odpadních vod
• ochrana ovzduší, tj. kontroly technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, měření emisí zdrojů znečišťování
ovzduší, měření účinnosti užití energie, kontrola a čištění spalinové cesty včetně její revize. Na pracovišti ZCV je zajišťována výroba
tepla a teplé vody provozováním plynových
kotelen – zdrojů znečišťování ovzduší.
• odpadové hospodářství, tj. shromažďování
a předávání nebezpečných a ostatních odpadů k jejich likvidaci nebo využití (recyklaci), vedení průběžné evidence o odpadech
a způsobu nakládání s nimi, kontrola sběru
a řádného třídění recyklovatelných odpadů
se zaměřením na snižování množství netříděného komunálního odpadu.

Společnost VUZ stejně jako v předchozích
letech i v roce 2018 úspěšně pokračovala
v modernizaci Zkušebního centra VUZ Velim a ve zlepšování technologického zázemí
pro zvýšení bezpečnosti provozu. Byla provedena modernizace zabezpečovacího zařízení
spočívající v instalaci seřaďovacích návěstidel
a zabezpečení posunových cest, likvidace
křovin a dřevin u spojovací koleje a na zkušebních tratích, na DZS byla provedena výměna oken za účelem zamezení úniků tepla.
Na základě výsledků monitoringu a poznatků
z praxe jsou navrhována a realizována technická opatření zlepšující jejich kvalitativní
úroveň provozování. Havárie ohrožující kvalitu životního prostředí nebyly zaznamenány
a v hodnoceném období nebyly uděleny žádné finanční postihy.
Mimo pracoviště Zkušebního centra Velim se
v organizačně územním členění společnosti nevyskytují další celky, které by specificky
zatěžovaly životní prostředí.
Prioritou společnosti je soustavné vyhodnocování a zlepšování systému řízení ochrany
životního prostředí. Environmentální politika společnosti bude nadále působit ve směru
rozšiřování preventivních opatření, vyhledávání a analýzy možných rizik.

• ochrana přírody a krajiny, tj. údržbu vyšší
zeleně na zkušebních tratích ZCV a údržba
doprovodné zeleně v areálech VUZ.
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9. Očekávaný
vývoj, cíle
a záměry
Společnost se v budoucím období zaměří
na posilování vlastních výkonných kapacit,
kterými bude schopna uspokojovat narůstající poptávku zákazníků po zkušební infrastruktuře. Za tímto účelem bude provedena
řada investičních akcí, které se zaměří nejen
na posílení výkonové kapacity podniku, ale
budou též odpovídajícím způsobem následovat vývojové trendy produktů zákazníků VUZ,
čímž významně posílí konkurenceschopnost
zkušebnictví VUZ pro budoucí projekty.
Společnost bude i v dalším období velmi
pečlivě spravovat svoji odbornou způsobilost
pro hodnotitelství. Zejména bude udržovat
a rozšiřovat rozsah všech nezbytných dokumentů opravňujících k činnosti:
Zejména bude udržovat a rozšiřovat rozsah
všech nezbytných dokumentů opravňujících
k činnosti:
•   autorizované, resp. notifikované osoby
k posuzování shody s požadavky na interoperabilitu evropského železničního systému
• akreditované zkušební laboratoře
• akreditovaného certifikačního orgánu
pro výrobky
• akreditovaného inspekčního orgánu
pro železniční systém
•  p rávnické osoby pověřené v souladu
s právními předpisy České republiky a dalších států v oboru drážní dopravy.

timalizace technických a technologických
prostředků investováním do jejich modernizace s cílem vyhovět požadavkům zákazníků. Průběžné přizpůsobování portfolia
nabízených služeb potřebám zákazníků.
• Stabilita podniku
Posilování základních prvků finančního
zdraví VUZ, tj. výnosnosti, likvidity a finanční stability, s cílem zajistit bezproblémové
a plynulé financování investiční a provozní
činnosti VUZ s udržitelnou ziskovostí a odpovídající zadlužeností.
• Governance
Uplatňování zásad manažerského řízení
vycházejících z jasně nastaveného rámce
pravidel pro „Corporate Governance and Compliance“ včetně posílení významu řízení rizik
a vnitřní kontroly.
• Integrace
VUZ je součástí koncernu ČD s potenciálem
rozvoje synergií napříč Skupinou ČD.

9.1 Konkrétní strategické cíle
• Orientace na zákazníka
Udržení předního místa na poli kvality
a zákaznické spokojenosti. Průběžná op-
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9.2 Obchodní politika a spolupráce
Akciová společnost Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (VUZ) nabízí v pozici dceřiné
společnosti Českých drah žádaný sortiment
speciálních služeb jak klientům v tuzemsku,
tak zákazníkům v celém prostoru EU a dalších zemích. Převážnou část svých služeb
zaměřuje především na zahraniční zákaznickou klientelu států EU, jejichž kapitálová
síla při realizaci velkých zakázek přináší potřebný finanční efekt. Ve všech oborech své
činností je však vysoce závislá na vnějších
podmínkách rozvoje podnikatelských aktivit,
které jsou určovány faktory, jako je například
hospodářská a finanční situace podnikatelských subjektů v odvětví výroby dopravních
prostředků nebo existující vývojové trendy
v oblasti železniční techniky.
Základními pilíři obchodní politiky VUZ
budou i nadále zkušebnictví, tj. poskytování
infrastruktury a dalších služeb Zkušebního
centra Velim pro zkoušky kolejových vozidel
tuzemských a zahraničních klientů, a hodnotitelství, tedy posuzování shody autorizovanou, resp. notifikovanou osobou VUZ
v působnosti všech základních strukturálních
subsystémů evropského železničního systému (INS – infrastruktura, ENE – energie, CCS
– řízení a zabezpečení, RST – kolejová vozidla).
Rok 2018 patřil z hlediska plnění podnikatelského plánu VUZ k velmi náročným.
V oblasti prodeje služeb převažoval i v roce
2018 segment zahraničních odběratelů.
Poptávka zákazníků po tradičních zkouškách realizovaných zkušební laboratoří byla
v zásadním rozsahu nově doplněna o množství jízdně-technických zkoušek jednotek
na tratích SŽDC a zkoušek na tratích jiných
národních správců infrastruktury v EU.
Po spuštění ložiskového zkušebního stavu
evidujeme zvýšené množství dotazů na jeho
volnou kapacitu a s ní spojené zkoušky. V oblasti autorizované, resp. notifikované osoby
se dostává do popředí zájmu oblast zkoušek
a vyhodnocování ETCS. Pokračovala snaha
o upevnění pozice VUZ na východoevropském trhu, především ve státech bývalého
východního bloku.

