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2. VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI 

VIZE 

 ČD – Informační Systémy, a.s. (dále též „ČD-
IS“) je centrální poskytovatel ICT služeb do 

Skupiny ČD 

 Služby jsou poskytovány na vysoké úrovni a 
za podmínek srovnatelných s trhem: 

 Profesionálně 

 Kvalitně 

 Efektivně 

 Převážně na základě interních 
kompetencí společnosti 

 ČD-IS je strategicky řízena skupinovým ICT 
na úrovni holdingu ČD 

CÍLE 2013 – 2014 

 Transformace ČD-IS do role centrálního 
poskytovatele ICT služeb do Skupiny ČD 

 přizpůsobení organizační struktury, 
procesů a nástrojů ČD-IS nové roli 

 zachování kontinuity a kvality 

poskytování ICT služeb v rámci Skupiny 
ČD 

 Stabilizace role centralizovaného ICT v rámci 

Skupiny ČD jako výsledků Transformace ČD-
IS 

 Příprava a nastavení standardních ukazatelů 

sledování výkonosti ICT společnosti – 
Balanced Scorecard se zohledněním specifik 
a potřeb Skupiny ČD 

 Optimalizace provozních nákladů ČD-IS 

 Získávání nových ICT kompetencí 

strategických pro Skupinu ČD 

 
 
 
 
 

3. PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ  

(údaje v tis. Kč) 

období 

do 31. 12. 2011 

období 

do 31. 12. 2012 

Aktiva celkem 311 003 304 205 

z toho: dlouhodobý majetek 79 639 78 417 

Oběžná aktiva 224 107 215 237 

Vlastní kapitál 122 710 129 918 

Cizí zdroje 184 093 167 387 
      

Výkony 347 466 476 463 

z toho: tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 343 569 457 517 

Ostatní výnosy 37 610 37 529 

EBITDA 38 171 63 963 
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4. PROFIL SPOLEČNOSTI 

Partner v segmentu drážní dopravy a 

logistiky 

Společnost ČD-IS se zaměřuje na poskytování 
specializovaných ICT služeb zaměřených zejmé-

na na oblast dopravy a logistiky, mezi něž patří 
vývoj a provoz aplikací, systémová integrace, 
SAP řešení, podpora a servis ICT. 

Převážnou část portfolia tvoří služby orientované 
na potřeby společností ze Skupiny ČD). 

Dlouhodobým cílem společnosti je posilovat 

strategické partnerství se Skupinou ČD, zvyšovat 
kvalitu a efektivitu, a vytvářet tak podmínky pro 
dlouhodobé obchodní partnerství založené na 

vzájemné důvěře a profesionalitě. 

Historie společnosti se začíná psát od 1. dubna 
2011, kdy došlo k vyčlenění úseku Systémy a 

technologie z ČD - Telematika, a.s. V současnosti 
jsou jediným akcionářem společnosti (od 
29. 2. 2012) České dráhy, a.s., kdy byla celá ma-

jetková účast získána úplatným převodem od 
společnosti ČD - Telematika a.s. (v Obchodním 
rejstříku zapsáno ke 12. 4. 2012). Do 18. 4. 2012 

společnost užívala název ČDT - Informační Sys-
témy, a.s. 

Poskytované služby, technické a 

odborné zázemí 

Klíčovými oblastmi produktového portfolia ČD-IS 
jsou vývoj a implementace zákaznických řešení 
pro osobní a nákladní dopravu a implementace a 

úpravy ERP systémů na platformě SAP. Svým 
zákazníkům společnost nabízí vedle vývoje apli-
kací též konzultační služby v oblasti procesní 

analýzy, dále návrh a realizaci projektů optimali-
zujících datovou základnu a konsolidaci aplikač-
ního prostředí. Dodavatelský model společnosti 

je přizpůsobován potřebám zákazníka, ať už se 
jedná o dodávku tradičním způsobem nebo 
v dnešní době stále žádanější formu „Software as 

a Service“. 

Z pohledu komplexnosti služeb ČD-IS patří vý-
znamné místo vývoji a implementaci rozsáhlých 

zákaznických řešení zejména v oblastech podpo-
ry ekonomických a provozních procesů pro že-
lezniční dopravce a přepravce nebo manažery 

železniční infrastruktury. Významným trendem 
v této oblasti je poptávka zejména po řešeních 
s vysokou přidanou hodnotou s možností vytě-

žení klíčových informací pro monitoring výkon-
nosti hlavních procesů a následná manažerská 
rozhodnutí prostřednictvím nástrojů reportingu 

a business inteligence. Ceněnou přidanou hod-
notou řešení, jež poskytuje, je jejich vysoká míra 
integrace se stávajícím aplikačním portfoliem 

zákazníka a jeho dlouhodobá využitelnost. 

Důležitou pozici v portfoliu služeb ČD-IS již tra-
dičně zaujímá role integrátora ERP systému SAP 

v prostředí informačního systému Skupiny ČD. 
V této oblasti společnost zajišťuje služby pokrý-
vající kompletní životní cyklus implementova-

ných modulů, tj. vlastní realizaci, následnou 
údržbu a jejich provoz včetně zákaznického 
HelpDesku. 

Odborná zdatnost a kvalita služeb jsou zaručeny 
pravidelnou certifikací. Dlouholeté zkušenosti 
společnosti jsou spojeny s projekty v oblasti, ří-

zení financí, materiálového hospodářství, mezd a 
personalistiky, údržby, opravárenství a správy 
majetku (modul RE). V projektech pokrývajících 

široké spektrum podnikových procesů spolupra-
cuje společnost ČD-IS s partnery a je schopna 
integrovat řešení třetích stran. 

Mezi stěžejní služby ČD-IS bezesporu patří ICT 
podpora klíčových business procesů u zákazníků. 
Ta zahrnuje zajištění bezpečného prostředí pro 

provoz a správu veškerých životně důležitých 
aplikací, a to s vysokou dostupností. Nedílnou 
součástí je díky implementovaným nástrojům 

pro správu, konfiguraci a dohled nepřetržitý mo-
nitoring kvality poskytovaných služeb 
s pravidelným reportingem pro následné roze-

znání potřeb klienta. 

Samozřejmostí je také správa koncových zařízení 
zákazníka, a to jak po stránce hardwaru a jeho 

pravidelných upgradů, tak po stránce aplikační, 
včetně např. tiskových služeb. Výpočetní techni-
ku poskytuje společnost ČD-IS formou pronájmu. 

Díky pokročilému systému plánování údržby 
dokáže pružně reagovat na rozmanité požadavky 
zákazníků. Prostřednictvím sítě servisních praco-

višť poskytuje služby správy koncových zařízení 
s vysokou spolehlivostí garantovanou SLA (Servi-
ce Level Agreement) po celé České republice. 

