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{. ZákIadní údaie o spoleěnosti

obchodní firma

Sídlo obchodní firmy

ldentifikační číslo

Daňové identifikačn í číslo

právníforma

Datum zápisu

sEŽEV-REKo,a.s.

Jarní 898/50,6L4 00 Brno Maloměřice

469 04 859

cz469 04 859

akciová společnost

14.července L992- společnost na základě
rozhodnutí valné hromady ze dne 26.9.2006
změnila právní formu ze společnosti s ručením
omezeným na akciovou společnost od 1..L.2OO7

Krajský soud Brno,oddíl B,vložka 4785Zápis do obchodního rejstříku

Předmět podnikání

. provozování drážní dopravy

. Projektová činnost ve výstavbě

. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

. opravy silničních vozidel

. klempířství a oprava karoserií
l poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
. výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
. silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené

hmotnosti do 3,5 tuny včetně
-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly největší povolené

hmotnosti nad 3,5 tuny
-nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené

hmotnosti do 3,5 tuny včetně



2. §tatutární a dozorěí orgány

představenstvo

předseda představenstva

člen představenstva

člen představenswa

dozoréi rada

předseda dozorčí rady

člen dozorčírady

ing.Josef Rezek
datum narození 23.prosince 1952

Jihlava- Hosov 43,psČ 586 01

den vzniku funkce: 3l.prosince 2011

den vzniku členství v představenstvu: 31.prosince 2011

ing.Marie Řihánková
datum narození 1.října 1959

Brno,Tábor 2355/3od,?sČ 602 00

den vzniku členství v představenstvu: 31,prosince 2011,

ing.Josef Synek
datum narození 9.července 1969

Pohořelice,nám.Svobody 7 24, PSČ 691 23

den vzniku členství v představenstvu: 31.prosince 2011

JUDr.Jiří Švec
datum narození 29.února 1952

Atriová 324/23,1vanovice, 62]. 00 Brno

den vzniku funkce: 1.1edna 2013

den vzniku členství v dozorčí radě: l.ledna 20L3

ing. Vojtěch Kocourek
datum narození 26.května 1984

Sámova 1L66l7,Slatina,627 00 Brno

den vzniku členstvív dozorčí radě: l.|edna2OL3

Jan Rezek
datum narození 28.února 1985

Polní 3628/29,586 01 Jihlava

den vzniku členství v dozorčí radě: 1.1istopadu 2010

člen dozorčí rady



3. Úvodní slovo ředitele spoleěnosti

vážení akcionáři,
Vážení obchodní partneři,
Vážen í spolupracovníci,

Dovolte mi, abych Vám na konci hospodářského roku 2OL2l2013 podat zprávu o rnývoji a hosPodářských

uýsledcích akciové společnosti SEŽEV-REKO,a.s.

Hospodářským rokem 2aLz|2o1.3 začala naše společnost již 21. rok svého pŮsobení na ŽelezniČním staveb-

ním trhu v České republice.
Uplynulý rok patřil k těm, které si vyžádaly velké úsilí všech pracovníkŮ na dosaŽení sice PrŮměrných ekono-

mických výsledků, ale i nepatrného zlepšení oproti minutému roku. Hospodaření naŠÍ sPoleČnosti silně jiŽ od

roku 2009 poznamenává propad stavebního trhu v České republice ve všech oborech , tedY i v oboru naŠÍ

činnosti železničním stavitelství. Ve srovnání s rokem 2012 doŠlo opět k téměř 10% Poklesu stavební v'ýrobY.

pozitivní je ,jak už jsem se zmínil mírný nárůst ziskovosti naší činnosti. Oblast uýnosŮ zŮstává PraktickY na

stejné úrovnijak v loňském roce. Tyto dosažené je nutno hodnotit jako velmi dobré a jsou dílem vŠech Pra-

covníků napříč společností.

V oblastisystémů řízení máme implementován integrovaný systém řízenÍ, ktený zahrnuje oblast řízení jakosti,

oblast řízení bezpečnosti práce a v neposlední řadě i systém řízení v oblasti ekologie a Životního ProstředÍ.