Spojení činností Zkušebního centra Velim
a hodnotitelství v rámci jedné společnosti
dává VUZ unikátní příležitost a konkurenční výhodu v možnosti nabízení svých komplexních služeb, tj. provést svého zákazníka
celým homologačním procesem od předání
výrobků ke zkouškám, přes vystavení nutných certifikačních dokumentů až po uvedení výrobku do provozu. Obchodní strategií
a politikou je tedy jít cestou nabízení přidané hodnoty v podobě komplexního portfolia služeb VUZ pro všechny důležité hráče
na trhu vývoje a výroby železniční techniky.
Modernizace a rekonstrukce Zkušebního
centra VUZ Velim, která proběhla v letech
minulých, umožňuje VUZ úspěšně získávat
a realizovat zakázky klientů nadnárodního charakteru, což řadí VUZ mezi špičková zkušební pracoviště na evropské úrovni.
Rovněž zachycování nových trendů v kolejové dopravě – např. vytváření zázemí
pro klienty, jejichž vozidla používají
k pohonu alternativní zdroje energie, významně přispívá, společně s mimořádnou
flexibilitou při poskytování služeb, k udržení
vysoké úrovně Zkušebního centra VUZ Velim a jeho atraktivitě pro široké spektrum
zákazníků.
Spojení činností Zkušebního centra Velim
a hodnotitelství v rámci jedné společnosti
dává VUZ unikátní příležitost a konkurenční
výhodu v možnosti nabízení svých komplexních služeb, tj. provedení zákazníka celým
homologačním procesem od předání výrobků ke zkouškám přes vystavení nutných
certifikačních dokumentů až po uvedení
výrobku do provozu. Obchodní strategií
a politikou VUZ je tedy jít cestou nabízení přidané hodnoty v podobě komplexního portfolia služeb všemdůležitým hráčům
na trhu vývoje a výroby železniční techniky.
VUZ je aktivním členem UIC, NB RAIL, ACRI,
AAAO. K zviditelnění a prezentaci svého jména využívá především možnost účasti svých
expertů v mezinárodních projektech v oblasti železničních systémů a kolejové dopravy,
dále pak na spolupráci s akademickými institucemi, odbornými komisemi a výbory.
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9.3 Společenská odpovědnost
V rámci změn, které ve VUZ proběhly, začala společnost aktivně plánovat strategii
Corporate Social Responsibility, jež by měla
být nedílnou součástí podnikání každé větší
firmy. Při plánování strategie CSR spolupracuje VUZ s odborníky, se kterými společně
určuje priority těchto aktivit a klade důraz
na přátelské vztahy s okolím firmy. První kroky
k uplatnění této strategie byly učiněny v závěru roku 2018 a společnost doufá v navázání dobrých vztahů a oboustranně úspěšnou
spolupráci do budoucna se všemi zainteresovanými subjekty.
Během roku 2018 VUZ investoval nejen
finanční prostředky do podpory ústavů
sociální péče, sociálních služeb aj. Podpora směřovala také vzdělávacím a podobným
institucím v místě a okolí podnikání společnosti. Společnost v roce 2018 podporovala studentské a dobročinné aktivity, jako je
například Student Cup SŽDC, organizace
Zahrada v Kladně, dětský tábor Maják
a v neposlední řadě se taktéž spolupodílela na akcích Národní den železnice a Šachový
vlak.

9.4 Inovace, věda a výzkum - IVV
Vlivem limitovaných zdrojů se společnost VUZ v minulosti aktivně neangažovala
v rámci inovativních, vědeckých a výzkumných projektů. Se změnou vládní politiky směrem k široké podpoře této oblasti
v posledním období začala společnost VUZ
budovat tým zaměřující se na vyhledávání
vědeckovýzkumných a inovativních projektů.
Za klíčové v této oblasti považuje společnost
VUZ:
• strategické propojení VUZ s technickými
univerzitami v ČR a na Slovensku
• strategickou spolupráci VUZ s ostatními
dopravními institucemi, které se zabývají
školením; vzděláváním a podporou vědy,
výzkumu a inovací v dopravě
• zapojení VUZ do českých i evropských
výzkumných a inovativních projektů
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10. Statutární
orgány a vedení
společnosti

Ke dni 31. 12. 2018 bylo složení orgánů
společnosti následující:

PŘEDSTAVENSTVO
Předseda představenstva
Ing. Martin Bělčík
Člen představenstva
Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
Člen představenstva
Miloš Klofanda

DOZORČÍ RADA
Předseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Kupec

		

Členové dozorčí rady:
RSDr. Václav Šlajs
Ing. Et Mgr. Jan Kasal
Mgr. Roman Zarzycký
Ing. Jiří Soukup
Ing. Roman Adamek

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Předseda představenstva
odpovědný za výkon činností
úseku generálního ředitele
Ing. Martin Bělčík
Člen představenstva
odpovědný za výkon činností
úseku technického ředitele
Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
Člen představenstva
odpovědný za výkon činností
úseku provozního ředitele zkušebnictví
Miloš Klofanda
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11. Zpráva
dozorčí rady
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12. Zpráva o řízení
společnosti
Základní principy správy a řízení společnosti v roce 2018 spočívaly v aplikaci „Pravidel
Skupiny ČD“ v těch oblastech řízení, v nichž
byla schválena představenstvem ČD, a. s.,
a na dodržování „Kodexu zaměstnance společnosti VUZ“.
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13. Účetní závěrka
Název společnosti:

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Sídlo:

Novodvorská 1698,
142 01 Praha 4-Braník

Právní forma:

Součásti účetní závěrky:
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Příloha účetní závěrky za rok 2018

akciová společnost

IČ:

27257258
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13.1 Rozvaha
ROZVAHA

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
IČO 27257258

k datu
31.12.2018
(v tisících Kč)

Novodvorská 1698
Praha 4-Braník
PSČ 142 01

v plném rozsahu

Běžné účetní období

Minulé úč. období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

1 468 308

-580 681

887 627

762 495
590 353

B.

Dlouhodobý majetek

1 170 609

-580 262

590 347

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

21 360

-18 782

2 578

3 893

B.I.2.

Ocenitelná práva

21 360

-18 782

2 578

3 893

B.I.2.1.

Software

20 126

-17 895

2 231

3 378

B.I.2.2.

Ostatní ocenitelná práva

1 234

-887

347

515

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

1 149 249

-561 480

587 769

586 460

B.II.1.

Pozemky a stavby

413 265

-148 348

264 917

272 477

B.II.1.1.

Pozemky

5 967

0

5 967

5 168

B.II.1.2.

Stavby

407 298

-148 348

258 950

267 309

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

677 979

-382 005

295 974

295 160

B.II.3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

34 586

-31 127

3 459

5 764

B.II.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek

23 419

0

23 419

13 059

B.II.5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.I.1.

545

0

545

5 637

22 874

0

22 874

7 422

293 496

-419

293 077

164 177

9 332

-28

9 304

6 097

Materiál

3 426

-28

3 398

3 446

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

5 906

0

5 906

2 651

C.II.

Pohledávky

239 689

-391

239 298

149 897

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

33

0

33

33

C.II.1.5.

Pohledávky - ostatní

33

0

33

33

C.II.1.5.2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

33

0

33

33

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

239 656

-391

239 265

149 864

C.II.2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

189 383

-391

188 992

136 715

C.II.2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

48 085

0

48 085

12 622

C.II.2.4.

Pohledávky - ostatní

2 188

0

2 188

527

C.II.2.4.3.

Stát - daňové pohledávky

1 964

0

1 964

189

191

0

191

334

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

33

0

33

4

44 475

0

44 475

8 183

Peněžní prostředky v pokladně

415

0

415

378

Peněžní prostředky na účtech

44 060

0

44 060

7 805

0

4 203

7 965

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky
C.IV.

Peněžní prostředky

C.IV.1.
C.IV.2.
D.

Časové rozlišení

4 203

D.1.

Náklady příštích období

4 014

0

4 014

4 951

D.3.

Příjmy příštích období

189

0

189

3 014

NOTES
Date

Signatur e of the statutor y r epr esentative:

Per son r esponsible for

Per son r esponsible for
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Běžné účetní období

Minulé úč. období

PASIVA CELKEM

887 627

762 495

A.

Vlastní kapitál

586 710

641 471

A.I.

Základní kapitál

350 000

350 000

A.I.1.

Základní kapitál

350 000

350 000

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

15 009

15 009

A.II.1.

Ážio

15 000

15 000

A.II.2.

Kapitálové fondy

9

9

A.II.2.1.

Ostatní kapitálové fondy

9

9

A.III.

Fondy ze zisku

51 607

44 341

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

50 338

42 698

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

1 269

1 643

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

27 540

79 371

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

27 540

79 371

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- )

142 554

152 750

B.+C.

Cizí zdroje

288 576

111 125

B.