Díky dvěma geograficky odděleným datovým 
centrům v Praze a v Pardubicích ČD-IS nabízí i 
široké spektrum služeb provozu informačních 

systémů. 
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Služby jsou koncipovány jako komplexní, 
zahrnují poskytnutí plně škálovatelného 
prostředí pro provoz a správu aplikací. 

Virtualizované provozní prostředí umožňuje 
individuální nastavení výkonnosti pro každou 
aplikaci a jednotlivého zákazníka. Datová centra 

jsou vybavena a certifikována pro poskytnutí 
služeb s vysokou dostupností a bezpečností 
včetně služeb typu IaaS, PaaS, SaaS a Managed. 

Standardní součástí podpory zákazníka je také 
certifikace nově nasazovaných verzí aplikačního 
softwaru, expertní podpora provozu aplikací, 

všeobecný i odborný HelpDesk dle přání 
zákazníka 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Nedílnou součástí nabízených činností je i opti-

malizace infrastrukturních služeb a bezpečnost 
informačních systémů. 

Místo působnosti 

Společnost ČD-IS sídlí v Praze, pobočky má 

v sedmi městech České republiky – v Brně, Hradci 
Králové, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a 
Ústí nad Labem. Společnost nemá žádnou orga-

nizační složku v zahraničí. 

Certifikace systémů řízení 

ČSN EN ISO 9001:2008 
Systém managementu kvality 

ČSN EN ISO 14001:2004 

Systém environmentálního managementu 

ČSN OHSAS 18001:2007 
Systém managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 
Informační technologie – Management služeb 

ČSN ISO/IEC 27001:2005 
Systém managementu bezpečnosti informací 

Partnerství a členství 

IBM Česká republika, spol. s r.o. 

Společnost ČD-IS je držitelem partnerské úrovně 
IBM Business Partner. Pro získání této úrovně je 
třeba splnit kritéria stanovená přímo společností 

IBM. Díky tomuto partnerství může společnost 
svým zákazníkům poskytovat produkty IBM na 
vysoké úrovni. 

HEWLETT-PACKARD s.r.o. 
Společnost ČD-IS je držitelem certifikace part-
nerské úrovně HP Preferred Partner, díky níž mů-

že zákazníkům nabízet produkty a služby Hew-
lett-Packard v takové kvalitě, jakou budou poža-
dovat. 

Oracle Czech s.r.o. 
Spolupráce se společností Oracle na partnerské 
úrovni Oracle Gold Partner potvrzuje, že ČD-IS 

může poskytovat zákazníkům komplexní řešení a 
služby založené na pokročilých technologiích 
Oracle. 

SAP ČR, spol. s r.o. 
Společnost ČD-IS má uzavřenou partnerskou 
smlouvou se společností SAP ČR, spol. s r.o. Při 

dodávkách ERP řešení je partnerem dodávaných 
licencí pro skupinu České dráhy. ČD-IS disponuje 
také certifikovaným kompetenčním centrem, 

které bylo 6. 12. 2012 recertifikováno. Nový cer-
tifikát bude platit další dva roky. 

MICROSOFT s.r.o. 

V oblasti Core Infrastructure je společnost ČD-IS 
certifikovaným partnerem Microsoft Certified 
Silver Partner. Díky tomuto partnerství je schop-

na poskytovat profesionální služby při komplexní 
správě koncových zařízení produktů Microsoft. 

ČD-IS dále úzce spolupracuje se společnostmi 

Fujitsu Technology Solutions s.r.o., Lenovo 
Technology B.V. organizační složka, Motorola 
Solutions CZ s.r.o, DELL Computer, spol. s r.o., 

AŽD Praha s.r.o. a také OLTIS Group a.s. 

V akademické oblasti spolupracuje společnost 
s Českým vysokým učením technickým v Praze a 

s Univerzitou Pardubice. Specialisté ze společ-
nosti se také přímo zapojují do výuky a předávají 
studentům zkušenosti z praxe. 
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5. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 A ROKU 2013 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ 
ZPRÁVY 

1. čtvrtletí 2012 

 Úspěšné dokončení projektů Procesní řízení 
pro DPOV, a.s. a Sloučení agendy mezd HR 

pro živou a mrtvou dopravní cestu pro SŽDC, 
s.o. (pod hlavičkou ČD - Telematika a.s.) 

 Elektronizace dodavatelských faktur a 

Reporting krycích příspěvků pro Skupinu ČD 

 Úspěšně dokončena 1. etapa kompletní 
obměny tiskáren mezinárodních a 

vnitrostátních jízdních dokladů u Českých 
drah, a.s. 

 Ke dni 29. 2. 2012 byl ukončen převod 100% 

akcií ČD-IS na nabyvatele České dráhy, a.s., 
které se tím staly jediným akcionářem 
společnosti. 

2. čtvrtletí 2012 

 Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku 
integrační platformy PROBIS ESB pro ČD 

Cargo, a.s. 

 Úspěšné dokončení projektu ZAMPR - 
zaměstnanecký průkaz pro České dráhy, a.s. 

3. čtvrtletí 2012 

 Nasazení a spuštění rutinního produkčního 
provozu integrační platformy v ČD Cargo, 

a.s. v rámci projektu PROBIS ESB 

 Dokončení a předání projektu Produktového 
controllingu pro České dráhy, a.s. 

 Nasazení prvního modulu PRIS do provozu – 
Centrální vlečková agenda 

 Získání zakázky na implementaci 

obchodního systému ČD Cargo, a.s. - OSCAR 
na platformě MS Dynamics CRM 

 Nasazení projektu Logistiky ČD - Telematika 

a.s. a ČD-IS do produktivního prostředí 

 Vítězství ve výběrovém řízení na dodávku 

systému Podpora HR na SŽDC, s.o. (zatím 
nepravomocné) 

4. čtvrtletí 2012 

 Dokončení a spuštění mobilní verze web 
stránek www.cd.cz pro České dráhy, a.s. 

 Nasazení druhého modulu PRIS do provozu 
– Technická služba vozová 

 Nasazení zobrazování klíčových ukazatelů 

DTOP na mapových podkladech pro 
doplnění stávající analýzy přepravních a 
dopravních proudů o geografický pohled 

 Nasazení projektu Spolehlivostní údržba, 
SOVC a SH SAP pro pilotní ověření do 
produktivního prostředí pro ČD Cargo, a.s. a 

České dráhy, a.s. 

 Úspěšné dokončení upgrade SAP pro SŽDC, 
s.o. 