Systém je plně funkční a při auditu nezávislou auditorskou organizací se nám PoČátkem roku 2013 Podařilo

obhájit všechny naše doposud platné certifikáty jakosti. Tento systém neustále zdokonalujeme a je základ-

ním kamenem řízení společnosti ve všech jejích činnostech.

Závěrem chci poděkovat srr,ým spolupracovníkům v managementu spoleČnosti, ale i vŠem ostatním pracov*

níkům společnostiza neutuchající úsilí při práci na stavbách společnosti, ale i pracovníkŮm tvořícím technické

a technotogické zázemí pro úspěšnou přípravu a realizaci staveb. Bez tohoto sPoleČného Úsilí bY nebYlY vý-

sledky společnosti na této úrovni, kde se nachází.

lng.Josef Rezek
Předseda představenstva a společnosti



h ěinností

v hospodářském roce zoL2l2o13se stavební výroba udržela prakticky na stejné Úrovni jako v roce předcho-

zím (+4 o43 tis kč). snížily se rnýnosy v oblasti outsourcingu,kde došlo k předání všech činností na dceřinou

společnost 5EžEV facility s.r.o (-17 374 tis Kč) a došlo k navýšeníuýnosů u ostatních Činností (+11 398 tis KČ)'

název činnosti/rok 2oo8l2009 zoo9lzoto zoLDlz.oLL 20tLl2012 2ot2l2oL3

,67#{5lffiáir8 ,,'

z toho - stavební výroba 460 136 6IL296 343 453 3a9 977 3L4o2o

- servis automobilů 10 461 11"364 LL562 1034L 9376

15 335 Iz567 10 096
-prodej automobilů 15367 18 283

-služby outsourcingu 0 30877 27 528 2].255 352L

3 551 3 018 14 4t6
- ostatní výkony 9 075 2 o83

L2557 0 5 403
- rozpracovaná rnýro!a 28292 248
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5. přehled rozhoduiících stavebních zakázek

lnvestiění akce

Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 62,182 žst.Kyjov

{realizace pro Stavební správu východ)

Rekonstrukce
Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 9,608 tr.Brno_Veselí n M.

Rekonstrukce PZS v km 52,280 a 51,364 Trati Brno Jihlava
(realizace s AŽD Praha )

údžba železniěního svršku a spodku
TSO DSK výh.č. 78,79,80,8L v žst.Brno dolní nádraží

Oprava koleje v úseku Kostelec u Jl-Rantířov km 81,770,82,904

oprava koleje č.l v úseku Zastávka u Brna-Rapotice v km Lz,72o-I4,32o

Oprava koleje č. 1 Okříšky- Bra nsouze km 173,041,t7 4,L5O

Oprava kolejí ve výhybně Spělov
Výměna kolejnic v k.č.1 km 48,27o_49,469 tr.Brno_Uherské Hradiště

Výměna kolejnic v km 94,843-95,418 na tr.Břeclav-Znojmo a na tr. Břeclav - LanŽhot

Výměna kolejnic v k.č.2 na trati Brno-Uherské Hradiště v km 42,380-43,060

Výměna kolejnic v k.č.1 km 43,960-46,103 trati Brno-Uherské Hradiště

oprava výhybek v žst.HorníCerekev vč.zab.zař. a úpravy trakČního vedení

TSO koleje v úseku Křenovice hl.n.-Sokolnice v km 213aa-22,8$0
TS O rr,ý h y b e k é.27,28,30,3L,25,26 žst. B r n o K r. P o l e

odvodnění žat.valtice
Oprava mostu v km 155,892 tr.Brno-Česká Třebová

Oprava defektoskopických vad u ST Brno

Odstranšní následkŮ vykolejení v žst.Blansko

oprava defektoskopických vad a výměna svěrek a pryž.podložek na tr.Brno-H.Brod

Sanace mostu km 88,050-88,250 trati Brno-Havl.Brod

oprava mostu v km 11,849 tr.Rapotice *Zastávka u Brna

Zkapacitnění trati Ždér n.5.-Nové Město na Moravě
(realizace s AK Signál)

Drobná údržba
Drobná údržba že]ezničního svršku

Facility
Údržbové práce pro ČD,a.s. RSM Olomouc

Akce mimo SŽDG. s.o. a ěD .a.s.
Výstavba školícího střediska VSM Jihlava

L2o4o

13 507
7 49o

13 302
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8 900
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6. zpráva představenstva spoleěnosti
o hospodářských výsledcích za uplynulé oMobí

pro okolní prostředí naší společnosti je charakteristický již od roku 2009 aŽ do souČasnosti Pokles investic a

prostředků do údržby všeho druhu tj. ido dopravního stavite]stvÍ. Nejen vnaŠÍ republice, ale v jejím okolí

dochází k restriktivním opatřením. Tento stav má velký vliv na pokles ve stavebním trhu,

A jak v tomto prostředí funguje naše společnost?

