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Komunikace – to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání
společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu
nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá dětem
a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Část této výroční zprávy 
je vytisknuta slepeckým písmem, abychom dali symbolicky na vědomí,
jak je pro nás důležitá komunikace mezi všemi lidmi. 
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, akcionáři, vážení klienti  a obchodní partneři,

začnu netradičně, tak dobře a příjemně se mi rok ještě nehodnotil. „Jsme spokojeni“, slyšel jsem na valné hromadě v prosinci 2005.

Tato slova vyslovili naši akcionáři, když viděli předběžné hospodářské výsledky společnosti ČD - Telematika a.s. v prvním roce

působení po vkladu odštěpného závodu Českých drah a.s. - Telematika o.z.

V porovnání s rokem 2004, kdy společnost zaznamenala mírný zisk, dosáhla společnost ČD - Telematika a.s. v roce 2005

výrazně kladný hospodářský výsledek, účetní zisk po zdanění ve výši 18,81 milionu korun českých. Výrazný úspěch přinesla

zejména optimalizace nákladových částek. Část zisku lze přičíst také vzrůstajícím objemům služeb, které poskytujeme.

Rok 2005 znamenal pro akciovou společnost ČD - Telematika a.s. zásadní zlom a přinesl změny, ke kterým na trhu nedochází často.

Prvního dubna 2005 byl do společnosti ČD - Telekomunikace a.s. vložen odštěpný závod Českých drah - Telematika o.z. Počet

zaměstnanců vzrostl ke dni vkladu z původních 70 na téměř 1160. Původně telekomunikační společnost tímto vkladem zásadně

rozšířila nabídku služeb o produkty z oblasti informatiky. Tyto změny si vynutily také změnu názvu společnosti z ČD - Telekomunikace a.s.

na ČD - Telematika a.s. Nový název lépe vystihuje široké spektrum poskytovaných služeb. 

Mezi nejvýznamnější cíle roku 2005 patřily konsolidace společnosti, sjednocení zaměstnaneckých kultur, dosažení kladného

hospodářského výsledku a udržení kvality poskytovaných služeb. Při naplňování těchto cílů jsme dosáhli velmi dobrých výsledků,

což mě velice těší. Dosáhli jsme obratu přes jednu miliardu korun a kladného zisku po zdanění. Zavedením systému

integrovaného řízení (IMS – Integrated management system) a získáním tři certifikátů – ISO 9001:2000, ISO 14001 

a OHSAS 18001 jsme potvrdili naši snahu stát se významným hráčem v oblasti informačních a komunikačních technologií 

a poskytovat kvalitní služby.

Co nás, společnost ČD - Telematika a.s., čeká v roce 2006? Byl bych rád, kdybychom opět splnili plán a navýšili celkový

hospodářský výsledek oproti loňskému roku. Roční obrat chceme zvýšit na 1,4 miliardy Kč a zisk o 30 procent na 23 milionů Kč.

Samozřejmě toužíme získávat nové zákazníky, směřujeme především do státní správy a k významným firmám, které se zabývají

provozováním osobní nebo nákladní dopravy. Uvažujeme také o nastartování aktivit v zahraničí.

Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva
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Děkuji všem zaměstnancům ČD - Telematika a.s. za podporu při plnění cílů společnosti a kvalitní práci, která  umožnila

společnosti v loňském roce vytvoření zisku. Věřte, že si práce všech zaměstnanců skutečně vážím. Zasadím se o to, abychom se

mohli dále rozvíjet, plnili nejen naše plány, ale i smělé vize, o kterých by si kde kdo před několika měsíci mohl říct, že jsou

troufalé. Samozřejmě děkuji i našim partnerům a zákazníkům. Jejich důvěra a vynaložené prostředky nás těší a zavazují zároveň.

Slibuji, že nepolevíme v našem snažení, a proto věřím, že naše spolupráce se bude nadále rozvíjet.

Věřím, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná, a že nás čeká mnoho dalších úspěšných let.
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Profil společnosti

ČD - Telematika a.s. je silnou a stabilní společností poskytující širokou škálu služeb z oblasti telekomunikací a informatiky se

smluvně garantovanými parametry. K poskytování služeb jí slouží druhá největší telekomunikační infrastruktura v České republice,

centrální úložiště dat, serverové farmy, vývojová, servisní a další specializovaná pracoviště.

Největším zákazníkem společnosti jsou České dráhy, a.s. Mezi další významné klienty patří celá řada telekomunikačních

operátorů, včetně provozovatele akademické sítě CESNET a společností s decentralizovanou správou.

Pobočky

Celorepubliková působnost společnosti ČD - Telematika a.s. umožňuje být co nejblíže zákazníkům. Firemní sídlo v Praze doplňuje

síť osmi regionálních poboček se servisními, obchodními i specializovanými pracovišti. Společnost je připravena na požadavky

zákazníků reagovat kdekoli a kdykoli.

Kvalita poskytovaných služeb

Společnost ČD - Telematika a.s. pečuje nepřetržitě, 24 hodin denně, o kvalitu poskytovaných služeb, a to zejména

prostřednictvím specializovaných pracovišť, jako jsou dohledová centra (NOC), regionální servisní týmy, zákaznický servis či help-

desk. Tato pracoviště poskytují zákazníkům okamžitou pomoc. K neustále sledovaným parametrům kvality služeb patří jejich

dostupnost, spolehlivost a bezporuchovost, doba obnovy po poruše či doba odezvy po zjištění chyby.
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Historie 

1994

Založení firmy ČD - Telekomunikace s.r.o. jako investiční společnosti, jejímž posláním bylo vybudovat digitální telekomunikační síť

využívající telekomunikačních kabelů s optickými vlákny a širokopásmových přenosových technologií.

1995

Zahájení výstavby vysokorychlostní páteřní optické sítě na základě exkluzivní dohody se společností České dráhy, a.s., o výstavbě

železniční vysokokapacitní páteřní sítě.

2002

Obchodní vstup společnosti na český telekomunikační trh.

2003

Transformace firmy ČD - Telekomunikace s.r.o. na akciovou společnost.

2003 až 2004 

Poskytování vybraných telekomunikačních služeb operátorům působícím na českém trhu. Zavádění nových telekomunikačních

služeb.

2005

Okruh působnosti se významným způsobem mění po vkladu odštěpného závodu Telematika Českých drah, a.s. Rozšíření původní

nabídky telekomunikačních služeb o služby z oblasti informatiky. Společnost změnila název na ČD - Telematika a.s. 



Firemní kultura
1. Každý usiluje o to, být ve své odbornosti co nejlepší; vedení společnosti usiluje o vytvoření podmínek 

a příležitostí pro všechny zaměstnance.
2. Každý zákazník je důležitý; proto je práci pro zákazníka a jeho spokojenosti věnována maximální péče.
3. Každý z nás může svými nápady přispět k lepší práci a k rozvoji společnosti.
4. Každá práce je důležitá; proto ji odevzdáváme v maximální kvalitě a v dokonalém detailním provedení.
5. Každý může udělat chybu; nehledáme viníky, ale příčinu a příležitost ke zlepšení.

�



6. Každý z nás je jiný; respektujeme to při jednání se svými kolegy.
7. Nebojíme se změn a vyhledáváme je, pokud mohou přispět k lepším výsledkům.
8. Všichni jsme na jedné lodi; proto spolupracujeme a otevřeně mluvíme o všech příležitostech ke zlepšení.
9. Předpokladem stability našeho podnikání je stabilita společnosti; proto je náš zájem zaměřen na její ekonomický

růst a zisk.
10. Staráme se o své pracovní prostředí, příjemnou atmosféru a dobré mezilidské vztahy. 

�
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Finanční a provozní ukazatele

K 1. 4. 2005 byl dokončen proces vkladu části podniku České dráhy, a.s., odštěpného závodu Telematika do majetku

společnosti ČD - Telekomunikace a.s. Protože tento vklad měl významný vliv na hospodaření společnosti ČD - Telematika a.s., 

není možné srovnání ekonomických ukazatelů mezi roky 2004 a 2005. 

v tis. Kč 31. 12. 2005 31. 12. 2004

Aktiva celkem 3 023 391 2 275 801

z toho dlouhodobý majetek 2 578 466 2 117 506

z toho oběžná aktiva 413 605 139 061

Cizí zdroje 630 099 425 221

z toho bankovní úvěry 65 587 0

Vlastní kapitál 2 250 475 1 481 777

z toho základní kapitál 2 374 749 1 509 621

z toho hospodářský výsledek 18 810 1 138

EBITDA 348 324 117 226

Tržby za vlastní výkony a prodané zboží

v tis. Kč 31. 12. 2005 31. 12. 2004

Tržby za vlastní výkony a prodané zboží celkem 1 117 676 241 007

Tržby za prodej zboží 18 120 22 589

Výkony 1 099 556 218 418

z toho tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 017 754 218 418
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Významné události roku

29. březen 

Mezi Českými drahami, a.s., a společností ČD - Telekomunikace a.s. byla podepsána „Smlouva o vkladu části podniku“ 

s účinností od 1. 4. 2005. 