 Recertifikace CCoE (Customer Center of 
Expertise) SAP (6. 12. 2012) 

1. čtvrtletí 2013 – do vydání Výroční 

zprávy 

 Změna organizačních struktur jednotlivých 
odborů ČD-IS, přiblížení se potřebám 

Skupiny ČD 

 Implementace a zahájení pilotního provozu 
nového ServiceDeskového nástroje CA 

Service Desk Manager 

 Zahájení procesu centralizace odborných 
pracovišť podpory koncových uživatelů 

poskytovaných služeb (HelpDesk) 
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6. ORGÁNY A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 

Valná hromada 

Valná hromada, tvořená akcionáři, je nejvyšším 
orgánem společnosti a rozhoduje o zásadních 
hospodářských, organizačních, provozních 

záležitostech a o strategickém zaměření 
společnosti. Valná hromada volí a odvolává 
členy dozorčí rady a členy představenstva. Její 

působnost a pravomoci určují obchodní 
zákoník a stanovy společnosti. 

Působnost valné hromady vykonává jediný 

akcionář, kterým je od 29. 2. 2012 společnost 
České dráhy, a.s. 

Představenstvo 

Představenstvo se skládá ze tří členů a je 
statutárním orgánem, jenž řídí činnost 
společnosti a jedná jejím jménem. 

Statutární orgán je jmenován jediným 
akcionářem a je zpravidla sestaven z členů 
vrcholového vedení společnosti. 

Představenstvo rozhoduje také o všech 
záležitostech společnosti, které nejsou 
upraveny právními předpisy nebo stanovami 

nebo nespadají do působnosti valné hromady 
nebo dozorčí rady společnosti. 

Představenstvo zasedá zpravidla jednou za 

týden. Základní informace o představenstvu a 
jeho působnosti jsou obsaženy ve stanovách 
společnosti. 

Členové představenstva 

Ing. Miloslav Kopecký 
předseda představenstva od 3. 10. 2012 
(členem představenstva od 1. 10. 2012) 

Ing. Ivo Kocian 
člen představenstva od 6. 3. 2012 

Seznam členů představenstva, kteří ukončili 

činnost v roce 2012, respektive do uzávěrky 
výroční zprávy: 

Ing. Bohumil Zajíček 

člen představenstva 
od 1. 4. 2011 do 6. 3. 2012 

Ing. Michal Drápala 
předseda představenstva od 1. 4. 2011 do 
31. 5. 2012 

Ing. Miroslav Brabec, MBA 
místopředseda představenstva 
od 1. 4. 2011 do 2. 1. 2013 

Ke dni 19. 3. 2013 byl zvolen členem 
představenstva Ing. Daniel Smola 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada společnosti má pět členů a dohlíží 

na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování strategie společnosti včetně 
podnikatelské činnosti. Složení, působnost a 

pravomoci dozorčí rady určují obchodní zákoník 
a stanovy společnosti. Dozorčí rada zasedá 
zpravidla jednou za kalendářní měsíc. 

Členové dozorčí rady 

Ing. Petr Vohralík 
předseda dozorčí rady od 13. 12. 2012 

(členem dozorčí rady od 13. 11. 2012) 

Mgr. František Bureš, MBA, LLM 
člen dozorčí rady od 1. 6. 2012 

Roman Doležal 
člen dozorčí rady od 1. 4. 2012 

Ing. Tomáš Dvořák 

člen dozorčí rady od 1. 4. 2011 

Ing. Michaela Oharková 
členka dozorčí rady od 1. 4. 2011 

Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili 
činnost v roce 2012, respektive do uzávěrky 
výroční zprávy: 

Ing. Michal Nebeský 
předseda dozorčí rady 
od 1. 4. 2011 do 31. 10. 2012 

Stanislav Boháč 
člen dozorčí rady 
od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012 
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Miroslav Hora 
člen dozorčí rady 
od 1. 4. 2011 do 6. 3. 2012 

JUDr. Štefan Malatín 
člen dozorčí rady 
od 1. 4. 2011 do 6. 3. 2012 

Vrcholový management 

Ing. Tomáš Dvořák 
ředitel odboru Vývoj od 1. 4. 2011 

Ing. Roman Paveza 

ředitel odboru Provoz od 1. 2. 2012 

Ing. Ota Hrbáček 
pověřený vedením odboru Servis 

od 1. 9. 2012 

Ing. Tomáš Toth 
ředitel odboru Implementace  

od 1. 1. 2013 

Seznam členů vrcholového managementu, 
kteří ukončili činnost nebo změnili pozici 
v rámci provedených změn organizační 

struktury v roce 2012, respektive do uzávěrky 
Výroční zprávy: 

Ing. Iva Auingerová 

ředitelka odboru Provoz 
od 1. 4. 2011 do 31. 1. 2012 

Ing. Zdeněk Kudlička 

ředitel odboru Komplexní servis 
od 1. 4. 2011 do 31. 8. 2012 

Ing. Radek Urbánek 

ředitel odboru SAP 
od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2012 

Ing. Tomáš Vacek 

ředitel odboru Garanti a produktoví 
manažeři od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2012 
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7. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

Stručné zhodnocení uplynulého roku 

Společnost ČD-IS pokračovala i v roce 2012 
v primárním zaměření na zákazníky ze Skupiny 
Českých drah, přičemž poskytované služby a 

vyvíjené produkty jsou přizpůsobeny potřebám 
těchto zákazníků a to v oblastech: 

 vývoj a implementace zákaznických SW řešení 

pro segment železniční doprava, 

 servis výpočetní techniky a podpora uživatelů, 

 provoz aplikací a služby datového centra, 

 provoz a údržba ERP systémů SAP. 

Vývoj a implementace zákaznických SW 

řešení pro segment železniční doprava 

Jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí poskyto-
vaných služeb ČD-IS je vývoj a implementace 
zákaznických SW řešení pro segment železniční 

doprava. V této oblasti se vždy nejdříve projevují 
nové trendy a změny, ke kterým dochází na stra-
ně zákazníků. 

Oblast manažerského reportingu a controllingu 
byla v roce 2012 stabilizována, úspěšně se poda-
řilo dokončit zejména aplikaci Produktový con-

trolling rozšířený o možnosti víceletého modelo-
vání výkonů. ČD-IS zareagovala na požadavky 
zákazníka prezentovat klíčové ukazatele na ma-

pových podkladech a byla vytvořena aplikace 
Mapové prezentace DTOP, která doplňuje stáva-
jící analýzy přepravních a dopravních proudů 

právě o geografický pohled. Oblast reportingu je 
jedna z preferovaných IT domén a v druhé polo-
vině roku naše společnost začala usilovat o zís-

kání kompetencí v oblasti datových skladů pro 
ČD Cargo, a.s., které se budují na nové moderní 
architektuře. V oblasti BI zahájila i realizaci vý-

znamného projektu Strategický reporting ČD. 