V letošním hospodářském roce jsme přistoupili k reorganizaci spoleČnosti. Vzhledem k malé kuPní síle obYva-

telstva a neustálému poktesu prodeje oróbni.h auiomobilů jsme se rozhodli k 31,březnu 2013 ukonČit

smlouvu se škodou Auto na prodej osobních automobilů ve středisku TřeŠť a dále byla ukonČena k 30,Červnu

2013 činnost střediska pozemních staveb.V současné době se snažíme najít vYuŽití areálu střediska V TřeŠti'

v hospodářském roce zoLz/zo:lg se u naší společnosti podařilo stabilizovat výnosy ve stavenírr'ýrobě prak-

ticky na úrovni roku předchozího, když výnosý ze stavební činnosti činily 314 020 tis KČ, Celkový objem trŽeb

dosáhl v tomto roce v,ýše 346 a26tis Kč ,což je o 11 mil Kč méně než v roce předchozím. Pokles je dán hlavně

tím,že již byly převedeny veškeré aktivity u" ilužbá.h outsourcingu převedeny na dceřinou společnost,

Hlavní nasazení kapacit společnosti v průběhu roku bylo na opravných a udrŽovacích Pracích Pro jednotlivé

§právy dopravní cesty. opravné a udržovací práce se nám podařilo v tomto roce již z části realizovat

v ucelených stavbách,ale také jsme prováděli drobnou údržbu železniČního svrŠku vesměs výměnY kolejnic a

pražců jak rnýhybkorných,tak i příčných dřevěných ,provádění úprav geometrické polohy koleje,těžké střední

opravy kolejí s čištěním štěrkového lože a oprávné'práce ve rr,ýhybkách.Ve spoluPráci s firmou Chládek a Tin-

těra Havlíčkův Brod jsme provedli zřizování bezstykové koleje a opraw defektoskoPických kolejnic,kdYŽ tato

firma pro nás zajišťovala svařování kolejnic. . v zimním období jsme pravidelně nasazovali naše pracovníky

na odktízení sněhu z kolejišť železničních stanic i na nástupištích v ŽelezniČních stanicích,ale i v zastávkách na

širé trati.

V personálníoblasti se zaměřujeme hlavně na zajištění kvalitních podmínek Pro výchovu,výwik a vzdělávání

našich zaměstnanců dle profesních požadavt<ů.Óduorná zpŮsobilost je pravidelně zajiŠťována v souladu se

zpracovaným plánem vzdělávání.profesní kurzy a školení proběhly v naplánovaných termínech vČetně Pře-

zkoušení.všichni naši zaměstnanci mají potřebná přezkoušenía profesníprůkazy pro Činnost,kterou vykoná-

vají.

povinnosti v oblasti Bozp zajišťujeme vlastním zaměstnancem panem Jiřím Holubem,ktený na tuto Činnost

vlastn í osvědčen í čj. ROVS/157 o / PRÉl zot1- ze d ne 7,4,zotl,



Podmínky v oblasti požární ochrany a obtasti životního prostředí řeŠÍme nakupovanou sluŽbou od externí

společnosti,což je pro nás vzhledem k rozsahu naší činnosti a úkolŮ,které jsou v těchto oblastech na nás Pře-

nášeny |egislativou ekonomicky výhodné než se těmto oblastem věnovat vlastními Plně kvalifikovanými Pra-

covníky.