Rezervy

69 805

39 039

B.II.

Rezerva na daň z příjmů

B.III.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B.IV.

Ostatní rezervy

1 805

1 009

C.

Závazky

218 771

72 086

C.I.

Dlouhodobé závazky

27 495

25 644

0

4 030

68 000

34 000

C.I.8.

Odložený daňový závazek

27 495

25 644

C.II.

Krátkodobé závazky

191 276

46 442

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

62 442

5 618

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

26 141

23 189

C.II.6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

80 000

0

C.II.8.

Závazky ostatní

22 693

17 635

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

7 042

7 492

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

4 444

4 213

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace

10 716

5 613

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

491

317

D.

Časové rozlišení pasiv

12 341

9 899

D.1.

Výdaje příštích období

11 084

9 899

D.2.

Výnosy příštích období

1 257

0
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13.2 Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v druhovém členění

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
IČO 27257258
Novodvorská 1698
Praha 4-Braník
PSČ 142 01

období končící
k 31. 12. 2018
(v tisících Kč)

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

A.

Výkonová spotřeba

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

A.3.

Služby

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.

Osobní náklady

D.1.

Mzdové náklady

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
D.2.2. Ostatní náklady
E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

E.2.

Úpravy hodnot zásob

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

III.

Ostatní provozní výnosy

III.1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.2.

Tržby z prodaného materiálu

III.3.

Jiné provozní výnosy

F.

Ostatní provozní náklady

F.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

F.3.

Daně a poplatky

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období

F.5.

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

VII.

Ostatní finanční výnosy

K.

Ostatní finanční náklady

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

L.

Daň z příjmů

L.1.

Daň z příjmů splatná

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

*

Čistý obrat za účetní období

Období do

Období do

31.12.2018

31.12.2017

517 096
142 297
25 687
116 610
-3 255
0
109 597
79 963
29 634
25 795
3 839
50 409
50 912
50 912
-31
-472
3 845
437
502
2 906
43 190
36
650
34 796
7 708
178 703
6
6
230
230
2 334
3 724
-1 614
177 089
34 535
32 684
1 851
142 554
142 544
523 281

507 611
144 416
28 088
116 328
4 934
-1 239
96 920
69 990
26 930
23 737
3 193
47 377
47 961
47 961
-177
-407
5 527
0
282
5 245
23 185
54
559
15 745
6 827
197 545
8
8
0
0
398
8 423
-8 017
189 528
36 778
34 278
2 500
152 750
152 750
513 544
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13.3 Přehled o změnách vlastního
kapitálu

PŘEHLED O ZMĚNÁCH
VLASTNÍHO KAPITÁLU

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
IČO 27257258

k datu
31.12.2018
(v tisících Kč)

Stav k 31. 12. 2016

Novodvorská 1698
Praha 4-Braník
PSČ 142 01
Základní
kapitál

Kapitálové
fondy

Fondy ze
zisku rez. fond

350 000

15 009

Rozdělení výsledku hospodaření

Výsledek
hospodaření
běž. účet.
období

VLASTNÍ KAPITÁL
CELKEM

134 157

151 510

686 934

35 214

-44 510

-90 000

-107 000

-197 000

152 750

152 750
641 471

Fondy ze
zisku soc. fond

Nerozděl.
zisk
min. let

35 122

1 136

7 576

1 720

Splátka půjčky do soc. fondu

1

Vyplacené podíly na zisku
Výdaje z kapitálových fondů

1

-1 214

-1 214

Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31. 12. 2017

350 000

15 009

Rozdělení výsledku hospodaření

42 698

1 643

79 371

152 750

7 640

1 940

28 170

-37 750

Splátka půjčky do soc. fondu

12

Vyplacené podíly na zisku

12
-80 000

Výdaje z kapitálových fondů

-115 000

-195 000

142 554

142 554

142 554

586 710

-2 326

-2 326

Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31. 12. 2018

Neuhraz.
ztráta
min. let

350 000

15 009

50 338

1 269

27 540
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13.4 Přehled o peněžních tocích
(Cash Flow)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH (CASH FLOW)

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
IČO 27257258

období končící
31.12.2018
(v tisících Kč)

P.
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.***
B.1.
B.2.
B.***
C.2.
C.2.5.
C.2.6.
C.***
F.
R.

Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Novodvorská 1698
Praha 4-Braník
PSČ 142 01
Období do
31. 12. 2018
20 805

Období do
31. 12. 2017
108 242

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
Výnosy z podílů na zisku
Nákladové a výnosové úroky
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu
Změna stavu pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív
Změna stavu zásob
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním
Vyplacené úroky
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
Čistý peněžní tok z provozní činnosti

177 089
84 992
50 912
34 293
-437

189 528
57 605
47 961
9 652

224
262 081
96 683
-47 951
147 810
-3 176
358 764
-230
6
-38 468
320 072

-8
247 133
-60 435
-19 271
-45 810
4 646
186 698

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-51 440
437
-51 003

-45 684
-45 684

-197 314
-2 314
-195 000
-197 314
71 755
92 560

-198 214
-1 214
-197 000
-198 214
-87 437
20 805

Peněžní toky z investiční činnosti

Peněžní toky z finančních činností

Dopady změn vlastního kapitálu
Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené podíly na zisku
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

8
-30 245
156 461
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13.5 Příloha účetní závěrky k 31. 12.
2018

Název společnosti:

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Sídlo:

Novodvorská 1698,
142 01 Praha 4-Braník

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

27257258
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1. Všeobecné informace

2. Účetní postupy

1.1. Základní informace o Společnosti

2.1. Základní zásady zpracování
účetní závěrky

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 10025, dne 1. července 2005
a její sídlo je v Praze 4-Braníku, Novodvorská
1698, PSČ 142 01, Česká republika. Identifikační číslo 27257258. Hlavním předmětem
podnikání Společnosti jsou:
• zkušebnictví a posuzování kolejových
vozidel,
• akreditované činnosti zkušebních laboratoří a certifikačních orgánů pro výrobky
a systémy řízení jakosti v působnosti železniční dopravy,
• hodnocení bezpečnosti výrobků a systémů
železniční zabezpečovací techniky,
• autorizované a notifikované činnosti
při posuzování shody výrobků a ověřování
strukturálních subsystémů kolejových vozidel, infrastruktury, energie, zabezpečení
a řízení, s požadavky na interoperabilitu
evropského železničního systému,
• expertní činnosti a další aktivity v rámci národních a mezinárodních výzkumných
úkolů.
Společnost Výzkumný Ústav Železniční, a. s.,
byla založena zakladatelskou listinou dne
20. dubna 2005. Zakladatelem a zároveň
jediným akcionářem společnosti je společnost České dráhy, a. s. Společnost Výzkumný
Ústav Železniční, a. s., vznikla a zahájila činnost dne 1. července 2005.
Společnost není společníkem s neomezeným
ručením v žádné společnosti.
Výzkumný Ústav Železniční, a. s., je součástí konsolidovaného celku České dráhy.
Mateřskou společností jsou České dráhy,
a. s., identifikační číslo 70994226, se sídlem
v Praze 1, nábřeží L. Svobody 12/1222, PSČ
110 15.