V oblasti vývoje se podařilo splnit roční plán na 
úrovni KP3 na 103 % a to především díky úspěš-

nému zapojení se do projektů z Operačního pro-
gramu Doprava. Kromě tohoto výsledku se poda-
řilo získat i významnou kompetenci v rámci sys-

témové integrace, kdy se ČD-IS stala dodavate-
lem Integrační sběrnice ESB, jejíž výrazný rozvoj 
ve Skupině ČD lze očekávat v roce 2013. Celkově 

se Vývoj SW, včetně projektů v oblasti SAP řešení, 
podílel na tržbách společnosti částkou 138,6 mil. 
Kč, což představuje podíl 28,5 %. 

Provoz aplikací a služby datového centra 

V roce 2012 ČD-IS pokračovala v trendu virtuali-
zace provozu systémů a aplikací. Mimořádné 
požadavky na nárůst výkonu byly spojené i 

s investicemi mimo plán, zejména pak pro inte-
grační platformu Oracle Service Bus, příp. dispe-
čerský systém DISC OŘ. 

Mezi další klíčové projekty, které byly uváděny do 
provozu v roce 2012, patří zejména rozšíření 
intranetového webu pro České dráhy, a.s., nový 

mobilní web pro přístup z mobilních platforem i 
další rozvoj Lotus Notes platformy, s tím souvise-
jící Lotus Traveler, který se etabloval jako oficiální 

platforma pro mobilní přístup k poště a vybra-
ným aplikacím. Klíčovým interním projektem 
v oblasti Provozu je implementace ServiceDesk 

nástroje CA Service Desk Manager a centrálního 
HelpDesku a s ním spojena standardizace proce-
sů pro zákazníky, reportingu a monitoringu vý-

konu Provozu. 

Dosažený objem tržeb, včetně provozu ERP úloh, 
představoval 249,7 mil. Kč. Provozní služby tedy 

tvořily nejsilnější pilíř tržeb celé společnosti na 
úrovni 51 %. 

Servis výpočetní techniky a podpora 

uživatelů 

Stabilní oblastí poskytovaných služeb je servis 
výpočetní techniky a podpora koncových uživa-
telů. Tyto služby doplňují portfolio ČD-IS a 

umožňují tak pokrýt potřeby koncových uživate-
lů. 

V roce 2012 objem těchto služeb poklesl o cca 

8 %, což bylo zapříčiněno změnou modelu zajiš-
tění poskytování služeb pro společnost 
ČD Cargo, a.s. ČD-IS zajišťuje dodávky HW, dle 

plánu obnovy, zprostředkovává záruční opravy a 
likviduje starý HW. Odborní zaměstnanci 
ČD Cargo, a.s. (informatici), zajišťují instalace 

SW a podporu uživatelů. 

Servis výpočetní techniky zajišťoval v roce 2012 
kromě služby správy koncových zařízení pro Sku-

pinu ČD, také totožné činnosti pro některé uživa-
tele SŽDC (přecházející „živá dopravní cesta“ 
v roce 2011), tento projekt znamenal přesun 

významného počtu zaměstnanců společnosti 
České dráhy, a.s., do SŽDC, s.o. a převod servis-



Výroční zpráva společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. za rok 2012 ... 11 

 

ních služeb. Tržby služeb Servisu v rozsahu 100,7 
mil. Kč představovaly 20,5 % celkových tržeb 
společnosti. 

Meziroční srovnání ekonomických 

ukazatelů 

Tabulka: Hospodaření 2011 – 2012 (tis. Kč) 

Ukazatel 2011 2012 

Tržby 368 301 488 953 

EBITDA 38 171 63 963 

EBT 3 573 12 133 

Rentabilita tržeb (%) 1 2,48 

Výzkum a vývoj v roce 2012 

Společnost ČD-IS věnuje velkou pozornost oblas-
ti výzkumu a vývoje. 

Při výzkumných a vývojových pracích byly využity 

poznatky z dopravního inženýrství, technologie 
železniční dopravy a odborné zkušenosti pracov-
níků. Výzkum a vývoj byl především zaměřen na 

návrh a optimalizaci procesních diagramů, dato-
vých modelů a vlastní algoritmizaci. Při té byly 
využívány matematické a statistické metody, 

teorie grafů a systémů hromadné obsluhy. Vý-
znamná pozornost byla věnována i vlastnímu 
implementačnímu a cílovému provoznímu pro-

středí, kdy se experimentální formou ověřovalo 
navržené řešení a snižovala se tak míra technické 
nejistoty. 

Celkový objem nákladů proinvestovaných 
v rámci vlastního výzkumu a vývoje v roce 2012 
činil 10,7 mil. Kč na úrovni osobních nákladů. 

Největšími projekty, na kterých byly významnou 
měrou použity výzkumné a vývojové postupy, 
byly: 

 Vývoj informačního PRIS vytvářející podporu 
provozním procesům ČD Cargo, a.s. a integru-

jící existující dílčí funkcionality do jednoho 
systému. Systém pokrývá především oblasti 
předání a převzetí vozů z a na jakákoliv mani-

pulační místa, podporu vlakotvorných proce-
sů v železniční stanici a agendy vozmistrů. 
Zahrnuje i činnosti související s provozními dě-

ji se zásilkou a vytvoření provozní databáze 
vozů. 

 Dokončení druhé etapy informačního systé-

mu Produktový controlling, který byl ve své 
funkcionalitě rozšířen o možnost víceletého 
modelování výkonů. Pro tyto potřeby systém 

využívá tvorbu nákladových profilů (nově po-

řizovaná kolejová vozidla) a indexační matice 
zohledňující inflační trendy. 

 Úspěšně dokončená druhá etapa vývoje Ma-

pové prezentace DTOP doplňuje stávající ana-
lýzy přepravních a dopravních proudů 
o geografický pohled. Tato funkcionalita vý-

znamně doplňuje tabulkové přehledy o aktivní 
vizuální mapový náhled. 

 Vytvoření informační sběrnice PROBIS ESB (a 

uvedení prvních integrací do provozu), která 
umožňuje řízené a standardizované sdílení a 
výměnu dat mezi jednotlivými systémy 

ČD Cargo, a.s. a tvoří základ pro budování 
SOA architektury. 

Vyvíjené moduly a funkcionality byly řešeny 

s důrazem na jejich univerzální architekturu a 
obecné použití v komplexu aplikačních řešení 
v rámci připravované systémové integrace in-

formačních systémů na straně zákazníka. Při 
realizaci byly využity poznatky z dopravního in-
ženýrství a zkušenosti pracovníků, kteří teorii 

dopravního inženýrství dále rozvíjejí i v rámci 
akademických aktivit. 

 

Stav majetku společnosti 

Přírůstky u nakupovaného softwaru byly v roce 
2012 tvořeny především novými softwarovými 
licencemi Oracle (Enterprise Repository, Advan-

ced Compression, Tuning Pack, Diagnostics 
Pack, Database Standard Edition) v souhrnné 
výši 3,3 mil. Kč a produktem CA Service Desk 

Manager v hodnotě 7,7 mil. Kč. 