Tak jako v minulých letech byl u naší společnosti schválen představenstvem sPoleČnosti ,,Plán vzdělávání

pracovníků,podle kterého byla odborná způsobilost řízena a kontrolována,

odborná způsobilost pracovníků pro provozování drážní dopravy je pravidelně zajiŠťována podle Zákona o

Drahách a vyhlášky č.100/1995 Sb. V této oblasti probíhají u naŠÍ spoleČnosti pravidelné kontroly DráŽního

úřadu bez zjištění závad.u společnosti máme zpracovány veškeré předpisy pro provoz a Údržbu našich Želez-

ničních vozidel a při kontrolách nebylo shledáno závad.Prohlídky,zkouŠky a provozní revize dráŽních vozidel

zajišťujeme prostřednictvím odborně způsobilých externích osob dle vyhláŠkY Č.100/1995 Sb,VŠechna dráŽní

vozidla v majetku společnosti mají platné průkazy způsobilostidráŽního vozidla ve smYslu § 43 zákona o dra-

hách a průkazy způsobilosti určených technických zařízení.Drážní doprava byla provozována v uplynulém

období bez mimořádných událostí. Máme platnou Licenci na provozování drážní dopravy a osvědčení do-

pravce.osobou odpovědnou za činnost v dražní dopravě je ředitel spoleČnosti ing.Josef Rezek,ktený má Po-

třebná oprávnění.Drážní doprava je provozována dle vnitřních předpisŮ doPravce Při naPlnění vYhláŠkY

č.37612006 sb.

každý nově přijatý zaměstnanec je proškolen při nástupu v kabinetu bezpečnosti práce u akreditované orga-

nizace s pětiletou periodou opětovného proškolení.všichni provozní zaměstnanci našíspolečnosti mají plat-

né ,,Průkazy ke vstupu na provozovanou železniční dopravní cestu a do objektŮ SŽDC",

pro řízení prací na dráze a pro provozování a organizování činnosti drážnídoPravYjsou vŠichni zainteresovaní

zaměstnanci držiteli osvědčení pro jednotlivé činnosti a pravidelně přezkuŠování ze znalostÍ. V letoŠním roce

proběhlo vzhledem ke změně dopravních předpisů mimořádné přezkoušení,

Naši zaměstnanci vlastní následující osvědčení:

OZ F 01- pro vedoucí prací na železničním svršku a spodku

07t 02_ pro vedoucí prací na železničních mostech a mostŮm podobných objektech a tunelech

azt 04- pro vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi

OZF LL- pro obsluhu drážního vozidla

Dopravní zkouška D 9o1 _ pro strojvedoucí v traťovém uýkonu

Dopravní zkouška D 903, D 04 - pro zaměstnance řízenísledu dráŽních vozidel a pro vedoucí posunu-

posunovače

pro všechny naše zaměstnance zajišťujeme závodní preventivní péČi prostřednicwím smluvní organizace

Quattromedica,s.r.o., se sídlem Brno,Kounicova 26.Tato organizace nám též zajišťuje veškeré VstuP

ní,periodické a mimořádné lékařské prohlídky dle vyhlášky ČÍslo 10U1995 sb, Řád pro zdravotnía odbornou

způsobilost při provozování dráhy adrážní dopravy a dle směrnice MZD ČÍslo a9/67 Sb. Ve znění směrnice

číslo !7lL970. U naší společnosti nebyla zaznamenána v uplynulém období nemoc z povolání,



odškodnění pracovní úrazů a jejich řešení se provádí podle NV Číslo 494/2001 sb. V celé historii sPoleČnosti

nevznikl žádnÝsmrtelný anitěžký pracovní úraz. V uplynulém období bylo zaznamenáno a řádně odŠkodněno

10 pracovních úrazů jednato se o lehké pracovní úrazy vesměs při manipulaci s drobnou mechaniza-

cí,materiály a nářadím bez zavinění a porušení příslušných předpisŮ ze stranY sPoleČnosti ,z nichŽ 5 skonČilo

pracovní neschopností.

společnost má zaveden integrovaný systém řízení jakosti v souladu s příslušnými normami Čsru rru lso řady

9001 od roku 1999.Společnost se ztotožňuje s priňcipy zdokonalování řízení vŠech výrobních procesŮ,které

ovlivňují jakost uýroby a dbá na neustálé zlepšování jakosti poskytovaných sluŽeb a rnýrobkŮ,Vzhledem k to-

mu,že neustále roste zájem o ekologii a šetrný přístup k přírodě zavedla společnost sEžEv-REko,a,s, do své

podnikatelské strategie systém envíronmentálního managementu (EMS). Celý Proces certifikace sYstému

;rs Ňú iorn.,y čsN tso 14001:2005 byl ukončen v červnu 2005 závěrečným externím auditem a získáním

příslušného certifikátu.