1. duben

Odštěpný závod České dráhy, a.s., TELEMATIKA, odštěpný závod (dále také „Telematika“) byl vložen do společnosti 

ČD - Telekomunikace a.s.

15. duben 

Valná hromada provedla rekonstrukci orgánů společnosti tak, aby jejich složení odpovídalo akcionářské struktuře.

Rovněž došlo k významným změnám stanov:

• Změna názvu obchodní firmy na „ČD - Telematika a.s.“.

• Změna modelu řízení a správy společnosti - představenstvo není voleno a odvoláváno dozorčí radou, ale valnou hromadou.

• Na dalších zasedáních valné hromady v průběhu roku 2005 byly provedeny další změny stanov. 

• Rozšíření pravomoci představenstva k zakládání dceřiných společností.

• Změna sídla na „Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00“.

• Doplnění 2 zástupců zaměstnanců do dozorčí rady od 1. 1. 2006 na základě výsledků voleb.

1. květen 

Společnost ČD - Telekomunikace a.s. změnila svůj název na ČD - Telematika a.s.
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4. květen

Do obchodního rejstříku byl zapsán vklad odštěpného závodu Telematika do společnosti ČD - Telekomunikace a.s. Tím se naplnil

jeden ze strategických záměrů Českých drah, a.s., jímž byl zisk majoritního podílu v ČD - Telekomunikace a.s. České dráhy, a.s.,

tak převzaly kontrolu nad vysokokapacitní optickou sítí. Zároveň došlo k finančnímu ozdravení společnosti ČD - Telekomunikace a.s.,

ke snížení nákladů Českých drah, a.s. a konečně i k dalšímu rozvoji informatiky a telekomunikací pro potřeby Českých drah, a.s.,

Zrodil se silný hráč na trhu aplikací, systémové integrace a telekomunikací, který je schopen čelit konkurenci a samostatně působit

na trhu ICT.

8. červen 

Vstupuje v účinnost „Rámcová smlouva o spolupráci mezi Českými drahami, a.s., a ČD - Telematika a.s., která tvoří základ

obchodní spolupráce mezi oběma subjekty. 

19. prosinec

Během roku 2005 obdržela společnost ČD - Telematika a.s. certifikáty na všechny tři zaváděné systémy řízení: 

• řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000 (QMS),

• řízení dopadů do životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2004 (EMS),

• řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSaS 18001 (SMS).
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Očekávaný vývoj, cíle a záměry

Vize

ČD - Telematika a.s. je první společností poskytující komplexní komunikační a telematická řešení na vlastní infrastruktuře. 

Vizí firmy je zajišťovat optimální rozvoj informačních a telekomunikačních technologií. Myšlenka každého zaměstnance společnosti

se může stát základem dalšího úspěšného projektu.

Mise

Společnost 

ČD - Telematika a.s. chce poskytovat komplexní telematická řešení a služby včetně systémové integrace v nadstandardní kvalitě,

chce přicházet s novými řešeními a službami, přizpůsobovat je měnícím se potřebám zákazníků. Snaží se být společností 

s neustále se upevňující pozicí na trhu a významným způsobem ovlivňující  trh telematických služeb.

Zákazníci

ČD - Telematika a.s. se chce stát první volbou pro zákazníky, kteří požadují telematické služby s vysokou přidanou hodnotou.

Chce být jejich nepostradatelným partnerem na cestě k podnikatelským úspěchům. Snaží se sledovat potřeby zákazníků 

a nacházet pro ně nové, efektivní způsoby řešení.

Zaměstnanci

ČD - Telematika a.s. chce být preferovaným zaměstnavatelem na trhu díky hodnotám, které společnost a její zaměstnanci

uznávají. Motivuje a uspokojuje potřeby každého zaměstnance individuálně a podílí se na rozvoji jeho kvalifikace. Vytváří jim

prostor pro vlastní realizaci. Všichni zaměstnanci si uvědomují svoji důležitost při týmové práci a sdílejí společné hodnoty, kterými

jsou spokojení zákazníci, pozitivní atmosféra, odpovědnost, vůle ke změnám.
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Strategie

ČD - Telematika a.s. se vyznačuje jasnou orientací na trh, na poskytování profesionálních služeb a řešení na základě

individuálního přístupu k zákazníkovi, projektovým řízením, seriózností v obchodních vztazích a vysokým standardem a kvalitou

služeb. Poskytuje spektrum služeb, kterými dokáže uspokojit všechny potřeby  zákazníků  při zachování pozitivních provozních

výsledků společnosti. Využívá strategické, projektové, ekonomické i marketingové řízení pro její další rozvoj, dosažení cílů 

a upevnění pozice na trhu ICT. Monitoruje výkonnost procesů tak, aby byly efektivní a umožňovaly zpětnou vazbu od zákazníků,

obchodních partnerů a zaměstnanců společnosti. Firma se orientuje na zákazníky z řad středně velkých a velkých společností 

s decentralizovanou správou, telekomunikační operátory, státní správu a samosprávu v České republice i zahraničí. 

ČD - Telematika a.s. uplatňuje profesionální a vstřícný přístup všech zaměstnanců společnosti při řešení požadavku zákazníků.

Předpokládaný vývoj společnosti

Rozhodnutí o vkladu Telematika o.z. do ČD - Telekomunikace a.s. bylo projevem ofenzivní strategie obou společností. Aktivně

formovaly trh tím, že vkladem vytvořily silný subjekt, schopný poskytovat skutečně komplexní ICT a telematické služby 

a nacházet nové tržní příležitosti, což je ostatně nejvyšší prioritou společnosti ČD - Telematika a.s. 

V rámci strategického plánování se v průběhu roku 2006 budou definovat hlavní střednědobé cíle a rozhodne se 

o způsobu jejich dosažení. Společnost ČD - Telematika a.s. bude disponovat dostatečným potenciálem k tomu, aby se stala

významným poskytovatelem služeb v oblasti:

• telematických aplikací v dopravě,

• poradenství v dopravních procesech,

• systémové integrace,

• outsourcingu.
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Statutární orgány a vedení společnosti

Představenstvo

Ing. Stanislav Beneš

předseda představenstva

Ing. Jiří Růžička

místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Šídlo

člen představenstva

Dozorčí rada

JUDr. Štefan Malatín

předseda

Josef Habarta

člen

Miroslav Škota

člen

Jiří Kratochvíl

člen

Ing. Zdeněk Chrdle

člen

Ing. Miloslav Jakeš

člen

Vedení

Ing. Stanislav Beneš 

generální ředitel 

Věk 40 let, Vysoká škola ekonomická 

v Praze

Ing. Vladimír Horský

výkonný ředitel 

Věk 60 let, Vysoká škola dopravní 

v Žilině

Ing. Jiří Růžička

ředitel pro strategii 

Věk 50 let, Vysoká škola dopravy 

a spojů v Žilině

Martin Zeman 

finanční ředitel 

Věk 37 let, Gymnázium v Havířově

Ing. Juraj Eisel

personální ředitel 

Věk 49 let, Vysoká vojenská škola 

ve Vyškově

Ing. Irena Valášková 

obchodní ředitelka 

Věk 36 let, Vysoké učení technické 

v Brně

Ing. Jiří Koryčan

ředitel úseku provozu aplikací 

Věk 55 let, Vysoká škola dopravy 

a spojů v Žilině

Ing. Tomáš Vacek 

ředitel úseku SMIS 

Věk 36 let, České vysoké učení

technické v Praze

Ing. Tomáš Dvořák 

ředitel úseku DIS 

Věk 37 let, Vysoká škola dopravy 

a spojů v Žilině

Ing. Josef Bernard 

ředitel úseku INFRA 

Věk 51 let, České vysoké učení

technické v Praze

Ing. Miroslav Šídlo

ředitel úseku IPŘ

Věk 49 let, České vysoké učení

technické v Praze

Mgr. Josef Chomyn

ředitel úseku elektronických komunikací 

Věk 32 let, Univerzita Karlova v Praze

Ing. Daniel Ussarz

ředitel úseku SAP 

Věk 35 let, Vysoká škola báňská 

v Ostravě



ČD - Telematika a.s. je silnou a stabilní společností poskytující širokou škálu služeb z oblasti telekomunikací 
a informatiky se smluvně garantovanými parametry. K poskytování služeb jí slouží druhá největší telekomunikační
infrastruktura v České republice, centrální úložiště dat, serverové farmy, vývojová, servisní a další specializovaná
pracoviště.�



Největším zákazníkem společnosti jsou České dráhy, a.s. Mezi další významné klienty patří celá řada
telekomunikačních operátorů včetně provozovatele akademické sítě CESNET a společností 
s decentralizovanou správou.