Nehmotný majetek zařazený do používání v roce 
2012, který byl vytvořen vlastní činností, dosáhl 

výše 19,2 mil. Kč. Dle stanovené odpisové politi-
ky byl tento SW odepsán ve výši 85 % v roce zařa-
zení do užívání, odpis v roce 2012 tudíž 16,3 mil. 

Kč. Jednalo se především o softwarové aplikace 
s nevýhradní licencí určené pro opakovaný pro-
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dej. Hodnotově významnými položkami pro rok 
2012 byl především vývoj softwaru pro společ-
nost ČD Cargo, a.s. s názvem Probis 2012 a ESB 

v souhrnné hodnotě 7,1 mil. Kč a aplikace pro 
společnost České dráhy, a.s. s názvem Produkto-
vý controlling a Pasportizace DKV v souhrnné 

hodnotě 3,4 mil. Kč. 

Z nakupovaného softwaru byly vyřazeny plně 
odepsané programy Informix, Vantage Analyzer 

a Univerzální prohlížeč jízdních řádů v celkové 
hodnotě 1,74 mil. Kč. 

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého ne-

hmotného majetku ke konci roku 2012 činila 
23,2 mil. Kč. 

Přírůstky v kategorii stroje a zařízení sestávají 

především z nákupu nových serverů v souhrnné 
výši 5,6 mil. Kč, notebooků pořizovaných v rámci 
obnovy výpočetní techniky v hodnotě 1,8 mil. Kč, 

z nákupu diskových polí v hodnotě přibližně 600 
tis. Kč, a transceiverů v hodnotě přibližně 570 tis. 
Kč. 

Přírůstky v kategorii jiný dlouhodobý majetek 
tvoří výpočetní technika (notebooky, PC 
a monitory) ve výši 3,3 mil. Kč určená k pronájmu 

společnosti ČD Cargo, a.s. 

V důsledku fyzické likvidace zastaralého majetku 
byly v roce 2012 v kategorii stroje a zařízení vyřa-

zeny nefunkční servery v hodnotě 8,6 mil. Kč, 
stolní počítače, notebooky a monitory v hodnotě 
4,8 mil. Kč, zařízení switch v hodnotě 939 tis. Kč 

a dataprojektory v hodnotě 516 tis. Kč. 
V kategorii majetku určeného k pronájmu byla 
fyzicky zlikvidována výpočetní technika 

v hodnotě 557 tis. Kč. 

Ostatní úbytky majetku vznikly především od-
prodejem výpočetní techniky užívané společností 

ČD – Telematika a.s. ve výši 1,7 mil a také odpro-
dejem výpočetní techniky, která byla původně 
pronajata společnosti ČD Cargo, a.s. ve výši 2,5 

mil. Kč. Výpočetní technika byla prodávána pře-
devším zaměstnancům Skupiny ČD. 

Celková zůstatková hodnota dlouhodobého 

hmotného majetku ke konci roku 2012 činila 
55,2 mil. Kč. Investice v oblasti dlouhodobého 
hmotného majetku (tj. přírůstky na účtu poříze-

ní) dosáhly v roce 2012 výše 14,8 mil. Kč. 

V oblasti finančního pronájmu nedošlo v roce 
2012 k uzavření žádných nových kontraktů. 

Projekty spolufinancované z veřejných 

zdrojů 

Společnost ČD-IS v roce 2012 nerealizovala žád-
né projekty, které byly spolufinancovány 

z národních nebo mezinárodních veřejných zdro-
jů. 

Systém řízení rizik 

V ČD-IS je úspěšně zaváděn integrovaný systém 

řízení rizik s cílem omezit vliv rizik na hospodář-
ský výsledek tak, aby dopady nevyužitých příleži-
tostí na výnosy nebo dopady v oblasti nákladů 

byly minimální. 

Systém řízení rizik ČD-IS je navázán na systém 
řízení rizik Skupiny ČD. Rizika jsou v hlavních 

kategoriích členěna na strategická, provozní (tj. 
technologická, informační, majetková, environ-
mentální, personální aj.), finanční (tj. likviditní, 

měnová, tržní aj.) a compliance. V interních 
předpisech jsou stanoveny role vlastníků a analy-
tiků, jejichž nositelé pod kontrolou manažera 

rizik v definovaném sledu činností (identifikace, 
analýza, hodnocení, zvládání, monitorování a 
komunikace rizika) procesy rizik kontrolují. 

Metoda zvládání rizik zahrnuje především elimi-
naci, redukci nebo transfer. Akceptování rizika je 
na posledním místě. 

Oblast bezpečnosti a systému řízení rizik společ-
nosti dále zahrnuje: 

 zajišťování průběžných interních auditů; 

 zpracování analýzy výsledků auditů a předlo-
žení návrhů vedení společnosti na účinná 

opatření k odstranění nedostatků v řídící pra-
xi; 

 identifikace rizik; 

 posouzení přiměřenosti a účinnosti strategie 
a struktury vnitřního řídicího a kontrolního 
systému; 

 zajištění standardních kontrolních činností 
podle pokynů předsedy představenstva nebo 
představenstva a na vyžádání dozorčí rady; 

 průběžná analýza nedostatků v hospodářské 
praxi, monitoring účinnosti interních opatře-

ní. 

Z analýz nedostatků, zjištěných při kontrolách a 
auditech, vznikají návrhy preventivních opatření 

k omezení hrozeb nebo slabin a návrhy násled-
ných opatření k minimalizaci dopadů. 



Výroční zpráva společnosti ČD - Informační Systémy, a.s. za rok 2012 ... 13 

 

Zaměstnanecká politika a sociální 

program 

Společnost ČD-IS si je vědoma toho, že zaměst-
nanci jsou její největší hodnotou. Proto věnuje 

velkou pozornost jejich motivaci, dalšímu pro-
fesnímu rozvoji a vytváření příznivého pracovní-
ho prostředí. 

Tabulka: Zaměstnanci v číslech v roce 2012 

zaměstnanci počet 
počet zaměstnanců k 1. lednu 2012 274 

počet zaměstnanců k 31. prosinci 2012 265 

průměrný počet zaměstnanců 269 

počet nových zaměstnanců 12 

počet ukončených pracovních poměrů 21 

Tabulka: Věková struktura zaměstnanců 
k 31. prosinci 2012 

věk počet 
21-30 25 

31-40 59 

41-50 99 

51-60 74 

nad 60 8 

Průměrný věk k 31. prosinci 2012 byl 43,03 roku. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Součástí plnění strategických cílů ČD-IS je for-

mování lidských zdrojů a efektivní využití jejich 
potenciálu. Vzdělávání a rozvoj cílí na zaměst-
nance s perspektivou jejich profesního a osobní-

ho růstu. Stěžejním cílem společnosti je rozvoj 
znalostí zaměstnanců v souladu s novými trendy 
v oblasti ICT. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců byly v roce 
2012 zaměřeny na odborná školení a kurzy (tzv. 
hard skills), které podporují a udržují kvalifikační 

potenciál zaměstnanců a na rozvoj jazykových 
dovedností jednotlivých zaměstnanců (převážně 
anglického jazyka). Využívání e-learningu jako 

moderní metody vzdělávání se postupně stává 
neoddělitelnou součástí procesu vzdělávání a 
rozvoje lidských zdrojů. 