Celý systém integrovaného řízení jakosti jsme doplnili v únoru 20Q7 získáním certifikátu ČsN oHsAs

1800]_:1999 tj.systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

Ve dnech 18.a l9.února 2013 jsme úspěšně absolvovali recerďikaČní audity systémŮ Čsru so 900L2009

to*rt a čsru oHSAs 18001:2008 {Bozp) a dozorový audit systému čstrt EN lso 14001:2005 (EMs) a obhájili

jsme tak všechny certifikáty.

v měsíci březnu 2013 jsme získali certifikát systému skladového hospodářství s ohledem na sledování a na-

kládání s materiálem opatřeným ,,protokolem o ověření jakosti SŽDC".Tímto jsme získali oPrávnění Pro Poři-

zovánířízených kopií ,,protokolů o ověření jakosti" v souladu se směrnicí sžoc Čislo 67,příloha 9 pro hospo-

daření s materiálem používaným pro provozovanou dopravní cestu.

Zavedení a udržování integrovaného systému řízení jakosti přináŠÍ spoleČnosti výhody hlavně:

-snížení rizik a zajištění prevence ekologických havárií

-dosažení a udržování standardníjakosti poskytovaných produktů a služeb

_zvýšení povědomí zamě§tnanců v oblastech ekologie a hygieny práce

ldentifikace obchodních cílů v jejich širokém spektru

lng.Josef Rezek
Předseda představenstva



l.3.systém managementu - BoZP,recertifikační audit dle Čsn oHsAs 18001:200&vydán certifikát ČÍslo

BOZP -L63-2013 d ne 22.únor a 2OI3

CERTLlllE, r.r.o., tř. Gclrérál, Pllry 1996/+ 613 OO Bíno, čecká.cpubllka

o)
cERTLINE

ccnifikáČni orgÉn c€RruilE. ak.gditoťsný Čestým lrrsutrtem pío atÉdltád, o,p^s,
pod ěasl€ín 3l3l pro cnifirao 3ygtémů manag€íncnfu. v}rdát,é ns áldrdě

klrdíraho vFleúku cĚřtúlkaarrího pogllováíť

s
č. BozP-163-2ot3

potvrtujlcí zav€dení a shodu systánu man gementu bezp€ůro9§ a o€hÉny
zdrevi přl práci

olgrnlrao: SEŽEV-REXO, a.3.

'r.ní 
698/50, 6il oo Břňo - ll.}olněň€

rč: .169 oa 859

předmět ccrtifrkace
systému managemrnB b€zPďnosti a oťhrany zdróví Pň práci;

kíltát, ard|fu: čsr ot€^s rtoor:2oog

anfioili: Pí§t ad,lol.t v@, 
'3rldl 

rnár . od.tr.ňovaní
l.rl.nír!l(. dn rÉůt v lnvadčnl virlaól
oP..Yy moiorůvý,ó vddcl
oP3ily k .o..ria
r.loot Ďod rlolorovýrnl voddry. rdló Přtdla.ň.hrírrr

íozsah savc{rerrl: 
'tml 

ta§/so,61.1 oo lrno - tlelomčřkc
ltřqt}rto pmrnnl rtrvty: Blýndú al, 

'ilthv.Frow §liř; t ídcň.|.{ 29t/r3+ 619 0o lrrro - Přítfunlca
FŤoW: Autocrltntm o?. rudlEřr 3a, 389 or TřaIť

lbóc* !aa!Es:
ffipblÚ!:

c4rtfilat |a Ýrdan ý pbcú í lGlútlfu pqdsil*.Ď lYqdr.tr E hlor^.a sÝaaié 3 ryDbcl.