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice
pro střední účetní jednotky a je sestavena
v historických cenách.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami (není-li dále uvedeno
jinak), zásadu účtování ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky
pokračovat ve svých aktivitách.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li
dále uvedeno jinak.
Účetní závěrka byla sestavena za období
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
2.2. Základní zásady zpracování
  účetní závěrky
Na základě požadavků novely vyhlášky
č. 500/2002 Sb., platné od 1. ledna 2018 došlo ke změně vykazování některých položek
rozvahy. Pro zajištění srovnatelnosti těchto
položek s minulým účetním obdobím byly
upraveny související srovnatelné údaje.
2.3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný
   majetek
Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba
použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací
cena převyšuje 60 tis. Kč (resp. 40 tis. Kč)
za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou
o oprávky a případné opravné položky.
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Technické zhodnocení, pokud převýšilo
v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého
hmotného majetku nebo nehmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací
cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Druh majetku

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku (s výjimkou pozemků a nedokončených investic) je odepisována
po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

Metoda odpisování

Počet let

Budovy

50

Stavby

20–50

Lokomotivy
Optická vlákna

lineární

Stroje a zařízení

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje
cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady,
zejména celní poplatky a dopravné.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují
úplnými vlastními výrobními náklady, které zahrnují přímé náklady (především mzdy,
spotřebu materiálu, kooperace, cestovné
atd.), střediskovou režii, provozní režii zkušebního centra a režii správní.
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny
ve skladě materiálu u bezpohybových zásob, které je však nutné držet z provozních
důvodů, a to dle reálné hodnoty uvedeného materiálu v okamžiku sestavení závěrky. K zásobám nedokončené výroby se tvoří
opravná položka kvalifikovaným odhadem
k okamžiku sestavení závěrky v případě, že
je z konkrétních důvodů ohrožena budoucí
realizace (např. finanční problémy odběratele).

20
3–18

Nehmotný majetek

2.4. Zásoby

20

3

vytvářejí k pohledávkám starším 180 dní
(ve výši 20–100 %) na základě individuálního posouzení jednotlivých odběratelů. Dále
jsou vytvářeny opravné položky daňové dle
zákona o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmu č. 593/1992 Sb. v platném znění.
V případě, že je upuštěno od vymáhání
vystavených faktur na úroky z prodlení, je
k úrokům vytvořena opravná položka nedaňová ve 100% výši.
2.6. Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou
přepočteny a zaúčtovány pevným kurzem
stanoveným k prvnímu dni kalendářního měsíce a platným celý kalendářní měsíc,
k rozvahovému dni byly položky peněžité
povahy oceněny kurzem platným k 31. 12.
vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky
a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo
finančních nákladů běžného roku.

		
2.5. Pohledávky

2.7. Vlastní kapitál

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány
jmenovitou hodnotou, následně sníženou
o opravné položky. Opravné položky se

Základní kapitál společnosti se vykazuje
ve výši zapsané v obchodním rejstříku u příslušného městského soudu.
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Společnost vytvořila rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce
za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvořila,
a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne
více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše
20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě
ztráty. O použití rezervního fondu rozhoduje
představenstvo, neurčuje-li zákon o korporacích nebo stanovy společnosti jinak.
Společnost zřídila kromě toho ještě sociální fond; pravidla jeho tvorby a čerpání z něj
schvaluje valná hromada.
2.8. Rozdíly ze změn účetních metod
  a opravy chyb let minulých
Rozdíly ze změn účetních metod (včetně
dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování nákladů a výnosů v minulých účetních
obdobích, pokud jsou významné, se vykazují
v položce „Jiný výsledek“ hospodaření minulých let.
2.9. Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je
pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, v němž budou plněny. Společnost tvoří rezervu na spoluúčast
na škodních událostech ve Zkušebním centru
VUZ Velim, rezervu na opravy a dále rezervy
na nevyčerpanou dovolenou a na vyplacení odměny při dosažení jubilea 50 let a odchodu do důchodu, jež vycházejí z kolektivní
smlouvy.
Rezervy na opravy se vytvářejí dle zákona
č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmu ve znění pozdějších
předpisů. Zásady pro tvorbu těchto rezerv
jsou stanoveny Pokynem VUZ č. 14/15. Rezervy jsou tvořeny do výše předpokládané hodnoty opravy jednotlivého majetku

po dobu minimálně dvou let s podmínkou,
že prostředky musí být deponovány do doby
čerpání na zvláštním účtu.
2.10. Závazky
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité
hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která
je splatná do jednoho roku od rozvahového
dne.
2.11. Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují jako časově rozlišené, tj. započítávají se do období, s nímž
věcně i časově souvisejí.
Výnosy z poskytovaných služeb sjednaných
dle smlouvy o dílo se účtují v okamžiku úplného nebo dílčího předání díla. Služby Zkušebního centra VUZ Velim se účtují ke dni
ukončení služeb; pokud však plnění překročí
rozhraní kalendářních měsíců, zaúčtovávají
se k poslednímu dni měsíce. Služby poskytované na základě objednávky (služby menšího
rozsahu) se fakturují buď okamžikem uskutečnění služby, nebo okamžikem vystavení
faktury (záleží na tom, co nastane dříve).
Na konci roku jsou výnosy za vyfakturované
a dosud neposkytnuté služby zaúčtovány
na účet výnosů příštích období, aby byla
zachována časová souvislost výnosů a s nimi
souvisejících nákladů.
2.12. Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumějí:
• strany, které přímo nebo nepřímo mohou
uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti
a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv
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• strany, které přímo nebo nepřímo
mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti
• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti nebo její mateřské
společnosti a osoby blízké těmto osobám,
včetně podniků, kde tito členové a osoby
mají podstatný nebo rozhodující vliv

na přijetí. Dotace k úhradě nákladů se účtují
do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním
nákladů na stanovený účel. Dotace přijatá
na pořízení dlouhodobého majetku včetně
technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku,
snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady
na pořízení.

2.13. Leasing

2.16. Přehled o peněžních tocích

Pořizovací cena majetku získaného formou
finančního nebo operativního leasingu není
aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů
rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu.
Budoucí leasingové splátky, které nejsou
k rozvahovému dni splatné, jsou zveřejněny
v příloze, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

Společnost sestavila přehled o peněžních
tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní
ekvivalenty představují krátkodobý likvidní
majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

2.14. Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci
platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně
daňově neuznatelné náklady a nezdaňované
výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými
odpisy apod.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky
(daňová ztráta, náklady na realizaci projektů
výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska
účetnictví a stanovení základu daně z příjmu
s přihlédnutím k období realizace.
V případě, že účetní závěrka předchází
konečnému výpočtu daně z příjmů, vytváří
účetní jednotka rezervu na daň z příjmů.
2.15. Dotace
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího
přijetí
či
nezpochybnitelného
nároku

V rámci skupiny České dráhy, a.s. byl
zaveden systém využívání volných peněžních
prostředků jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. „cash-pooling“. Prostředky
vložené do tohoto systému nebo využívané
z tohoto systému k datu účetní závěrky jsou
v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající
osoba“, případně „Krátkodobé závazky –
ovládaná nebo ovládající osoba“, a v přehledu
o peněžních tocích jsou součástí počátečního a konečného stavu peněžních prostředků
a ekvivalentů.
2.17. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky,
je zachycen v účetních výkazech v případě,
že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem
sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich dopady
kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale
nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3. Dlouhodobý nehmotný
  majetek

1. 1. 2018

Přírůstky /
přeúčtování

Vyřazení

31. 12. 2018

19 536

590

0

20 126

1 234

0

0

1 234

20 770

590

0

21 360

16 158

1 736

0

17 895

719

168

0

887

Celkem

16 877

1 904

0

18 782

Zůstatková hodnota

3 893

(tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Software
Ostatní ocenitelná
práva
Celkem
OPRÁVKY
Software
Ostatní ocenitelná
práva

(tis. Kč)

2 578

1. 1. 2017

Přírůstky /
přeúčtování

Vyřazení

31. 12. 2017

17 004

2 681

-149

19 536

1 195

283

-244

1 234

18 199

2 964

-393

20 770

14 160

2 147

-149

16 158

800

163

-244

719

14 960

2 310

-393

16 877

POŘIZOVACÍ CENA
Software
Ostatní ocenitelná
práva
Celkem
OPRÁVKY
Software
Ostatní ocenitelná
práva
Celkem
Zůstatková hodnota