Sociální politika 

Sociální politika v ČD-IS se řídí Podnikovou kolek-
tivní smlouvou společnosti ČD - Telematika a.s. 
platnou od 1. 4. 2010 až do 31. 12. 2012. Za-

městnanci ČD-IS byli převedeni ze společnosti ČD 
- Telematika a.s. k 1. 4. 2011 v souladu s § 338 
zákoníku práce, tj. přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. Práva a povinnosti 
vyplývající z kolektivní smlouvy tak přešly na ČD-
IS a jsou pro ni závazné po dobu účinnosti kolek-

tivní smlouvy, tj. do konce roku 2012 (od roku 
2013 je v platnosti nová Podniková kolektivní 
smlouva, která vychází z předchozího smluvního 

vztahu). 

Nad rámec zákoníku práce jsou upraveny někte-
ré další nároky zaměstnanců: 

 zvýšené odstupné nad rámec zákonného od-
stupného při ukončení pracovního poměru 

zaměstnance z organizačních důvodů, 

 zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně 
bez snížení mzdy, 

 dovolená v délce pěti týdnů 

 navyšování celkového objemu základních 
mezd 

 balíčky různých benefitních programů pro 
zaměstnance. 

Tabulka: Čerpání sociálního fondu v roce 2012 

Kč

241 248

v tom: na opravu a údržbu rekreačních zařízení 12 000

na sportovní den zaměstnanců 200 000

na kulturní, sportovní, zájmovou a společenskou činnost zaměstnanců 0

58 149

27 500

381 318

0

v tom: na činnost odborového orgánu (spotřební materiál) 0

0

708 215

Sociální výpomoci

Celkem

Položka

Příspěvek na společné akce zaměstnavatele a odborů

Příspěvek na tábory a pobytové rekreace dětí a mládeže, na léčebné a ozdravné 

pobyty dětí a mládeže

Příspěvek na individuální rekreace, zájezdy, léčebné a ozdravné pobyty 

zaměstnanců

Příspěvek na stravování zaměstnanců

Příspěvek na úhradu nákladů  odborové organizace
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Společenská odpovědnost 

Společnost ČD-IS si je vědoma společenské od-
povědnosti, která vyplývá z jejího postavení ve 
Skupině ČD i na trhu. 

K partnerům, zákazníkům i zaměstnancům se 
chová jako odpovědný partner, který ctí zásady 
etického podnikání. Společnost patří 

k zastáncům myšlenky trvale udržitelného rozvo-
je hospodaření, a proto se snaží v rámci firem-
ních aktivit prosazovat environmentální přístup. 

Cílem společnosti je udržet křehkou rovnováhu 
mezi ekonomickými výsledky, rozvojovými poža-
davky a vztahy ve společnosti. 

Vzhledem k zaměření společnosti je klíčová spo-
lupráce s akademickou sférou a podpora nových 
talentů. Spolupráce s univerzitami probíhá 

v několika úrovních – výzkum a vývoj, zadávání 
zakázek, odborné stáže a přednášky. 

Snahou ČD-IS je oslovit studenty a zapojit za-

městnance do vzdělávacího procesu, umožnit 
jim zapracování po absolutoriu i při studiu, a tím 
získat kvalifikované členy pro svůj tým. 

Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 

Systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a ochra-
ny životního prostředí považuje ČD-IS za důleži-
tou součást řízení celé společnosti. Věnuje proto 

velkou pozornost dodržování a naplňování všech 
požadavků legislativy České republiky. Pracovní 
procesy jsou nastaveny tak, aby nepříznivé vlivy 

na životní prostředí byly co nejmenší. K zajištění 
ochrany životního prostředí byl zaveden Envi-
ronmental Management System v souladu s ČSN 

EN ISO 14001:2004, založený na principu pre-
vence a trvalého zlepšování ochrany životního 
prostředí. 

Odpadové hospodářství 

Společnost ČD-IS vede detailní evidenci odpadů, 
jež předává ke zpracování oprávněným osobám 
v souladu s platnou legislativou. Pro všechny 

provozovny v regionech byl společností vydán 
souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. 
V roce 2012 nakládala společnost ČD-IS s 10,5 t 

nebezpečného odpadu a 24,6 t ostatního odpa-
du. 

Požární ochrana 

Důsledným plněním úkolů a opatření v oblasti 

prevence požární ochrany na všech stupních ří-
zení bylo zajištěno, že nedošlo k žádné mimo-
řádné události, a tudíž nevznikly žádné škody na 

majetku, které vlastní nebo má ve správě ČD-IS. 

Interní dokumentace z oblasti životního 

prostředí, BOZP a požární ochrany 

Společnost ČD-IS převzala při svém vzniku pů-

vodní interní dokumentaci z oblasti životního 
prostředí, požární ochrany a BOZP a v průběhu 
roku 2012 ji aktualizovala pro potřeby ČD-IS. 

Věcně a místně příslušné orgány státní správy 
vydaly pro ČD-IS dokumenty potřebné 
k zajišťování samostatné činnosti v oblasti na-

kládání s odpady dle platných legislativních 
předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

K zajištění BOZP byl zaveden systém dle poža-
davků ČSN OHSAS 18001:2007. V rámci zhodno-
cení fyzického stavu BOZP na pracovištích a u 

technických zařízení byly provedeny prověrky 
BOZP, které proběhly v prvním pololetí roku 
2012. V průběhu prověrek nebyly zjištěny zásad-

ní neshody, které by ohrožovaly život a zdraví 
zaměstnanců. Pro prevenci a minimalizaci rizik 
BOZP jsou prováděna pravidelná školení zaměst-

nanců v oblasti BOZP a rizik vyplývajících ze spe-
cifických podmínek příslušného pracoviště. Ze 
strany vedoucích zaměstnanců je zajištěna dů-

sledná pravidelná kontrola dodržování BOZP dle 
platné legislativy. V roce 2012 nebyl registrován 
žádný pracovní úraz s pracovní neschopností. 
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8. OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI, ZÁMĚRY A CÍLE V ROCE 2013 

Dlouhodobým cílem ČD-IS je stát se centrálním 
poskytovatelem ICT služeb do Skupiny ČD, po-
skytovat služby na vysoké úrovni za podmínek 

srovnatelných s trhem s důrazem zejména na 
profesionalitu, kvalitu a efektivitu. Portfolio slu-
žeb se opírá zejména o interní kompetence spo-

lečnosti. V zájmu dosažení co největšího syner-
gického efektu v rámci ICT služeb úzce koordinu-
jeme svou obchodní strategii se záměry vedení 

Skupiny ČD. V tomto směru ČD-IS zavádí jednot-
nou koordinaci požadavků na projekty a provoz 
SAP průřezově přes celou Skupinu ČD. Po vzoru 

SAP pak chceme iniciovat i vznik kompetenčního 
centra pro oblast reportingu a manažerských 
statistik z množiny aplikací Datové sklady. 