CERTIFIKAT

l,.^

"._"..&!:" ,
lig. bbrfrlr l(.l.t

l.dlÉl qťiloá!'ls or9ó@

zLt.rf!5žztóra



1.2.systém enviromentálního mana8ementu - EMS,dozorový audit dle Čsru eru lSo 14001:Zoos,vpowrzen
certifikát ze dne 24.února 2aI2

CEmtttE, &l&,ť. 3ornÉb Pftý l9l3r3, Ct3 OO Ento, čríó npgt§b

eÍlflil{ůrí orrňn cEnnutE, .l(r€dbt/úý Čcarym cffiftm po,rlÉffad, o.9.r,
Dod óst.m 3r3r po oenfioo # nrocaancru, vlúÉ m áa.E t.búÉp výrGfi, (tfiIffi,rro pGBYůí

í,Erl$3o{_2o12

pot rra{H zarradaíría ehodu #pu orrvlrcnrrefiáhftro manageílr€ílh|

stŽw-nero, a.s.

'ilill 
úú/5a, 6t. oo Búú _ radfil§lé

É: r$9ť859

F$cam& oeídm.ry q6ttrnu qííúlÍ.§llnentátnfilo rr|.iratÉnenu:

ttálrrrdň!3 č9l gll9o rroottoos
ěnooeU, rr"rraru.trrr*,|qrlGiila.roak íorlď

narfrerr *rnrň lh.lrrllfi vý.Ď,rDa
íno.irm r lq!o,Éí rací rlo*Frr
9rrrmuoúalďe
oD]!wM
radcoldúd nou.!rír{ uadt r fiffó Patba.É,,l,D

16úlzandCítl: J.mllrt/rorcl.|p lí.o-ra.tamana
drar}o pqn; ffi l{ír# aL ffin
,íeE řlzl rrí,lďlÉ t c/lit!, trtto - HlrlrúO
PíoYGAú!!€stn D Dr. rtturr r{ 5rcor fi.Jť

Fťiliaútcďl
řnilÉffi
rECFh.E



l.l.systém manaBementu iakosti- QMs,recertifikační audit dle Čsn rn lSo 9001:2009 ,vydán certifikát

čís|o QM§-658-2O13 dne 22,února 2013

CERŤLII|E,3.í.o., ř. Generála Pitrv Lg96l3,613 OO 8mo, Čer*á republtk'

@A. o>
cERTIJNE

Cerťírkečnl orgán CERruNE, akí€dttrilý _Českým iít§tifutcň pfo aknrdilfii, o,,,s,

6ó čislem 3l3l p.o *.tnr"J,Ytrei,ďmena9cmcnru, vl/díťá nr áklrdě

- 
-.-*" ---iÉi;erro rýdGdril a,tmkáčniho podrzot/ání

CERTIFIKAT
č. Qa,l§-65B-2O13

powlzujíci zav€dení a strodu systému man3g€m€íltu kvality

organlzad; §EŽEV-BEKO, a.§.

'rml 
898/50, 614 oo Brno - il,loil'řlÉ,

rč: 469 {r{ 859

PHmět cértiff ksce systÉmu m5nag€m€ntu kvóllty:

kritéria áuditu: čsrr lrr tg eoor:zooa

čiono§§, PŤotí&|ční -tlt .b, 
'{ach 

zrň&r l odsř.ňoYlftl
tniGnHl aníoútv lnvrdčnl v@róč
oPnw'l§tďoťc'r yo*ldd

Oprrvy trrorcrl!
llrlootdrorl notorlvýml vsddlY , 

'!'ló 
píí8lúfuB,Mm

í§Es.h r.ved€nii 
'.flra 

898150, 614 oo 3,no - r,blněřlcG
.lř.át ko PoE mní:lt!y: tllýnd" ,rr"lhlrť,
provq t.TZ: VldcňJd 29s/r3§,619 oo !,íio - PfiGnl.