Celorepubliková působnost společnosti ČD - Telematika a.s. umožňuje být co nejblíže zákazníkům. 
�
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 
a o stavu jejího majetku 

Vývoj společnosti

Podnikatelské cíle roku 2005, prvního roku fungování společnosti jako dceřiné společnosti Českých drah, a.s., byly splněny.

Potvrdilo se, že vyjmutí informatiky a telekomunikací z Českých drah, a.s., (jako servisních činností k hlavnímu podnikání) a jejich

vkladem do společnosti vlastnící moderní telekomunikační infrastrukturu bylo správnou volbou, protože 

je díky tomu možné:

• budovat silnou společnost schopnou nabízet komplexní ICT a telematické služby,
• zvýšit efektivitu a kvalitu telekomunikačních a informatických služeb v rámci holdingu Českých drah, a.s.,
• komplexně zabezpečit jednu z oblastí servisních služeb tvořících podporu hlavního podnikání Českých drah, a.s., aniž by se

management Českých drah, a.s., a jeho aparát  musel věnovat detailnímu řízení této oblasti.

Jedním z cílů tohoto projektu bylo dosažení ziskového hospodaření již od prvního roku po vkladu s tím, že pro hospodářský

výsledek byl požadován koridor vymezený reálnou a maximální hodnotou zisku.

Navzdory tomu, že v realizaci vkladu došlo k tříměsíčnímu skluzu a synergické efekty vkladu se tedy nemohly naplno projevit, bylo

v roce 2005 dosaženo hospodářského výsledku 18,81 mil. Kč. Tato hodnota se nachází v plánovaném koridoru.

Obchodní politika a marketing

V roce 2005 se obchodní a marketingové aktivity soustřeďovaly především na sjednocení obchodních aktivit dvou různých

společností a zviditelnění nové firmy u cílové skupiny zákazníků. Obě společnosti měly zcela odlišnou obchodní a marketingovou

strategii. Odštěpný závod Telematika své obchodní aktivity soustřeďoval hlavně na svoji mateřskou společnost České dráhy, a.s., 

a zákazníky podnikající v příbuzných odvětvích. Společnost ČD - Telekomunikace a.s. se soustřeďovala převážně na telekomunikační

operátory, lokální ISP, velké společnosti a státní správu, kterým poskytovala telekomunikační řešení na míru. Byly vytvořeny nové

obchodní týmy s orientací na určité segmenty trhu schopné nabídnout celé portfolio produktů s ohledem na potřeby zákazníka.

Obchodní aktivity se hlavně soustřeďovaly na zákazníky, u kterých již byly obě společnosti známé, s cílem představit nové

možnosti, které jim může nová společnost nabídnout.
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Marketingové aktivity se soustřeďovaly hlavně na budování identity nové značky, podporu prodeje vybraných produktů a udržení

zákazníků. Bylo zapotřebí zesílit marketingové aktivity, aby se nová značka dostala do povědomí vybraných cílových skupin

zákazníků, obchodních partnerů a odborné veřejnosti. S tím bylo spojeno také vytvoření nových komunikačních nástrojů a prodejních

materiálů respektujících šíři poskytovaných produktů. Jednalo se zejména o vytvoření nových internetových stránek, profilu

společnosti, produktových materiálů a grafického manuálu firmy. Nejvýznamnější marketingovou aktivitou byla úspěšná účast

společnosti na veletrhu INVEX 2005, kde společnost podpořila konferenci Dny krajů, měst a obcí. Navíc byla společnost

prezentována na různých odborných konferencích a menších výstavách zaměřených hlavně na dopravu a logistiku.

Před vkladem obě společnosti poskytovaly rozdílné produkty, navíc různým cílovým skupinám a za rozdílných podmínek. Proto byl

v roce 2005 nastartován proces konsolidace rozsahu poskytovaných produktů tak, aby společnost mohla plně využít svých

schopností poskytovat komplexní ICT řešení různým cílovým skupinám. Celý proces vytváření nového produktového portfolia bude

plně ukončen v roce 2006. Změna se dotkne celé společnosti a vynutí si také změnu mnoha procesů tak, aby respektovaly

požadavky zákazníků.

Významnou roli hrají produkty třetích stran, a proto byl započnut proces uzavírání obchodních partnerství s nejvýznamnějšími

společnostmi působícími v ICT v České republice – SAP, IBM, Oracle, Hewlett-Packard, Fujitsu-Siemens a další. Výsledkem

bude doplnění produktů tak, aby společnost dokázala uspokojit potřeby svých zákazníků. Cílem je vytvoření oboustranně

výhodných partnerství, která podnítí také vznik dalších produktů. Přínosem bude rovněž úspora nákladů na prodej, ze které

budou profitovat především zákazníci.



ČD - Telematika a.s.
Výroční zpráva 2005 15

Produkty a služby

Telekomunikační služby

• datové
• internetové
• hlasové

Společnost ČD - Telematika a.s. svým zákazníkům poskytuje kompletní portfolio internetových, datových a hlasových služeb s vysokou

spolehlivostí a garantovanou kvalitou (SLA). Tyto telekomunikační služby byly původně určeny hlavně telekomunikačním operátorům

a lokálním poskytovatelům internetu (ISP) s vysokými nároky na kvalitu. V současnosti již společnost nabízí ve stejné kvalitě telekomunikační

služby také zákazníkům z různých segmentů trhu od velkých firem až po zákazníky ze státní správy a samosprávy.

Služby z oblasti informatiky

ČD - Telematika a.s. patří mezi nejvýznamnější dodavatele služeb z oblasti informatiky a informačních technologií v České republice.

Od svého vzniku vyvinula a provozuje celou řadu informačních systémů dle požadavků zákazníků převážně v oblasti dopravy

a logistiky. 

Největším zákazníkem jsou České dráhy, a.s., pro které společnost vyvinula, implementovala a současně provozuje celou řadu

informačních systémů a nejrůznějších modulů IS SAP R/3. ČD - Telematika a.s. pečuje o provoz více než 18 000 počítačů

a o komunikační infrastrukturu, včetně provozu serverů s klíčovými aplikacemi, které zajišťují chod nákladní a osobní železniční

dopravy. Provoz a správu informačních systémů zabezpečuje rozsáhlý tým specialistů a technologická zařízení po celé České

republice, která splňují nejvyšší kritéria kvality a bezpečnosti. Požadavky uživatelů řeší centrální Help Desk.

Služby telekomunikační infrastruktury

• plánování infrastruktury
• výstavba infrastruktury
• provoz a servis infrastruktury

ČD - Telematika a.s. poskytuje komplexní služby zahrnující projektování, výstavbu, provoz, servis a nepřetržitý dohled telekomunikační

infrastruktury. O dlouholetých zkušenostech s budováním a provozem různých typů infrastruktury svědčí i fakt, že vystavěla a provozuje

druhou největší telekomunikační infrastrukturu v České republice v délce 3500 km optických kabelů. Servis této infrastruktury zajišťují

servisními týmy dislokované v osmi největších městech České republiky, které jsou schopné v krátkém čase odstranit případnou závadu.

• vývoj a provoz aplikací na různých platformách
• vývoj a provoz databází
• implementace a provoz IS SAP R/3
• vývoj a provoz internetových a intranetových stránek

• provoz rozsáhlých úložišť dat
• servis výpočetní techniky
• outsourcing
• počítačová školení
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Zaměstnanecká politika a sociální program

Základní směry zaměstnanecké politiky

Zaměstnaneckou politiku v roce 2005 zásadně ovlivnil vklad odštěpného závodu Českých drah Telematika do ČD - Telekomunikace a.s.

Šlo především o nároky na lidské zdroje vyvolané nárůstem nových činností a finalizací rozsáhlých projektů zahájených 

v předcházejícím období.