3 239

3 893
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4. Dlouhodobý hmotný majetek

1. 1. 2018

Přírůstky /
přeúčtování

Vyřazení

31. 12. 2018

5 168

799

0

5 967

Stavby

404 542

2 756

0

407 298

Hmotné movité věci
a jejich soubory

646 891

36 402

-5 314

677 979

Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku

34 586

0

0

34 586

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

13 059

10 360

0

23 419

1 104 246

50 317

-5 314

1 149 249

Stavby

137 233

11 115

0

148 348

Hmotné movité věci
a jejich soubory

351 731

35 588

-5 314

382 005

Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku

28 822

2 305

0

31 127

Celkem

517 786

49 008

-5 314

561 480

Zůstatková hodnota

586 460

(tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Pozemky

Celkem
OPRÁVKY

587 769

1. 1. 2017

Přírůstky /
přeúčtování

Vyřazení

31. 12. 2017

5 168

0

0

5 168

Stavby

393 920

10 622

0

404 542

Hmotné movité věci
a jejich soubory

628 307

25 695

-7 111

646 891

Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku

34 586

0

0

34 586

6 572

6 487

0

13 059

1 068 553

42 804

-7 111

1 104 246

Stavby

126 316

10 917

0

137 233

Hmotné movité věci
a jejich soubory

326 414

32 428

-7 111

351 731

Oceňovací rozdíl
k nabytému majetku

26 516

2 306

0

28 822

Celkem

479 246

45 651

-7 111

517 786

Zůstatková hodnota

589 307

(tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Pozemky

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Celkem
OPRÁVKY

586 460
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K 31. prosinci 2018 souhrnná výše drobného
hmotného majetku, drobného nehmotného majetku a drobných předmětů neuvedených v rozvaze činila v pořizovacích cenách
44 279 000 Kč (k 31. prosinci 2017 činila
hodnota tohoto majetku 41 513 000 Kč).
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši
34 586 000 Kč vznikl při vkladu majetku
v roce vzniku akciové společnosti (rok 2005)
jako rozdíl mezi hodnotou majetku stanovenou na základě znaleckého posudku a účetní
cenou vkládaného majetku. Do nákladů byl
v roce 2018 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši
2 306 000 Kč (v roce 2017: 2 306 000 Kč).

5. Zásoby
Rezervní rotační měnič v ceně 1 574 000 Kč tvoří
největší položku zásob na skladě, ostatní zásoby jsou v hodnotě 1 824 000 Kč; celkem
tedy 3 398 000 Kč (v roce 2017 byly zásoby
na skladě ve výši 3 446 000 Kč). Společnost
vytvářela v roce 2018 a v roce 2017 opravnou
položku k bezpohybovým zásobám (viz kapitola 7 této přílohy).
Nedokončená výroba – rozpracované služby – dosáhla na konci roku 2018 výše
5 906 000 Kč (v roce 2017 činila 2 651 000
Kč).

6. Pohledávky
Nejvýznamnější odběratelé z hlediska obratu
v roce 2017 a 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siemens AG (nově Siemens Mobility GmbH)
Bombardier Transportation GmbH
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
(CAF), S.A.
ALSTOM Ferroviaria S.p.A.
Stadler Bussnang AG
Bombardier Transport France S.A.S
CZ LOKO, a.s.
ALSTOM Transport SA
Hitachi Rail Italy, S.p.A.

Pohledávky po lhůtě splatnosti delší než
180 dní byly k 31. prosinci 2018 nulové
(k 31. prosinci 2017: 1 286 000 Kč).
Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami
a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.
Společnost neeviduje žádné pohledávky
a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

7. Opravné položky
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení
hodnoty aktiv uvedených v bodech 5 a 6 této
přílohy.

Změny na účtech opravných položek
(v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12. 2016

Netto změna
v roce 2017

Zůstatek
k 31. 12. 2017

Netto změna
v roce 2018

Zůstatek
k 31. 12. 2018

zásobám

237

-178

59

- 31

28

pohledávkám
– zákonné

198

106

304

-192

112

1 071

-513

558

-279

279

Opravné položky k:

pohledávkám
– nad rámec zákona

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu
se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
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8. Vlastní kapitál
Společnost je plně vlastněna společností České dráhy, a. s., zapsané v OR České republiky.
Základní kapitál společnosti je tvořen nepeněžitým vkladem ve výši 350 000 0000 Kč,
jehož ocenění bylo stanoveno znaleckým
posudkem na základě příslušného ustanovení zakladatelské listiny ze dne 20. dubna
2005. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 70 kusů kmenových akcií znějících
na jméno v zaknihované podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 5 000 000 Kč.
Akcie společnosti byly vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
Vznik emisního ážia se datuje ke dni vzniku
společnosti v roce 2005. Jeho výše se od té
doby nezměnila a činí 15 000 000 Kč.
Společnost České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, sestavuje konsolidovanou účetní závěrku skupiny
účetních jednotek, ke které Společnost patří.
Konsolidovanou účetní závěrku sestavenou
za nejužší skupinu je možné získat ve Sbírce
listin, jakmile dojde k jejímu zveřejnění.
Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku, možnosti nevytvářet rezervní fond však nevyužila.

Společnost vytváří ze zisku rezervní fond
(viz pravidla v kapitole 2 přílohy). V roce
2018 zaúčtovala společnost příděl do rezervního fondu ze zisku roku 2017 ve výši
7 640 000 Kč (v roce 2017 tento příděl
ze zisku činil 7 575 000 Kč).
Společnost dále vytváří ze zisku sociální fond.
V roce 2018 činilo navýšení tohoto fondu
1 940 000 Kč (v roce 2017 to bylo 1 721 000 Kč).
Čerpání fondu probíhá dle schváleného rozpočtu a pravidel pro čerpání, které schvaluje valná hromada. V roce 2018 bylo čerpáno
2 326 000 Kč (v roce 2017 čerpáno 1 214 000 Kč).
Na základě usnesení ze zasedání představenstva Českých drah, a. s., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Výzkumný
Ústav Železniční, a. s., ze dne 5. 6. 2018, byla
schválena účetní závěrka Společnosti a bylo
rozhodnuto o rozdělení zisku za rok 2017
ve výši 152 750 000 Kč. Zároveň bylo rozhodnuto o výplatě dividendy z nerozděleného zisku minulých let.
Dividenda ze zisku za rok 2017 v celkové
výši 115 000 000 Kč a dividenda z nerozděleného zisku minulých let v celkové výši
80 000 000 Kč byly vyplaceny ve čtyřech splátkách: dne 21. 11. 2018 ve výši 50 000 00 Kč;
dne 23. 11. 2018 ve výši 50 000 000 Kč;
dne 27. 11. 2018 ve výši 50 000 000 Kč a dne
29. 11. 2018 ve výši 45 000 000 Kč.