V oblasti provozu aplikací a servisu koncových 
zařízení se ČD-IS soustřeďuje na zkvalitnění po-
skytovaných služeb a optimalizaci pracovních 

postupů souvisejících s uživatelskou podporou. 
Tomuto úsilí významným způsobem přispívá 
ServiceDeskový nástroj, jehož nasazení probíhá 

ve dvou etapách. Implementace ServiceDesko-
vého nástroje spolu s dokončením sjednocení 
pracovišť HelpDesk a vytvoření Katalogu služeb 

jsou hlavní modernizační kroky, které nás budou 
v tomto roce v oblasti poskytování služeb prová-
zet. Tento cíl podtrhuje i převedení odpovědnosti 

za služby softwarové údržby do odboru Provoz, 
čímž bude zajištěno u tohoto typu služeb jednot-
né řízení, nastavení srovnatelných parametrů a 

zajištění vyvážené uživatelské podpory. 

Mezi klíčové investiční záměry naší společnosti 
patří modernizace mid-range diskových polí a 

pořízení nové ústředny s IVR funkcionalitou. Tyto 
investice, plánované na rok 2013, souvisí jak 
s reakcí na kvantitativní nárůst potřeb provoz-

ních služeb, tak s nutností technologického roz-
voje směrem k efektivnějšímu využití zdrojů da-
tových center. Sekundárním přínosem moderni-

zace budou úspory ve spotřebě elektrické ener-
gie. 

Významným kvalitativním posunem vpřed 

v oblasti implementačních projektů a konzul-
tantských činností je vyčlenění těchto aktivit do 
samostatného odboru Implementace od 

1. 1. 2013. Odbor je tvořen projektovými mana-
žery a byznys konzultanty a jeho hlavními cíli 

jsou řízení dodávky implementačních projektů 
včetně koordinace dodávek třetích stran a tvorba 
dlouhodobé strategie aplikačních domén. 

Z obchodního pohledu jsou významné imple-
mentační příležitosti zejména v dokončení inte-
gračních projektů u společnosti ČD Cargo, a.s. 

Jedná se především o Provozní informační systém 
PRIS, který tvoří základní IT podporu provozních 
činností nákladního dopravce a dodávku nového 

obchodního systému. Pro ČD Cargo, a.s. v tomto 
roce dokončíme i implementaci integrační plat-
formy ESB. Tuto technologii, která se u ČD Car-

go, a.s. již osvědčila, předpokládáme rozvinout 
do celé Skupiny ČD a ukotvit ji v IT architektuře 
jako integrační standard. 

Zajímavé implementační příležitosti u společnos-
ti České dráhy, a.s. spojujeme s dlouhodobě roz-
víjenými aplikacemi interního finančního řízení, 

manažerského reportingu a produktového con-
trollingu, které se konsolidují do jednotného sys-
tému Strategický reporting. Pro společnost Čes-

ké dráhy, a.s. budeme v roce 2013 poskytovat i 
jednu z nově nabízených služeb a to koordinaci a 
projektové řízení dodávky Dispečerského systé-

mu osobní dopravy. Velký potenciál má rovněž 
projektový program Migrace na Windows 7, je-
hož cílem je zajistit podmínky a provést vlastní 

migraci jednotlivých organizačních jednotek 
společnosti České dráhy, a.s. na nový operační 
systém. Z pohledu příležitostí je důležité zmínit i 

požadavky, které se v tuto chvíli v souladu se 
strategií Skupiny ČD teprve formují. Jedná se o 
činnosti, metodickou a IT podporu pro budoucí 

Centrum sdílených služeb. 

Společnost bude v tomto roce pokračovat i 
v osvědčené spolupráci s vysokými školami, a to 

především na bázi akademických debat a diskuz-
ních fór a v podpoře vzdělávacího procesu. Spo-
lupráce s vysokými školami umožňuje odhadovat 

a analyzovat trendy, získat přístup k referenčním 
projektům a zahraničním zkušenostem. 
V neposlední řadě se nám tato spolupráce osvěd-

čila jako efektivní nábor absolventů dopravního 
inženýrství a telematiky a získávání nového řeši-
telského potenciálu. Hlavními partnery v této 

oblasti zůstávají nadále České vysoké učení 
technické v Praze a Univerzita Pardubice. 
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9. FINANČNÍ SITUACE 

Majetek 

Společnost ČD-IS získala vstupní majetek v roce 
2011 a to vkladem části majetku společnosti ČD 
– Telematika a.s. 

Během roku 2012 společnost především obnovila 
potřebné servery a disková pole a pokračovala ve 
výměně výpočetní techniky určené k pronájmu 

dle plánu obnovy dohodnutého s nájemcem. 
V roce 2012 společnost pokračovala 
v optimalizaci objemu a struktury majetku tak, 

aby odpovídal strategickým potřebám. 

Pohledávky 

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku ke 

konci roku 2012 činily 158,4 Kč. Pohledávky po 
splatnosti více než 90 dnů dosahují výše pouze 
0,2 mil. Kč. 

Peněžní prostředky vzrostly ve sledovaném ob-
dobí o 19% na celkovou výši 43,1 mil. Kč. 

Základní kapitál 

V roce 2012 nedošlo k žádným změnám základ-
ního kapitálu, který k 31. prosinci 2012 činil 67,3 
mil. Kč. 

Závazky 

Objem krátkodobých závazků z obchodních 
vztahů dosahoval k 31. prosinci 2012 výše 89,5, 

z čehož 1,7 mil. Kč bylo po splatnosti více než 90 
dnů. 

Výkaz zisku a ztráty 

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 

2012 činil 12,1 mil. Kč. 

Peněžní tok 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti v roce 2012 

dosahoval částky 45,8 Kč. Čistý peněžní tok 
vztahující se k výdajům spojeným s nabytím stá-
lých aktiv představoval -34,4 mil. Kč. 
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11. FINANČNÍ ČÁST 

 

Zpráva nezávislého auditora 

 

Účetní výkazy 

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztrát 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Přehled o peněžních tocích 

 

Příloha účetní uzávěrky 
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12. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami vypracovaná podle ustanovení § 66a odst. 9 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. 