K projektům, které se nejvíce promítly do zaměstnanecké politiky a do práce s lidskými zdroji, patří zejména:

• vytvoření nové organizační struktury,
• stanovení personální strategie,
• zpracování pravidel odměňování spolu se systémem hodnocení jako přípravou na implementaci benefitního 

a stabilizačního programu zaměstnanců. 

Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů

Společnost ČD - Telematika a.s. se zaměřila na lepší využití tvůrčího potenciálu svých týmů a na zlepšení personální práce v řízení

vedoucích zaměstnanců. Průběžně také pokračovaly práce na systému procesního řízení v personalistice a v souvislosti se zavedením

certifikátů ISO byla zahájena analýza modelování procesů. Společnost vykázala příznivou vzdělanostní strukturu zaměstnanců.

Mírně poklesl počet zaměstnanců s odborným vzděláním bez maturitní zkoušky a naopak vzrostl počet zaměstnanců s úplným

středoškolským vzděláním a stabilizoval se počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců.

Byl vytvořen plán vzdělávání na rok 2006, jehož cílem je zvýšit odbornost zaměstnanců. Úspěšně pokračovala jazyková příprava,

zaměřená na různé stupně výuky anglického jazyka a další odborné kurzy a školení. 

Vzdělanostní struktura k 31. 12. 2005

ZV SO VŠ ÚSO
1 %

20 %

26 %

53 %
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Vývoj počtu zaměstnanců a jejich věková struktura

V druhé polovině roku 2005 se počet zaměstnanců stabilizoval. K 31. 12. 2005 ve společnosti pracovalo 1160 zaměstnanců. 

V souladu s návrhem nové organizační struktury, který reflektuje potřeby nových projektů, vedení společnosti v prvním pololetí

roku 2006 předpokládá dílčí personální změny. 

Struktura zaměstnanců podle věku v roce 2005

do 20 let 1

od 21 do 30 let 224 19 %

od 31 do 40 let 332 29 %

od 41 do 50 let 325 28 %

51 let a více 278 24 %

Celkem 1160 100 %

Průměrný věk zaměstnanců: 43 let 

Vysoký kredit a konkurenceschopnost společnosti ČD - Telematika a.s. mohou být rozvíjeny pouze za předpokladu, že bude 

k dispozici generační záloha. Proto je potěšující, že téměř 48 % zaměstnanců spadá do věkové kategorie nižší než 40 let.

Kolektivní smlouva a využití sociálního fondu

Pro čerpání ze sociálního fondu bylo vyčleněno 1065 tis. Kč.

Podle podnikové Kolektivní smlouvy na rok 2005 byly uvolněny finanční prostředky na:

• penzijní připojištění zaměstnanců,
• životní pojištění zaměstnanců,
• rekreační pobyty zaměstnanců,
• zimní a letní rekreace pro děti zaměstnanců (sociální fond),
• závodní stravování,
• kvalitu pracovního prostředí,
• odměny zaměstnancům v rámci pracovních nebo životních výročí.

Tradičně dobrá spolupráce vedení společnosti s odborovou organizací pokračovala i během roku 2005, a to v souladu 

s uzavřenou Kolektivní smlouvou. Členové odborů byli informováni o zásadních koncepčních, ekonomických a organizačních

záležitostech.
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Společnost a okolí

Společnost ČD - Telematika a.s. není jen poskytovatelem komplexních služeb v oblasti telekomunikací a informatiky, významně 

se také podílí na rozvoji veřejného života a podává pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Snaží se podporovat projekty hlavně 

z těchto oblastí:

• Kultura 
• Sport 
• Humanita 
• Vzdělání 
• Konference 

Vztah k životnímu prostředí

Společnost ČD - Telematika a.s. si uvědomuje vliv svých aktivit na kvalitu životního prostředí. Aby ještě více zlepšila svůj

environmentální profil, rozhodla se zavést systém řízení ochrany životního prostředí, který je spolu se zajištěním bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci nedílnou součástí Integrovaného systému. Úspěšně tedy prošla procesem certifikace a ověření 

systému Integrovaného managementu (IMS), jehož součástí je také systém environmentálního managementu (EMS) certifikovaný

dle řady norem ČSN EN ISO 14 001:2004 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) certifikovaný dle specifikace

OHSAS 18001.

Společnost ČD - Telematika a.s. se zavázala ke stálému zlepšování přístupu a chování v oblasti ochrany životního prostředí,

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jakosti. Vedení společnosti je garantem naplňování této politiky a prosazuje ji na všech

úrovních řízení a života společnosti.

Vrcholové vedení je průběžně informováno o problematice EMS a BOZP na poradách.

Za základ zlepšování systému environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rozhodování

o dalších krocích v těchto oblastech slouží zpráva pro přezkoumání EMS vedením společnosti.



Vize
ČD - Telematika a.s. je první společností poskytující komplexní komunikační a telematická řešení na vlastní
infrastruktuře. Vizí firmy je zajišťovat optimální rozvoj informačních a telekomunikačních technologií. 
Myšlenka každého zaměstnance společnosti se může stát základem dalšího úspěšného projektu.�



Mise
ČD - Telematika a.s. chce poskytovat komplexní telematická řešení a služby včetně systémové integrace 
v nadstandardní kvalitě, chce přicházet s novými řešeními a službami, přizpůsobovat je měnícím se potřebám
zákazníků. Snaží se být společností s neustále se upevňující pozicí na trhu a významným způsobem ovlivňující 
trh telematických služeb.

�
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Finanční situace 

Rozvaha

Majetek 

Změny v majetku společnosti ČD - Telematika a.s. v roce 2005 se vztahují zejména k majetku pořízenému v rámci vkladu

odštěpného závodu Telematika společnosti České dráhy, a.s., (software v hodnotě cca 469,4 mil. Kč, stavby v hodnotě 

cca 27,8 mil. Kč a movité věci a dopravní prostředky v hodnotě cca 95,4 mil. Kč) a k investicím realizovaným přímo společností

ČD - Telematika a.s.

Finanční investice

Dne 9. 11. 2005 byla společností ČD - Telematika a.s. založena společnost Trade CDT, s.r.o., IČ: 27393097, základní kapitál

činí 500 tis. Kč a jediným vlastníkem je společnost ČD - Telematika a.s.

Pohledávky

V roce 2005 došlo k nárůstu hodnoty krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů z cca 51,6 mil. Kč k 31. 12. 2004 na

hodnotu cca 296,4 mil. Kč k 31. 12. 2005. Objem pohledávek souvisí se zahájením provozování telematických služeb v rámci

společnosti ČD - Telematika a.s. Objem pohledávek s termínem více než 90 dnů po datu splatnosti je k 31. 12. 2005 cca 7,6 %

z celkového objemu pohledávek společnosti ČD - Telematika a.s.

Základní kapitál

Dne 4. 5. 2005 bylo v obchodním rejstříku zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti ČD - Telematika a.s. formou emise

865 128 ks kmenových akcií na majitele s nominální hodnotou 1000 Kč za 1 akcii. Základní kapitál společnosti ČD - Telematika a.s.

k 31. 12. 2005 činí 2 374 749 000 Kč.

Závazky

V roce 2005 došlo k nárůstu hodnoty krátkodobých závazků z obchodních vztahů z cca 36,9 mil. Kč k 31. 12. 2004 na hodnotu

cca 141,2 mil. Kč k 31. 12. 2005. Objem těchto závazků souvisí se zahájením provozování telematických služeb v rámci

společnosti ČD - Telematika a.s. Objem krátkodobých závazků z obchodních vztahů s termínem více než 90 dnů po datu

splatnosti činil k 31. 12. 2005 cca 6,8 % z celkového objemu pohledávek společnosti ČD - Telematika a.s.

Bankovní úvěry

Bankovní úvěr k 31. 12. 2005 ve výši 65 587 tis. Kč představuje záporný zůstatek na kontokorentním účtu u Komerční banky, a.s.

Společnost nenabyla vlastní akcie ani zatímní listy, ani akcie a zatímní listy ovládající osoby.
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Výkaz zisku a ztráty

Rok 2005 lze v oblasti hospodaření společnosti ČD - Telematika a.s., co se týče změn struktury a objemu tržeb i nákladů, označit

za přelomový. Skokový nárůst objemu nákladů spojených se zajištěním provozu vloženého majetku a poskytovaných služeb

(mzdy, investice do majetku, náklady na provoz, údržbu apod.) a tržeb neznamenal negativní dopad na hospodaření společnosti.

Provozní hospodářský výsledek za rok 2005 činil cca 35 mil. Kč a společnost v roce 2005 dosáhla čistý zisk ve výši 18,81 mil. Kč.