Předpokládané příděly do fondů ze zisku roku 2018 (v tis. Kč):
Před příděly

Příděl do rezervního
fondu

Příděl do SF

Po přídělech

Nerozdělený zisk
k 31. prosinci 2018

27 540

0

0

27 540

Zisk/ ztráta za rok 2018

142 554

7 130

2 190

133 234

Celkem

170 094

7 130

2 190

160 774

Předpokládané příděly do fondů ze zisku roku 2017 (v tis. Kč):
Před příděly

Příděl do rezervního
fondu

Příděl do SF

Po přídělech

79 371

0

0

79 371

Zisk/ ztráta za rok 2017

152 750

7 640

1 940

143 170

Celkem

232 121

7 640

1 940

222 541

Nerozdělený zisk
k 31. prosinci 2017
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9. Rezervy
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Zůstatek
k 31. 12. 2016

Netto změna
v roce 2017

Zůstatek
k 31. 12. 2017

Netto změna
v roce 2018

Zůstatek
k 31. 12.2018

Na jubilea

324

42

366

71

437

Na nevybranou
dovolenou

146

97

243

525

768

Na škody

594

-194

400

200

600

Na opravy

18 200

15 800

34 000

34 000

68 000

Na daň z příjmu

9 538

-5 508

4 030

-4 030

0

REZERVY

Zálohy na daň z příjmu ve výši 34 513 000 Kč
zaplacené Společností k 31. prosinci 2018
(k 31. prosinci 2017: 30 245 000 Kč) byly
započteny s předpokládanou daňovou povinností na daň z příjmu za rok 2018. Společnosti vznikla pohledávka z titulu daně z příjmu
ve výši 1 754 000 Kč. Rezerva na daň z příjmu
nebyla k 31. 12. 2018 tvořena.

6 000 000 Kč, kdy bude realizována oprava
svršku velkého zkušebního okruhu v úseku
přední přímé a pražského oblouku. Další rezervy budou tvořeny po dobu dvou let (včetně roku 2018) a budou čerpány na realizaci
opravy železničního svršku malého zkušebního okruhu a manipulačního kolejiště bude
v roce 2020 celkem 93 000 tis. Kč.

V souladu s plánem oprav majetku na Zkušebním centru Velim pokračovala tvorba rezervy na opravy majetku ve výši 34 000 000 Kč,
tj. ve stejné výši jako v r. 2017. V souladu s ustanovením Zákona ČNB o rezervách
č. 593/1992 Sb. bude rezerva převedena
na zvláštní bankovní účet. První čerpání z tohoto účtu předpokládáme v roce 2019 ve výši

Ostatní rezervy byly vytvořeny za účelem čerpání v budoucích letech z titulu výplaty odměn zaměstnancům při příležitosti životního
jubilea dle ustanovení mzdového řádu, dále
z titulu nevybrané dovolené a v neposlední
řadě z titulu výplaty očekávané spoluúčasti
na škodě u evidovaných pojistných událostí
(dle podmínek pojistné smlouvy).

42

10. Závazky, budoucí závazky
a podmíněné závazky
Nevýznamnějšími dodavateli z
obratu v roce 2017 a 2018 byli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hlediska

ČD Cargo, a.s.
ČD – Telematika, a.s.
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
CZ LOKO, a.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
AŽD Praha, s.r.o.
Českomoravská železniční opravna, s.r.o.
WTtech.CZ, s.r.o.
České dráhy, a.s.
COMTESYS, s.r.o.

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami
a nemají splatnost delší než 5 let.
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2018, činila
7 155 000 Kč (k 31. prosinci 2017: 6 404 000 Kč).
Vedení Společnosti si není vědomo žádných
podmíněných závazků Společnosti k 31. prosinci 2018.
Dohadné účty pasivní zahrnují především
náklady za energie u najatých prostor.
Jejich výše je stanovena na základě odhadu
dle spotřeby v předchozím roce.

11. Transakce se spřízněnými
stranami
Členům řídicích, kontrolních a správních
orgánů nebyly k 31. prosinci 2018 a 2017
poskytnuty žádné zápůjčky, závdavky, zálohy, úvěry, přiznané záruky ani jiné výhody,
a uvedené osoby nevlastní žádné akcie společnosti.
Členům řídicích, kontrolních a správních
orgánů Společnosti jsou k dispozici služební
vozidla.
Společnost běžně prodává služby spřízněným stranám. V roce 2018 dosáhl tento ob-

jem prodeje 5 273 000 Kč (v roce 2017 objem
činil 5 586 000 Kč). Z toho v rámci Skupiny
České dráhy výnosy z prodeje služeb v roce
2018 činily 5 058 000 Kč (v roce 2017 to bylo
5 468 000 Kč). Prodeje ostatním společnostem vlastněným státem v roce 2018 činily
215 000 Kč (v roce 2017 to bylo 118 000 Kč).
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými stranami k 31. prosinci 2018 činily 484 000 Kč
(k 31. prosinci 2017 pohledávky činily
2 027 000 Kč). Z toho v rámci Skupiny České
dráhy pohledávky k 31. prosinci 2018 činily 484 000 Kč (k 31. prosinci 2017 to bylo
2 027 000 Kč). Pohledávky za ostatními
společnostmi vlastněnými státem k 31. prosinci 2018 byly nulové (k 31. prosinci 2017
byly nulové).
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných stran v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2018 činily
tyto nákupy 84 563 000 Kč (v roce 2017 nákupy činily 60 093 000 Kč). Z toho v rámci
Skupiny České dráhy bylo v roce 2018 nakoupeno za 70 381 000 Kč (v roce 2017 to
bylo za 44 751 000 Kč). Nákupy od ostatních
společností vlastněných státem v roce 2018
činily 14 182 000 Kč (v roce 2017 to bylo
15 342 000 Kč).
K 31. prosinci 2018 eviduje Společnost krátkodobé závazky vůči spřízněným stranám
ve výši 51 639 000 Kč (k 31. prosinci 2017
tyto závazky činily 12 798 000 Kč). Z toho
v rámci Skupiny České dráhy tyto závazky
k 31. prosinci 2018 činily 49 712 000 Kč
(k 31. prosinci 2017 to bylo 11 373 000 Kč).
Závazky k ostatním společnostem vlastněných státem k 31. prosinci 2018 činily
1 927 000 Kč (k 31. prosinci 2017 závazky
činily 1 425 000 Kč).
Společnost dále eviduje krátkodobý závazek vůči spřízněným stranám ve výši
80 000 000 Kč z titulu přijatého krátkodobého úvěru od společnosti České dráhy,
a. s. Úvěr byl poskytnut dne 21. 11. 2018 dle
čl. 5 Smlouvy o vzájemných úvěrových rámcích
ze dne 26. 6. 2013. Splatnost tohoto úvěru je
do 20. 5. 2019.
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Nad rámec výše uvedeného ještě společnost
vykazuje pohledávku z titulu cash poolingu
k 31. prosinci 2018 ve výši 48 085 000 Kč
(k 31. prosinci 2017 závazek ve výši
12 622 000 Kč).

12. Zaměstnanci
2018

2017

počet

tis. Kč

počet

tis. Kč

Mzdové náklady členů
statutárního orgánu

3

11 549

3

8 503

Mzdové náklady členů
dozorčí rady

6

2 240

6

2 281

Mzdové náklady ostatních
vedoucích zaměstnanců

10

8 928

10

8 720

Mzdové náklady ostatních
zaměstnanců

103

57 246

100

50 486

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady
Osobní náklady celkem

122

25 795

23 737

3 839

3 193

109 597

119

96 920

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců
v roce 2018 činil 118 osob (v roce 2017 to
bylo 110 osob).

13. Daň z příjmů
Výpočet efektivní daňové sazby za rok 2018
a 2017 (v tis. Kč):
2018

2017

Zisk před zdaněním

177 089

189 528

Daň z příjmů splatná

32 684

34 278

1 851

2 500

19,50 %

19,41 %

Daň z příjmů odložená
Efektivní daňová sazba (%)*

*Efektivní daňová sazba představuje podíl součtu daně
z příjmu splatné a odložené a zisku před zdaněním
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Společnost vyčíslila odloženou daň
následovně (v tis. Kč):
2018
Položky odložené
daně

2017

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

Rozdíl mezi účetní a
daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého
majetku

0

27 819

0

25 390

OP k pohledávkám

53

0

106

0

OP k zásobám

5

0

11

0

343

0

192

0

0

77

0

563

401

27 896

309

25 953

Rezervy
Nezaplacené penále
Celkem
Netto

27 495

25 644

Odložená daň byla vypočtena s použitím
sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky
2018 a následující).

14. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který
lze snadno a pohotově převést na předem
známou částku v hotovosti (v konkrétním
případě se zde jedná o prostředky vložené,
respektive vybrané ze systému cash pooling,
který společnost v rámci skupiny Českých
drah využívá).
(tis. Kč)

31. prosince 2018

31. prosince 2017

415

378

Účty v bankách

44 060

7 805

Závazky/pohledávky z cash poolingu vůči
ovládající a řídící osobě

48 085

12 622

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem

92 560

20 805

Pokladní hotovost a peníze na cestě
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15. Následné události
V lednu 2019 došlo k prodeji majetku společnosti VUZ mateřské společnosti České
dráhy, a.s., kdy byla poskytnuta 100% záloha dne 20. 12. 2018 ve výši 30 398 tis. Kč
(částka je zahrnuta v celkové částce závazků
v rámci skupiny ČD v bodě 11. Transakce se
spřízněnými stranami, není ale samostatně
rozepsána).
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14. Zpráva
o vztazích
mezi Ovládající osobou a osobou Ovládanou
a mezi Ovládanou osobou a osobami Ovládanými stejnou Ovládající osobou za účetní
období roku 2018
Představenstvo
společnosti
Výzkumný
Ústav Železniční, a. s., se sídlem Praha 4
-Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01,
IČ 272 57 258, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10025 (v této zprávě též jen
„Společnost VUZ“ nebo „Společnost“) zpracovalo ve smyslu ustanovení § 82 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen „Zákon o obchodních korporacích“)
následující Zprávu o vztazích za uplynulé
účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
(dále jen „Rozhodné období“).

14.1. Struktura vztahů
Podle informací dostupných představenstvu
společnosti jednajícímu s péčí řádného hospodáře byla Společnost VUZ po celé Rozhodné období součástí koncernu, ve kterém jsou
ovládající osobou České dráhy, a. s. (dále jen
„Koncern“).
Údaje o osobách náležejících do Koncernu se
uvádí k 31. prosinci 2018, a to dle informací
dostupných statutárnímu orgánu společnosti.

Ovládající osoba:

Ovládaná osoba:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl. B, vložka
8039 (dále jen Společnost ČD nebo Ovládající
osoba)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl. B, vložka
10025 (dále jen Společnost VUZ nebo Ovládaná
osoba)

České dráhy, a. s.
se sídlem Praha 1,
Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČ 709 94 226

Výzkumný Ústav Železniční, a. s.
se sídlem Praha 4-Braník,
Novodvorská 1698, PSČ 142 01
IČ 272 57 258
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Osoby ovládané Ovládající osobou, ve kterých má Ovládající osoba rozhodující vliv:
V níže uvedeném seznamu jsou modře zvýrazněny společnosti, s nimiž měla Společnost
VUZ navázán smluvní vztah v roce 2018.
ČD Cargo, a. s.
DPOV, a. s.
ČD – Informační Systémy, a. s.
Dopravní vzdělávací institut, a. s.
ČD Reality a. s.
RailReal a. s.
ČD – Telematika a. s.
ČD travel, s. r. o.
CD Cargo Germany GmbH
CD Cargo Austria GmbH
CD Cargo Poland Sp. z o.o.
CD Cargo Slovakia, s. r. o.
Auto Terminal Nymburk, s. r. o.
ČD Logistics, a. s.
Terminal Brno, a. s.
Smíchov Station Development, a. s.
Žižkov Station Development, a. s.
ČD-DUSS Terminál, a. s.
Centrum Holešovice a. s.
ČD Relax, s. r. o.
CHAPS, s. r. o.
ČSAD SVT Praha, s. r. o.
SVT Slovakia, s. r. o.
Inprop, s. r. o.
ODP-software, spol.s r. o.
Ovládající osoba
České dráhy, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 709 94 226, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl. B, vložka 8039 (v této
zprávě též jen „ČD“ nebo „Ovládající osoba“)
přímo ovládá Společnost jako osoba, která
byla v Rozhodném období jediným společníkem Společnosti.
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14.2. Úloha Společnosti v Koncernu
Společnost VUZ je dceřinou obchodní
korporací, která je podrobena jednotnému
řízení Společností ČD. Společnost VUZ je
mezinárodně uznávanou společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení
v oblastech posuzování, zkušebnictví a expertní činnosti pro železniční systémy
a drážní dopravu. Základními produkty společnosti jsou: specializované zkušebnictví,
posuzování shody s požadavky na interoperabilitu, expertní činnosti v oblasti železničních systémů a drážní dopravy.

14.3. Způsob a prostředky ovládání
Ovládající osoba držela ke dni sestavení
Zprávy všech 70 ks akcií Společnosti VUZ,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila
100% základního kapitálu Společnosti VUZ,
a byla tak ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 90/2012 Sb., (zákon o obchodních
korporacích) osobou Ovládající.
Ovládající osoba přímo ovládá Společnost
VUZ jako osoba, která byla v Rozhodném
období jediným společníkem. Ovládající osoba je mateřskou obchodní korporací a osoby
ovládané ovládající osobou jsou dceřiné korporace. Ve smyslu ustanovení § 12 zákona
č. 90/2012 Sb. vykonává jediný akcionář působnost valné hromady. V působnosti valné hromady je v souladu se zněním Stanov
společnosti VUZ, mimo jiné volba a odvolání
členů představenstva.
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14.4. Přehled vzájemných smluv
v rámci Koncernu

14.4.1. Smlouvy uzavřené mezi Společností VUZ
a Společností ČD jako Ovládající osobou
v Rozhodném období:

Adekvátní protiplnění
Smlouva IN KARTY, ze dne 5. 4. 2018

Ano

Smlouva o reklamě, ze dne 12. 7. 2018

Ano

Smlouva o poskytování podpůrných služeb ve skupině ČD

Ano

SoD – oprava parní lokomotivy 423.009, ze dne 25. 7. 2018

Ano

Prodloužení IN KARET, ze dne 4. 12. 2018

Ano

14.4.2. Smlouvy uzavřené mezi Společností VUZ
a jinými osobami ovládanými Ovládající
osobou v Rozhodném období:
DPOV, a.s.

Adekvátní protiplnění

SoD – výměna brzdových zdrží, ze dne 5. 1. 2018

Ano

Rámcová SoD – obráběcí a lisovací práce, ze dne 19. 2. 2018

Ano

Objednávka – defektoskopická kontrola, ze dne 15. 1. 2018

Ano

Objednávka – technická kontrola kola, ze dne 1. 2. 2018

Ano

Objednávka – oprava regulátoru a seřízení výkonu, ze dne 22. 1. 2018

Ano

Objednávka – provozní ošetření lokomotivy, ze dne 27. 2. 2018

Ano

Objednávka – provozní revize UTZ, ze dne 8. 3.2018

Ano

SoD – provedení opravy el. lokomotivy , ze dne 22. 3. 2018

Ano

Objednávka – oprava poškozeného pluhu u lokomotivy, ze dne 3. 4. 2018

Ano

SoD – MV3, ze dne 10. 9. 2018

Ano

Objednávka – oprava lokomotivy Kyklop, ze dne 11. 9. 2018

Ano

Objednávka – oprava topení MV2, ze dne 4. 12. 2018

Ano

ČD Cargo, a.s.