Ovládaná a ovládající osoba  

Ovládaná osoba 

Společnost:  .......................... ČD - Informační Systémy, a.s. (dále jen „ČD-IS“ nebo „Společnost“) 
Sídlo: .................................... Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 
IČ: ........................................ 24829871 

podíl v účetní jednotce: ......... 100% 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17064 

Ovládající osoba od 29.2.2012 

Společnost: ........................... České dráhy, a.s. 
Sídlo: .................................... Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
IČ: ........................................ 70994226 

podíl v účetní jednotce: ......... 100% 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8039 

Ovládající osoba do 29.2.2012 

Společnost: ........................... ČD - Telematika a.s. (dále jen „ČDT“) 
Sídlo: .................................... Praha 3, Pernerova  2819/2a, PSČ 130 00 
IČ: ........................................ 61459445 

podíl v účetní jednotce: ......... 100% 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938 

Propojené osoby 

Společnost: ........................... České dráhy, a.s. 
Sídlo: .................................... Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
IČ: ........................................ 70994226 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 17064 

Společnost: ........................... ČD Cargo, a.s. 
Sídlo: .................................... Praha 7 – Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 

IČ: ........................................ 28196678 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844 

Společnost: ........................... ČD Logistics, a.s. 

Sídlo: .................................... Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00 
IČ: ........................................ 27906931 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11940 

Společnost: ........................... ČD Reality a.s. 
Sídlo: ....................................  Praha 6 − Dejvice, Václavkova 169/1, PSČ 160 00 
IČ: ........................................ 27195872 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9656 

Společnost: ........................... ČD Restaurant, a.s. 
Sídlo: .................................... Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 

IČ: ........................................ 27881415 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11738 
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Společnost: ........................... ČD travel, s.r.o. 
Sídlo: .................................... Praha 1, Na Příkopě 988/31, PSČ 110 00 
IČ: ........................................ 27364976 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108644 

Společnost: ........................... Dopravní vzdělávací institut, a.s. (dále jen „DVI“) 
Sídlo: .................................... Praha 3, Husitská 42/22, PSČ 130 00 

IČ: ........................................ 27378225 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10168 

Společnost: ........................... DPOV, a.s. 

Sídlo: .................................... Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52 
IČ: ........................................ 27786331 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 3147 

Společnost: ........................... Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (dále jen „VÚŽ“) 
Sídlo: .................................... Praha 4 – Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01 
IČ: ........................................ 27257258 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10025 

Smlouvy uzavřené s propojenými osobami v roce 2012 

Společnost uzavřela v roce 2012 následující druhy smluv s propojenými osobami: 

(údaje v ks) 

Název 

společnosti 

Dohoda o 

užívání IS 

Smlouva o 

vývoji a 
údržbě SW 

Smlouva o 

poskytnu-
tí služeb 

Kupní sml. 
- licence, 

ostatní 
majetek 

Dohoda o 

mlčenlivos-
ti 

Smlouva o 

sdružení 
Celkem 

ČDT 2 51 10 1 2 - 66 

ČD Cargo, a.s. - 11 - - 1 - 12 

ČD travel, s.r.o. - 1 - - - - 1 

České dráhy, a.s. 2 19 7 2 1 2 33 

DPOV, a.s. - 1 - - 1 - 2 

VÚŽ - 1 - 2 1 - 4 

Celkem 4 84 17 5 6 2 118 

Pohledávky k podnikům ve skupině k 31.12.2012 

(údaje v tis. Kč) 

Název společnosti Vztah ke Společnosti Stav k 31.12.2012 

České dráhy, a.s. mateřská společnost 67 627 

ČD Cargo, a.s. sesterská společnost 51 239 

DPOV, a.s. sesterská společnost 607 

ČD Reality a.s. sesterská společnost 5 

VÚŽ sesterská společnost 597 

ČDT sesterská společnost 18 399 

ČD Logistics, a.s. propojená osoba 71 

ČD Restaurant, a.s. sesterská společnost 5 

ČD travel, s.r.o. sesterská společnost 626 

DVI sesterská společnost 608 

Celkem   139 784 
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Závazky k podnikům ve skupině k 31.12.2012 

(údaje v tis. Kč) 

Název společnosti Vztah ke Společnosti Stav k 31.12.2012 

České dráhy, a.s.  mateřská společnost 200 

ČDT sesterská společnost 33 081 

DVI sesterská společnost 4 

Celkem   33 285 

Výnosy realizované mezi propojenými osobami v roce 2012 

(údaje v tis. Kč) 

Subjekt Vztah ke Společnosti Zboží Služby 
Ostatní 
provozní 

výnosy 

Celkem 

České dráhy, a.s. mateřská společnost 28 869 190 727 4 659 224 255 

ČD Cargo, a.s. sesterská společnost 5 140 191 - 140 196 

DPOV, a. s sesterská společnost - 4 910 - 4 910 

VÚŽ sesterská společnost 659 809 - 1 468 

ČD Logistics, a.s. propojená osoba - 334 - 334 

ČD travel, s.r.o. sesterská společnost 2 867 - 869 

DVI sesterská společnost - 2 207 - 2 207 

ČD Restaurant, a.s. sesterská společnost - 38 - 38 

ČDT sesterská společnost 644 72 889 - 73 533 

Celkem  30 179 412 972 4 659 447 810 

Nákupy realizované mezi propojenými osobami v roce 2012 

(údaje v tis. Kč) 

Subjekt Vztah ke Společnosti Zboží 
Materiál 

a energie 
Služby Celkem 

České dráhy, a.s. mateřská společnost 1 - 167 168 

DVI sesterská společnost - - 5 5 

ČD travel, s.r.o. sesterská společnost - - 13 13 

ČDT sesterská společnost 344 3 342 92 273 95 959 

Celkem  345 3 342 92 458 96 145 

Nákupy a prodeje dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku se 

spřízněnými subjekty v roce 2012 

Prodeje 
(údaje v tis. Kč) 

Subjekt 
Vztah 
ke Společnosti 

DNM DHM FM 

Účetní 

hodnota 

Prodejní 

cena 

Účetní 

hodnota 

Prodejní 

cena 

Účetní 

hodnota 

Prodejní 

cena 

ČDT sesterská společnost - - - 8 - - 

České dráhy, a.s.  mateřská společnost - - - 10 - - 

Celkem  - - - 18 - - 
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14. Identifikační a kontaktní údaje: 

 

Název společnosti: ....... ČD - Informační Systémy, a.s. 

Sídlo: ........................... Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 

Právní forma: ............... akciová společnost 

IČ: ............................... 248 29 871 

DIČ: ............................. CZ248 29 871 

Bankovní spojení .......... Komerční banka, a.s., číslo účtu: (CZK) 43-7795830287/0100 

Rejstříkový soud ........... Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17064 

Telefon ........................ +420 972 245 305 

Fax .............................. +420 972 225 556 

E-mail .......................... cdis@cdis.cz 

Web ............................ www.cdis.cz 

 

 