Finanční tok

Čistý peněžní tok společnosti z provozní činnosti za rok 2005 činil 164,5 mil. Kč, výdaje vztahující se k investiční činnosti dosáhly

166,1 mil. Kč a peněžní toky vztahující se k finanční oblasti představovaly -23,6 mil. Kč. To znamená, že celkové finanční

prostředky společnosti k 31. 12. 2005 jsou oproti stavu k 31. 12. 2004 o 25,2 mil. Kč nižší.

Rozdělení hospodářského výsledku

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 v tis. Kč.

Zisk po zdanění celkem 18 810

z toho příděl do rezervního fondu 941

z toho příděl do sociálního fondu 1 394

z toho převod na účet neuhrazené ztráty z minulých let 16 475
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Systém řízení rizik

Pro účely kontinuálního snižování rizik vztahujících se zejména k procesnímu řízení a k dodržování a zdokonalování

vnitropodnikových postupů bylo dne 1. 5. 2005 založeno oddělení Interního auditu, které poskytuje managementu,

představenstvu a dozorčí radě nezávislé a odborné posouzení stavu vnitřních kontrolních systémů a přispívá k průběžnému

zdokonalování vnitřních kontrolních systémů společnosti.

K hlavním aktivitám oddělení patří:

• zajišťování průběžného interního procesního auditu,

• zpracování analýz výsledků auditů a návrhů opatření k odstranění nedostatků,

• identifikace rizik, 

• zajišťování a organizování analýz rizik rozhodujících produktů a procesů společnosti, interní audit je pověřen kontrolou

schválených procesních postupů směřujících k minimalizaci rizik,

• posuzování přiměřenosti a účinnosti strategie a struktury vnitřního řídícího a kontrolního systému,

• zajištění standardní kontrolní činnosti podle pokynů generálního ředitele, podle pokynů představenstva a na vyžádání dozorčí

rady společnosti,

• průběžné analyzování nedostatků v hospodaření společnosti, monitoruje účinnost interních opatření přijatých k odstranění

zjištěných nedostatků a v součinnosti s ostatními průřezově působícími útvary se podílí na zkvalitňování metodických pokynů.

Jedním z klíčových úkolů oddělení Interního auditu pro rok 2006 je zavedení předpisu Vnitřní kontrola v ČD - Telematika a.s.,

který bude upravovat a upřesní institucionální provádění vnitřních kontrol, včetně práv a povinností kontrolujících a kontrolovaných.
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Zpráva předsedy dozorčí rady

Zasedání dozorčí rady, které se konalo dne 10. 2. 2005 konstatovalo odstoupení členky dozorčí rady Ing. Evy Stradějové. Dále

konstatovalo kooptaci Ing. Zdeňka Chrdleho členem dozorčí rady. Dozorčí rada také projednala odstoupení člena dozorčí rady

Ing. Josefa Bazaly a schválila kooptaci Ing. Miloše Jakeše členem dozorčí rady.

Dozorčí rada se sešla dne 16. 2. 2005, projednala a odsouhlasila odměňování členů představenstva a navrhla mimořádné valné

hromadě konané dne 16. 2. 2005 zvolení do funkce členů dozorčí rady Ing. Zdeňka Chrdleho a Ing. Miloslava Jakeše, kteří byli

již dříve do dozorčí rady kooptování místo členů, kteří rezignovali.

Na zasedání dozorčí rady dne 1. 4. 2005 odsouhlaseno odvolání Mgr. Josefa Chomyna z funkce člena představenstva a bylo

schváleno zvolení Ing. Jiřího Růžičky členem představenstva.

Dne 22. 6. 2005 na zasedání dozorčí rady bylo doporučeno valné hromadě společnosti schválení auditorem ověřené výroční

zprávy a řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2004. 

Dozorčí rada se sešla dne 21. 12. 2005 a projednala odstoupení k datu 31. 12. 2005 Kateřiny Philippové a Bc. Pavla Morávka 

z funkce členů dozorčí rady. Dále dozorčí rada vzala na vědomí, že zaměstnanci ČD - Telematika a.s. zvolili dva členy dozorčí

rady, Miroslava Škotu a Josefa Habarta.

Dozorčí rada konstatuje, že spolupráce dozorčí rady s vedením společnosti je plynulá a dozorčí rada je plně informována o všech

zásadních otázkách vývoje společnosti a představenstvo tak umožňuje dozorčí radě řádný výkon její funkce. 

Dozorčí rada rovněž konstatovala, že spolupráce dozorčí rady s představenstvem společnosti je na dobré úrovni a odpovídá všem

potřebám plynulého chodu společnosti.

Členové dozorčí rady neshledali při kontrole plnění hospodářského výsledku, dodržování stanov společnosti a dodržování

podnikatelského záměru podstatné závady.

Členové dozorčí rady průběžně prověřovali podnikatelské aktivity společnosti, činnost představenstva a vývoj hospodaření

společnosti.
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Dozorčí rada na základě jí známých skutečnosti konstatuje, že činnost společnosti probíhala v souladu s právními předpisy,

stanovami a pokyny valné hromady, že účetnictví je vedeno podle platné účetní metodiky, průkazně, úplně a správně a že

odpovídá skutečnosti.

Z přehledu dozorčí rady společnost v současné době prosperuje.

Dozorčí rada projednala roční účetní závěrku. Při své kontrolní činnosti v průběhu roku ani při kontrole roční účetní závěrky

neshledala dozorčí rada závažné nedostatky v práci představenstva a v souladu s výrokem auditora doporučuje valné hromadě

přijmout a schválit roční účetní závěrku.

Na základě výsledků své činnosti vydává dozorčí rada valné hromadě tato doporučení:

- schválit roční účetní závěrku za rok 2005 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku.

JUDr. Štefan Malatín

Předseda dozorčí rady
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Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti 

ČD - Telematika a.s. k 31. prosinci 2005 a nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými 

v České republice.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za účetní období roku 2005, uvedených v této výroční zprávě, s ověřovanou účetní

závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.

Ověřili jsme správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Za úplnost a správnost této zprávy odpovídá statutární

orgán společnosti.

V Brně dne 20. 3. 2006

Ing. Stanislav Chaloupka

auditor - číslo osvědčení 1461

DANEKON, spol.s r.o.

Brněnská 1257, Kuřim

č. osvědčení 204

Zpráva auditora
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Rozvaha (v tis. Kč)

31. 12. 2005 31. 12. 2004

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 3 513 124 489 733 3 023 391 2 275 801

Dlouhodobý majetek 3 042 110 463 644 2 578 466 2 117 506

Dlouhodobý nehmotný majetek 811 723 205 109 606 614 255 761

Software 551 752 192 765 358 987 3 046

Ocenitelná práva 255 242 12 344 242 898 252 715

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 729 0 4 729

Dlouhodobý hmotný majetek 2 229 887 258 535 1 971 352 1 861 745

Stavby 1 971 559 204 274 1 767 285 1 772 563

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 213 770 53 823 159 947 73 247

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 35 789 0 35 789 15 935

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10 0 10 0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 8 759 438 8 321 0

Dlouhodobý finanční majetek 500 0 500 0

Podíly v ovládaných a řízených osobách 500 0 500 0

Oběžná aktiva 439 694 26 089 413 605 139 061

Zásoby 19 415 3 232 16 183 7 416

Materiál 14 063 3 232 10 831 7 416

Nedokončená výroba a polotovary 5 352 0 5 352 0

Dlouhodobé pohledávky 17 874 0 17 874 47 610

Jiné pohledávky 17 874 0 17 874 19 191

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 28 419

Krátkodobé pohledávky 398 441 22 857 375 584 54 865

Pohledávky z obchodních vztahů 319 278 22 857 296 421 51 570

Krátkodobé poskytnuté zálohy 10 646 0 10 646 2 804

Dohadné účty aktivní 1 138 0 1 138 365

Jiné pohledávky 67 379 0 67 379 126

Krátkodobý finanční majetek 3 964 0 3 964 29 170

Peníze 340 0 340 79

Účty v bankách 3 624 0 3 624 7 056

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 22 035

Časové rozlišení 31 320 0 31 320 19 234

Náklady příštích období 30 017 0 30 017 19 231

Příjmy příštích období 1 303 0 1 303 3

Účetní závěrka
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31. 12. 2005 31. 12. 2004