Adekvátní protiplnění

Smlouva – pronájem lokomotivy, ze dne 19. 1. 2018

Ano

Objednávka – pilot na úseky Velim – Přerov, ze dne 10. 1. 2018

Ano
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Adekvátní
protiplnění

ČD Telematika, a.s.
Objednávka – nakonfigurování nových radiostanic, ze dne 3. 1. 2018

Ano

Objednávka – 1 MT Huawei, ze dne 5. 1. 2018

Ano

Rámcová sml. o poskytování služeb, ze dne 19. 1. 2018

Ano

SoD – dodávka a instalace el. napáj. přístroje, ze dne 14. 5. 2018

Ano

Převedení vlast. práva HW zařízení a licence, podpora CheckPoint, ze dne 17. 9. 2018

Ano

SoD a KS – revitalizace IT ZCV, ze dne 17. 12. 2018

Ano

KS – IT produkty, ze dne 18. 12. 2018

Ano

Dopravně vzdělávací institut, a.s.

Adekvátní protiplnění

Objednávka – školení dopravní předpisy, ze dne 16. 1. 2018

Ano

Objednávka - vstupní školení, ze dne 11. 6. 2018

Ano

Objednávka - vstupní školení a vstup do kolejiště, ze dne 21. 6. 2018

Ano

Objednávka - periodické školení vstup do kolejiště, ze dne 30. 7. 2018

Ano

Objednávka - vstupní školení BOZP, ze dne 5. 11. 2018

Ano

Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb, ze dne 30. 11. 2018

ČD - Informační systémy, a.s.
Smlouva o poskytování služeb v SAP, ze dne 22. 1. 2018

Adekvátní protiplnění
Ano

Všechny uvedené smlouvy a dohody byly
uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá plnění
a protiplnění.

14.5. Přehled jednání učiněných na

popud nebo v zájmu Ovládající
osoby nebo jí ovládaných osob
Během Rozhodného období učinila Společnost na popud Ovládající osoby uvedené jednání, které se týkalo majetku přesahujícího
10 % vlastního kapitálu Společnosti, tedy
ve výši 58 671 000 Kč.
• Výplata dividend činila v Rozhodném
období 194 mil. Kč
Zjištěné podle poslední účetní uzávěrky
sestavené k 31. 12. 2018.
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14.6. Posouzení újmy

a jejího vyrovnání
Ani na základě smluv uzavřených v Rozhodném období mezi Společností VUZ a ostatními osobami Koncernu, ani jiných jednání,
která byla v zájmu nebo na popud těchto
osob uskutečněna Společností v Rozhodném období, nevznikla Společnosti VUZ žádná újma. Nepřichází tak v úvahu posuzování
vyrovnání újmy podle zákona o obchodních
korporacích.

14.7. Hodnocení vztahů a rizik
v rámci Koncernu

Společnosti VUZ vyplývají z účasti v Koncernu zejména výhody. Představenstvo Společnosti VUZ hodnotí vztahy mezi Společností
ČD jako osobou Ovládající a Společností VUZ
jako osobou Ovládanou, jakož i mezi Společností VUZ a ostatními ovládanými společnostmi v rámci Koncernu jako výhodné.
Vzájemné vztahy jsou založeny na standardních smluvních vztazích, které jsou
pro smluvní strany vyvážené. Vztahy členů
Koncernu jsou založeny na principech sounáležitosti, přičemž tyto vzájemné vztahy
směřují ku prospěchu celého Koncernu.

V rozhodném období roku 2018 nebyla
Ovládanou osobou učiněna žádná opatření
ve prospěch nebo na popud jiné osoby Koncernu mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných Ovládající osobou jakožto
společníkem ve vztahu k osobě Ovládané.
Za veškerá poskytnutá a přijatá plnění
ze strany Ovládané osoby byla sjednána protiplnění v podobě úplaty. Tyto úplaty byly
sjednány v obvyklé výši obdobných plnění
sjednávaných v obdobném rozsahu, místě
a čase a za ceny obvyklé v obchodním styku,
přičemž nebyly poskytnuty žádné výhody ani
nevýhody.
Společnosti VUZ nevyplývají z účasti v Koncernu nevýhody a ze vztahů rámci Koncernu
neplynou pro Společnost VUZ žádná rizika.

Možnost vzniku případných rizik je minimalizován důsledným dodržováním Pravidel
řízení rizik napříč Koncernem, které akceptují
všichni členové Koncernu.
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14.8. Důvěrnost informací
Za důvěrné jsou v rámci Koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou
součástí obchodního tajemství Koncernu,
a také ty informace, které byly za důvěrné
jakoukoli osobou Koncernu označeny. Dále
jsou to veškeré informace z obchodního styku, jejichž zveřejnění by mohlo být samo
o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě kterékoli osobě Koncernu. Aby nedošlo k újmě na straně
Ovládané osoby, neobsahuje Zpráva statutárního orgánu Ovládané osoby podrobnější
rozčlenění výše uvedených položek.

14.9. Závěr
Tato Zpráva byla zpracována ve smyslu
ust. § 82 zákona o obchodních korporacích
statutárním orgánem Společnosti Výzkumný Ústav Železniční, a. s., podle nejlepšího
vědomí a znalostí zpracovatele čerpaných
z dostupných podkladů a dokumentů s vynaložením maximálního úsilí a předložena auditorovi, který provádí ověření účetní
závěrky ve smyslu zvláštního zákona.
Zpráva bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze.
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15. Zpráva
nezávislého
auditora
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16. Přehled zkratek
AAAO

Asociace akreditovaných
a autorizovaných organizací
ACRI
Association of the Czech
Railway Industry
AO
Autorizovaná osoba
CCS
   Oblast řízení a zabezpečení
CER
The Community of European
Railway and Infrastructure
Companies
COV
Certifikační orgán výrobků
COSJ
Certifikační orgán systémů
jakosti
ČD
České dráhy, a. s.
ČIA
Český institut pro akreditaci
ČMKS
Českomoravská komerční
společnost, a. s.
DB
  Deutsche Bahn
DFJP UPa Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzity Pardubice
ERA
The European Railway Agency
EU
  Evropská unie
ETCS
  European Train Control System
EŘ
  Ekonomický ředitel
FD ČVUT   Fakulta dopravní Českého
vysokého učení technického
FÚ
  Finanční úřad
GSM-R   Global System for Mobile
Communications – Railways
GŘ
    Generální ředitel

LOI
L/C
MD
NO
NS
OE
OMO
OS
SŽDC
SCOV
TBZ
ŘTR
ŘZ
TSI
ÚNMZ
UIC
VUZ
VÚKV
VZO
ZC
ZCV
ZL
ŽZO

  Letter of Intent
(předběžná smlouva)
  Letter of Credit (akreditiv)
  Ministerstvo dopravy
  Notifikovaná osoba
  Napájecí stanice
  Oddělení ekonomiky a financí
  Oddělení marketingu a obchodu
  Oddělení správy
  Správa železniční
   dopravní cesty, s.o.
  Sdružení certifikačních orgánů
pro certifikaci výrobků
  Technická bezpečnostní zkouška
  Ředitel pro techniku a rozvoj
  Ředitel pro zkušebnictví
  Technické specifikace
pro interoperabilitu
   Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a ostatní zkušebnictví
  L’Union internationale
des chemins de fer
Výzkumný Ústav Železniční, a. s.
Výzkumný ústav kolejových
vozidel, a. s.
Velký zkušební okruh
Zkušební centrum
Zkušební centrum Velim
Zkušební laboratoř
Železniční zkušební okruhy Velim
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17. Identifikační
a kontaktní
údaje
Obchodní firma společnosti:
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
(dále VUZ)

Sídlo společnosti:
Novodvorská 1698,
142 01 Praha 4-Braník

IČ:

27257258
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
č. 10025

DIČ:

CZ27257258

Telefon:
972 223 401
Fax:
  241 494 186
E-Mail:
241 494 186
Http:
  www.cdvuz.cz
Bankovní spojení:    Komerční banka, a. s.,
č. účtu 13806011/0100
     Komerční banka, a. s.,
  č. účtu
35-2150770237/0100
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