PASIVA CELKEM 3 023 391 2 275 801

Vlastní kapitál 2 250 475 1 481 777

Základní kapitál 2 374 749 1 509 621

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 690 0

Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 227 0

Statutární a ostatní fondy 463 0

Výsledek hospodaření minulých let -143 774 -28 982

Neuhrazená ztráta minulých let (-) -143 774 -28 982

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 18 810 1 138

Cizí zdroje 630 099 425 221

Dlouhodobé závazky 276 197 248 996

Závazky – podstatný vliv 0 3 030

Dlouhodobé přijaté zálohy 17 785 19 125

Jiné závazky 161 142 226 841

Odložený daňový závazek 97 270 0

Krátkodobé závazky 288 315 176 225

Závazky z obchodních vztahů 141 193 36 928

Závazky – podstatný vliv 0 21 569

Závazky k zaměstnancům 26 140 1 910

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 15 485 1 253

Stát – daňové závazky a dotace 7 285 17 305

Krátkodobé přijaté zálohy 1 603 6 859

Dohadné účty pasivní 761 18

Jiné závazky 95 848 90 383

Bankovní úvěry a výpomoci 65 587 0

Krátkodobé bankovní úvěry 65 587 0

Časové rozlišení 142 817 368 803

Výdaje příštích období 2 771 0

Výnosy příštích období 140 046 368 803
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Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)

31. 12. 2005 31. 12. 2004

Tržby za prodej zboží 18 120 22 589

Náklady vynaložené na prodané zboží 17 193 19 674

Obchodní marže 927 2 915

Výkony 1 099 556 218 418

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 017 754 218 418

Změna stavu zásob vlastní činnosti 5 352 0

Aktivace 76 450 0

Výkonová spotřeba 330 907 93 439

Spotřeba materiálu a energie 58 604 9 738

Služby 272 303 83 701

Přidaná hodnota 769 576 127 894

Osobní náklady součet 407 135 34 588

Mzdové náklady 293 995 24 713

Odměny členům orgánu společnosti a družstva 554 0

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 102 200 8 610

Sociální náklady 10 386 1 265

Daně a poplatky 883 202

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 313 238 97 642

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 56 936 50 320

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 188 50 170

Tržby z prodeje materiálu 56 748 150

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 54 659 30 103

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 226 29 956

Prodaný materiál 54 433 147

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladu příštích období 23 980 -13 494

Ostatní provozní výnosy 15 399 2 997

Ostatní provozní náklady 7 018 15 566

Provozní výsledek hospodaření 34 998 16 604

Výnosové úroky 112 150

Nákladové úroky 6 289 13 262

Ostatní finanční výnosy 2 589 3 506

Ostatní finanční náklady 2 613 676

Finanční výsledek hospodaření -6 201 -10 282

Daň z příjmu za běžnou činnost 9 987 5 184

- odložená 9 987 5 184

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 18 810 1 138

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 18 810 1 138

Výsledek hospodaření před zdaněním 28 797 6 322
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Cash flow (v tis. Kč)

31. 12. 2005 31. 12. 2004

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 

na začátku účetního období 29 170 23 443

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním, 

do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) 28 796 6 322

Úpravy o nepeněžní operace 343 601 76 978

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 

stálých aktiv, a dále umořování opravné položky nabytému majetku (+/-) 313 685 97 642

Změna stavu opravných položek, rezerv 23 700 -13 563

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 

(vyúčtování do výnosu „-“, do nákladu „+“) 38 -20 213

Výnosy z dividend a podílu na zisku 0 0

Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, 

a vyúčtované výnosové úroky (-) 6 178 13 112

Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 372 397 83 300

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -207 139 350 704

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), 

aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních -352 056 -24 713

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-),

pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 156 848 375 409

Změna stavu zásob (+/-) -11 931 8

Změna stavu krátkodobého finančního majetku 

nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentu 0 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 

a mimořádnými položkami 165 258 434 004

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -887 -37

Přijaté úroky (+) 112 150

Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost 

a za doměrky daně za minulá období (-) 0 0

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek 

hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti 0 0

Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 164 483 434 117

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -166 292 -16 951

Příjmy z prodeje stálých aktiv 188 50 170

Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -166 104 33 219
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31. 12. 2005 31. 12. 2004

Peněžní toky z finančních činností

Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících 

do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty -22 978 -461 609

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -607 0

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, 

emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 0 0

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 0

Úhrada ztráty společníky (+) 0 0

Přímé platby na vrub fondu (-) -607 0

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se 

k těmto nárokům včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) 0 0

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -23 585 -461 609

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -25 206 5 727

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 3 964 29 170

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč)

31. 12. 2005

Počáteční Konečný 

zůstatek Zvýšení Snížení zůstatek

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) 1 509 621 865 128 0 2 374 749

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419) 0 865 128 865 128 0

Základní kapitál (411+/- 419) 1 509 621

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-252) 0 0 0 0

Základní kapitál (C.1 + C.2) 2 374 749

Emisní ážio (412) 0 0 0 0

Rezervní fondy (421) 0 227 0 227

Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427) 0 463 0 463

Kapitálové fondy (413) 0 0 0 0

Rozdíly z přecenění nezahrnuté 

do hospodářského výsledku 0 0 0 0

Zisk účetních období (428 + D 431) 0 0 0 0

Ztráta účetních období (429 + MD 431) -27 844 0 115 930 -143 774

Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 18 810

Vlastní kapitál celkem (součet C až K) 1 481 777 1 730 946 981 058 2 250 475
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Příloha účetní závěrky

Popis společnosti

ČD - Telematika a.s. (dříve ČD - Telekomunikace a.s.) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 18. 4. 1994 a 6. 10. 2003 byla

přeměněna z ČD – Telekomunikace s.r.o. na ČD – Telekomunikace a.s. a 11. 5. 2005 změnila název na ČD - Telematika a.s., sídlí v Praze 3,

Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 (do 19. 12. 2005 bylo sídlo firmy v Praze 10 – Záběhlicích, ul. Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17).

Dne 1. dubna 2005 došlo ke vkladu odštěpného závodu Českých drah, a.s., TELEMATIKA do společnosti ČD - Telekomunikace a.s. Majoritním

vlastníkem společnosti se stávají s 51% podílem České dráhy, a.s. České dráhy vkladem odštěpného závodu TELEMATIKA zvyšují svůj dosavadní 40%

podíl v této společnosti na majoritních 51 %. Současně došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti z 1,5 mld. Kč na 2,4 mld. Kč.

Hlavním předmětem její činnosti je:

– poskytování telekomunikačních služeb,

– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje,

– obchodní a ekonomické poradenství,

– propagace a reklamní činnost, 

– poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.

Osoby podílející se deseti a více procenty na základním kapitálu

Známí akcionáři 21. 12. 2005

České dráhy, a.s.

IČ: 70994226

Sídlo: Praha, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ: 110 15

MORÁVKA CENTRUM, a.s.

IČO: 46992316

Sídlo: Brno, Heršpická 813/5, PSČ: 639 00

NYLAND Holding N.V.

Reg. č.: 34199086

Sídlo: Aarle Rixtelseweg 14, 5707GL Helmond, Nizozemí

Společnost nemá uzavřenu ovládací smlouvu ani smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2005

Představenstvo Ing. Stanislav Beneš – předseda představenstva

Ing. Jiří Růžička – místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Šídlo – člen představenstva

Dozorčí rada JUDr. Štefan Malatín – předseda dozorčí rady

Bc. Pavel Morávek – člen dozorčí rady 

Kateřina Philippová – člen dozorčí rady

Ing. Miloslav Jakeš – člen dozorčí rady

Ing. Zdeněk Chrdle – člen dozorčí rady

Jiří Kratochvíl – člen dozorčí rady
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Dceřiné společnosti

9. listopadu 2005 byla založena společnost Trade CDT s.r.o., IČ 27393097, sídlo Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00.

ČD - Telematika a.s. je 100% vlastníkem této společnosti. Vklad 500 tis. Kč je splacen ze 100 %. V roce 2005 nebyly s dceřinou společností

realizovány žádné vzájemné obchody.

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu a podle postupů účtování pro podnikatele ve znění

platném pro rok 2005.

Způsoby oceňování a odepisování

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2005 jsou následující: 

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Drobný nehmotný majetek v ocenění od 1 tis. Kč do 60 tis. Kč nakoupený v roce 2005 se odepisuje do nákladů ve výši 50 %, zbývajících 

50 % bude odepsáno v roce následujícím. 

Dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění převyšujícím 60 tis. Kč, pořízený v roce 2005, Kč je odepisován do nákladů po dobu 36 měsíců 

od měsíce následujícího po datu zařazení.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením

související. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, které během účetního roku převýší 40 tis. Kč zvyšují jeho pořizovací cenu.

Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.

Drobný hmotný majetek v ocenění od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč se v roce 2005 odepisuje do nákladů ve výši 50 %, zbývajících 50 % bude

odepsáno v roce následujícím a dále je veden pouze v operativní evidenci.

Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách a je odepisován do nákladů na základě

předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Tuto životnost stanoví účetní jednotka pro každý majetek samostatně.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let

Software 3

Optická vlákna 35

Ostatní technologická zařízení 5

SDH zařízení 5

Počítače 3

Ostatní nad 40 tis. Kč 3
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Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů 

s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Úbytky ze skladu se oceňují cenami spočítanými váženým aritmetickým

průměrem. 

Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek, účtovaných na vrub

nákladů, na jejich realizační hodnotu.

Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Ostatní kapitálové fondy společnost vytváří podle

svého uvážení na základě stanov.

Podle Obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. 

Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o daních z příjmů a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou

pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce „jiné závazky“ se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku

ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná 

do jednoho roku od data účetní závěrky.

V pasivech rozvahy se dále vykazují cizí zdroje z titulu časového rozlišení výdajů a výnosů příštích období ve výši dosud nezúčtovaného zůstatku

jejich jmenovité hodnoty.

Podmíněné závazky se vykazují jako dohadné položky pasivní, pokud je možno určit s dostatečnou mírou pravděpodobnosti jejich výši. 

Přijaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány v jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je

splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném k prvnímu dni měsíce, ke kterému se vztahuje účtování 

o nich a ke konci roku byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv 

a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

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 atd.).

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení

základu daně z příjmu.
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Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Stav Stav

Pořizovací cena k 31. 12. 2004 Přírůstky Úbytky k 31. 12. 2005

Software 13 560 550 811 12 619 551 752

Ocenitelná práva 255 242 0 0 255 242

Jiný majetek 0 0 0 0

Nedokončený majetek 0 4 729 0 4 729

CELKEM 268 802 555 540 12 619 811 723

Oprávky

Software 10 514 194 870 12 619 192 765

Ocenitelná práva 2 527 9 817 0 12 344

Jiný majetek 0 0 0 0

Nedokončený majetek 0 0 0 0

CELKEM 13 041 204 687 12 619 205 109

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě.

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Stav Stav

Pořizovací cena k 31. 12. 2004 Přírůstky Úbytky k 31. 12. 2005

Pozemky 0 0 0 0

Stavby 1 919 078 52 481 0 1 971 559

Samostatné movité věci

– Stroje, zařízení a inventář 140 068 93 876 63 805 170 139

– Dopravní prostředky 0 44 108 477 43 631

– Ostatní 0 0 0 0

Jiný majetek 0 0 0 0

Nedokončený majetek 15 935 19 854 0 35 789

Zálohy 0 10 0 10

CELKEM 2 075 081 210 329 64 282 2 221 128

Oprávky

Stavby 146 515 57 759 0 204 274

Samostatné movité věci

– Stroje, zařízení a inventář 66 821 45 951 63 780 48 992

– Dopravní prostředky 0 5 170 339 4 831

– Ostatní 0 0 0 0

Jiný majetek 0 0 0 0

Nedokončený majetek 0 0 0 0

Zálohy 0 0 0 0

CELKEM 213 336 108 880 64 119 258 097
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Zásoby (v tis. Kč)

Druh zásob Opravná 

Zásoby Pohyb položka Zásoby

k 1. 1. 2005 2005 k zásobám k 31. 12. 2005

Materiál na skladě – sklad optických kabelů 7 416 -953 3 232 3 231

Materiál na skladě 0 7 532 0 7 532

Materiál na cestě 0 68 0 68

Nedokončená výroba 0 5 352 0 5 352

CELKEM 7 416 11 999 3 232 16 183

Pohledávky (v tis. Kč)

V roce 2005 byly vytvořeny opravné položky na nesplacené pohledávky (viz tabulka níže).

Struktura tuzemských pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2005 podle data splatnosti

Pohledávky – tuzemské K 31. 12. 2005

Před splatností 199 687

Do 30 dnů po splatnosti 72 043

30–60 dnů po splatnosti 13 332

60–90 dnů po splatnosti 9 340

90–180 dnů po splatnosti 11 043

180–365 dnů po splatnosti 3 875

Více než 365 dnů po splatnosti 8 652

Pohledávky soudně vymáhané a za dlužníky v likvidaci a v konkurzu 195

CELKEM 318 167

Struktura zahraničních pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2005 podle data splatnosti

Pohledávky – zahraniční K 31. 12. 2005

Před splatností 251

Do 30 dnů po splatnosti 664

30–60 dnů po splatnosti 123

60–90 dnů po splatnosti 40

90–180 dnů po splatnosti 8

180–365 dnů po splatnosti 6

Více než 365 dnů po splatnosti 19

CELKEM 1 111



ČD - Telematika a.s.
Výroční zpráva 200536

Rozpis celkové struktury pohledávek k 31. 12. 2005

Pohledávky celkem Účet K 31. 12. 2005

Pohledávky z obchodního styku - tuzemské 311 318 167

Pohledávky z obchodního styku - zahraniční 311 1 111

Vydané zálohy krátkodobé 314 10 646

Vydané zálohy dlouhodobé 314 19 477

Ostatní pohledávky 315 0

CELKEM 349 401

Opravné položky

Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny tímto způsobem

Tvorba opravných položek k pohledávkám

365 dnů po splatnosti 100 %

180–365 dnů po splatnosti 75 %

90–180 dnů po splatnosti 40 %

K 31. 12. 2005 byly vytvořeny tyto opravné položky

Druh opravných položek Účet K 31. 12. 2005

Opravné položky k zásobám na skladě 191 3 232

Opravné položky k výnosům 391 6 929

Opravné položky k pohledávkám více než 365 dnů po splatnosti 391 2 814

Opravné položky k pohledávkám 180–365 dnů po splatnosti 391 8 652

Opravné položky k pohledávkám 90–180 dnů po splatnosti 391 4 462

CELKEM 26 089

Opravná položka k zásobám byla vytvořena ve výši 50 % na zásoby – optické kabely. Spotřeba těchto optických kabelů je malá a byly pořízeny

před několika lety.

Opravná položka k výnosům byla vytvořena ve výši 100 % na pohledávky, které nejsou odběratelem k 31. 12. 2005 akceptovány a jejich

akceptace je stále v řešení.
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Finanční majetek (v tis. Kč)

K 31. 12. 2005 neměla společnost žádné účty s omezeným disponováním.

K 31. 12. 2005 má společnost otevřeny korunové účty u Československé obchodní banky, a.s., a Komerční banky, a.s., u Komerční banky

máme dále otevřeny účet eurový a dolarový. 

Pokladní hotovost je vedena odděleně v CZK, SKK a EUR.

Druh finančního majetku K 31. 12. 2005 K 31. 12. 2004

Peníze v hotovosti 322 64

Ceniny 18 15

Běžný účet -61 962 7 056

CELKEM -61 622 7 135

Na korunovém účtu má společnost povolený debet ve výši 99 miliónů, k 31. 12. 2005 činil vyčerpaný debet 65 587 tis. Kč

Ostatní aktiva (v tis. Kč)

Členění ostatních aktiv dle druhů

Ostatní aktiva K 31. 12. 2005 K 31. 12. 2004

Náklady příštích období 30 017 19 231

Příjmy příštích období 1 303 3

Dohadné účty aktivní 1 138 365

CELKEM 32 458 559

Vlastní kapitál (v tis. Kč)

Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených hodnotou 2 374 749 tis. Kč. Akcie mají nominální hodnotu 1000 Kč,

počet vydaných akcií je 2 374 749 a jsou vydány na majitele.

Stav k 31. 12. 2004 Pohyb 2005 Stav k 31. 12. 2005

Základní kapitál 1 509 621 865 128 2 374 749

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0

Zákonný rezervní fond 0 228 228

Ostatní fondy – sociální fond 0 462 462

Neuhrazená ztráta minulých let -28 982 910 -28 072

Neuhrazená ztráta minulých let – odložená daň z vkladu podniku 0 -115 702 -115 702

1 480 639 751 026 2 231 665

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu v částce 865 128 tis. Kč – zapsáno v OR 4. 5. 2005.
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Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2004.

Rozdělení disponibilního HV

Zákonný příděl do fondu rezervního 

dle § 217 obch. zák. č. 513/1991 Sb. 

v platném znění (20 % z HV) 227 508,69

Převod na účet neuhrazené ztráty minulých let 910 034,78

Rezervy

K 31. 12. 2005 nemá společnost vytvořeny žádné rezervy.

Krátkodobé závazky (v tis. Kč)

Struktura tuzemských závazků k dodavatelům dle data splatnosti k 31. 12. 2005

Závazky – tuzemské K 31. 12. 2005

Před splatností 100 395

Do 30 dnů po splatnosti 22 228

30–60 dnů po splatnosti 6 287

60–90 dnů po splatnosti 326

90–180 dnů po splatnosti 1 189

180–365 dnů po splatnosti 701

Více než 365 dnů po splatnosti 7 537

CELKEM 138 663

Struktura zahraničních závazků k dodavatelům dle data splatnosti k 31. 12. 2005

Závazky – zahraniční K 31. 12. 2005

Před splatností 843

Do 30 dnů po splatnosti 25

30–60 dnů po splatnosti 622

60–90 dnů po splatnosti 0

90–180 dnů po splatnosti 580

180–365 dnů po splatnosti 460

Více než 365 dnů po splatnosti 0

CELKEM 2 530

Členění závazků k 31. 12. 2005 dle druhů

Pohledávky celkem Účet K 31. 12. 2005

Závazky z obch. styku – tuzemské 321 138 663

Závazky z obch. styku – zahraniční 321 2 530

Přijaté zálohy krátkodobé 324 19 388

Ostatní závazky 325 74

CELKEM 160 655
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Dlouhodobé závazky

Ke dni 31. 12. 2005 měla společnost dlouhodobé závazky ve výši 204 142 tis. Kč. Tyto závazky jsou spláceny dle dohody s věřitelem.

Bankovní úvěry a výpomoci

Ke dni 31. 12. 2005 neměla společnost žádné bankovní úvěry a výpomoci.

Ostatní pasiva (v tis. Kč)

Členění ostatních pasiv dle druhů

Ostatní aktiva K 31. 12. 2005 K 31. 12. 2004

Výdaje příštích období 2 771 0

Výnosy příštích období 140 046 368 803

Dohadné účty pasivní 761 18

CELKEM 143 578 368 821

Daň z příjmů

Společnost vypočetla odloženou daň na základě přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení

základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace. 

Osobní náklady (v tis. Kč)

Rozpis osobních nákladů 

Součet Součet 

Popis položky Účet za rok 2005 za rok 2004

Průměrný počet zaměstnanců 884 47

Mzdy 521 293 995 24 713

Sociální a zdravotní pojištění 524 103 000 8 610

Sociální náklady 527 + 528 10 386 921

Odměny členům dozorčí rady 523 554 0

Osobní náklady celkem 407 935 34 244

V roce 2005 byly řídícím pracovníkům poskytnuty firemní automobily k soukromým účelům. Řídících pracovníků v roce 2005 bylo zaměstnáno

průměrně 7. Náklady na jejich mzdy byly 7842 tis. Kč.
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Informace o spřízněných osobách (v tis. Kč)

Majoritním vlastníkem společnosti jsou České dráhy, a.s., které vlastní od 1. 4. 2005 51 % společnosti. 

Popis realizovaných obchodů mezi Českými dráhami, a.s., a ČD - Telematika a.s. v roce 2005

Stav Celkem 

Popis položky k 31. 12. 2005 za rok 2005

Závazky z obch. styku k ČD 9 992

Pohledávky z obch. styku za ČD 218 523

Ostatní pohledávky – závazek ČD z titulu vkladu 67 140

Náklady z ČD 34 137

Obrat k ČD 830 956

Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky

Společnost ČD - Telematika a.s. na základě představenstvem schválené strategie kapitálové vstoupila 22. 3. 2006 do společnosti XT - Card a.s. 
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Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami

podle ustanovení § 66a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Oddíl I.
Ovládaná a ovládající osoba

1. Ovládaná osoba

společnost: ČD - Telematika a.s.

se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ: 130 00

IČ: 61459445

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938 

za niž jednají: Ing. Stanislav Beneš, předseda představenstva

Ing. Jiří Růžička, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Šídlo, člen představenstva

(dále jen „ovládaná osoba“).

2. Ovládající osoba

společnost České dráhy, a.s.

se sídlem Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, PSČ: 110 15 

(dále jen „ovládající osoba“).

Ovládající osoba je většinovým akcionářem ovládané osoby, který disponuje většinou hlasovacích práv a může tak vykonávat rozhodující vliv 

na řízení nebo provozování podniku ovládané osoby. 

Oddíl II.
Osoby ovládané ovládající osobou

1. ČD travel, s.r.o., se sídlem: Praha 1, Hybernská 1034, PSČ 110 00 IČ: 27364976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze oddíl C, vložka 108644; 

2. ČD Reality a.s., se sídlem: Praha 3, Prvního pluku 2a/81, PSČ 130 00 IČ: 27195872, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze oddíl C, vložka 9656; 

3. ČD - Telematika a.s., se sídlem: Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, IČ: 61459445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938; 

4. Dopravní vzdělávací institut, a.s., se sídlem: Praha 1, Nové Město, Hybernská 1014/13, PSČ 110 00, IČ: 27378225, zapsaný v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10168; 

5. RAILREKLAM, spol. s r.o., se sídlem: Praha 1, Klimentská 36/1652, PSČ 110 00, IČ: 17047234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2041; 

6. Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem: Pardubice, Hlaváčova 206, PSČ 530 02, IČ: 27467295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2418; 

7. Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem: Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10025.

(Ovládaná a ovládající osoba a osoby ovládané ovládající osobou dále nazývány jako „osoby holdingu“).

Oddíl III.
Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005. 

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
(obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., § 66a)
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Oddíl IV.
Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu

V průběhu účetního období 2005 byly mezi ovládanou a ovládající osobou nebo ostatními osobami holdingu uzavřeny následující obchodní smlouvy 

v oblastech:

(v tis. Kč)

Vývoj, provoz, údržba IS a aplikací 368 941,30

Telekomunikační sluzby 85 287,64

Provoz, servis a údržba infrastruktury 328 793,06

Ostatní (ostatní služby, nákup za účelem prodeje) 47 934,00

Oddíl V.
Ostatní právní úkony mezi osobami holdingu

V průběhu účetního období 2005 nebyly ovládanou osobou v zájmu ostatních osob holdingu učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných

právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako společníka ovládané osoby.

Oddíl VI.
Opatření mezi osobami holdingu

V průběhu účetního období 2005 nebyla ovládanou osobou učiněna žádná opatření ve prospěch nebo na popud jiné osoby holdingu mimo

rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládající osobou jakožto společníkem ve vztahu k osobě ovládané.

Oddíl VII.
Důvěrnost informací

1. Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství osob holdingu, a také ty

informace, které byly za důvěrné jakoukoli osobou holdingu označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být

samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoli z osob holdingu. 

2. Z důvodu, aby nedošlo k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu ovládané

osoby podrobnější rozčlenění výše uvedených položek.

Oddíl VIII.
Závěr

1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti ČD - Telematika a.s. a předložena k ověření auditorovi, který

provádí ověření účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona.

2. Zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Městského soudu v Praze.

V Praze dne 31. března 2006

Podpisy členů představenstva ovládané osoby

ČD - Telematika a.s.

Ing. Stanislav Beneš Ing. Jiří Růžička Ing. Miroslav Šídlo

Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva
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Organizační struktura společnosti 

Organizační struktura ČD - Telematika a.s. je stanovena představenstvem společnosti a v návaznosti na Stanovy společnosti vymezuje organizační

uspořádání a vnitřní řízení společnosti, její členění, poslání, působnost a úkoly jednotlivých útvarů, povinnosti vedoucích zaměstnanců 

a jednotlivých řídicích stupňů. Toto vymezení je dáno Organizačním řádem ČD - Telematika a.s.

Vlastnická struktura

ČD - Telematika a.s. je součástí skupiny (holdingu) Českých drah, a.s. Majoritní akcionář - řídící osoba České dráhy, a.s. vykonává vůči

společnosti řídící vliv fakticky, uplatňováním akcionářských práv na valné hromadě společnosti.

Ke dni konání mimořádné valné hromady dne 21. 12. 2005 byla tato struktura akcionářů:

Struktura společnosti

1

2

3

4 5 6

1. České dráhy, a.s. – 51 %

2. Nyland Holding N.V. – 23 %

3. MORÁVKA CENTRUM, a.s. – 14 %

4. AŽD Praha s.r.o. – 6 %

5. Odborové sdružení železničářů – 3 %

6. ŽS Brno, a.s. – 2 %
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