PřĎraE: AUnoG..*lEm D?, Rl'ňbr,:l4, $cor Tř,Iť

' l,,, í-," ÁĎ

§ 3l3l

ioarlkrlffird: rr-2-tot!
l(ocrl.fio.út :r.1-1016

...._-ň.F-d------_.l_-.!l

16. u;!p.ťí 1(oÉ
Hhl aňň&alnllÉ oí!ánD

cgťllrt i YYóín Ý $l,.dg , lbaia,tifri !dd;t'ňt iT frýúl tl ró*úYě ú'ri' l o,!Ďffi',



7.Technický rozvoi

V loňském roce jsme se soustředili na obměnu a dovybavení spoleČnosti drobnou mechanizacÍ.ZakouPili

jsme:
-hydraulické kleště na kolejnice LlEBHERR

-přívěsný kolejový vozík PVK
-technologické vozidlo Škoda Fabia

-doplnilijsme zatáčečky,vrtačky a jiné drobné nářadí

-výpoČetní techn ika -server

8.zpráva nezávislého auditora

lpráva nezávislého auditora je přílohou této výročnízprávy

9.Maietkové účasti
sEžEV_REKo,a.s. vlastní 100% podíl ve společnostiJlCoM,spol.s r.o.

Jednatelé společnosti: JUDr.Jiří Švec
Jan Rezek

Ředitel společnosti : Josef Majzlík
Ovládací smlouva nebyla uzavřena

Vlastní kapitál
Výnosy za období 07/ZaL2,06lZO13
HV za obdo bí 07 / 2012-06 l 2ot3
Vyplacené dividendy

sEžEv_REKo,a.s. vlastní maioritní podíl 68% ve společnosti 5EžEV facility s.r.o.

Jednatel společnosti: Mgr. Milan Janoušek

Ředitel společnosti : Mgr.Milan Janoušek

Ovládací smlouva nebyla uzavřena

Vlastní kapitál
Výnosy za období 07|ZOt2-06l2aL3
HV za období 07 120]-2,06 /2OL3
Vyplacené dividendy

22 250 tis Kč

68 240 tis Kč

2 515 tis Kč

oKč

5 319 tis Kč

25 441tis Kč

826 tis Kč

0Kč

§EŽEV_REKO,a.s. vlastní minoritní podíl12,L%ve společnosti lNFRA SERV|S,a,s,

Transakce mezi spřízněnými stranami
V průběhu roku jsou navzájem fakturovány stavební,pomocné práce a sluŽbY formou subdodávek Pro ko-

nečného odběratele.Faktu;ace probíhá v cenách obvyklých v místě a Čase s obvyklou splatností,



'lO.Hlavní cíle společnosti pro příští hospodářshý rok

Velkým úkolem pro celý management společnosti bude zajištění potřebných výkonŮ Pro vYuŽití vlastních

kapacit. po zvažování všech alternativ zvolilo představenstvo společnosti rozšířenívýkonného managementu

společnosti o funkci obchodního ředitele,do které byl jmenován s platností od l.Července 2013 Mgr,Milan

Janoušek,ktený je současně jednatelem společnosti SEŽEV facility,s.r.o.od tohoto kroku si slibujeme zlePŠení

našeho postavení na železničním stavebním trhu a zvýšení výnosů společnosti,

V oblasti železničního stavitelství se nám podařilo stabilizovat výnosy na Úrovni 315 o00 tis KČ a výnosY celé

společnosti na úrovni cca 346 000 tis Kč. Tím jsme splnili úkol naptnit minimální v'ýnosY v ŽelezniČním stavi-

telství (310 0o0 tis kč).soustředilijsme se zeiména na kvalitní provádění staveb dle příslušných norem,přesné

dodržování technologických předpisů a poitupů.. vstoupili jsme do povědomí jednotlivých správ dopravní

cesty jako společnost,která je schopna nastoupit ve velice krátkém čase na tikvidaci mimořádných událostí na

železnici.Přes tyto nesporné úspěchy je nutno přísně koordinovat nasazování kapacit na drobnou ÚdrŽbu a

zamezit tak případným prostojům a nehospodárnosti. Tato snaha se nám v loňském roce vYPlatila ve zvýŠení

maržovosti z naší činnosti.

A co se nám nepodařilo?

Nepodařilo se nám zefektivnit prodej osobních automobilů ve středisku TřeŠť a ani se nám nePodařilo naPlnit

obchodní cíle v tomto segmentu trhu. proto jsme po dohodě se společností Škoda Auto odstoupili od ob-

chodní smlouvy a prodej k 3l.březnu zorg zruiili.Nyní nás čeká výrazný Úkol - zajistit nové vYuŽití Prodejních

prostor a částečně výrobních prostor ve středisku efektivní činností.

V letošním roce máme zacíleno na rnýnosy v celkové výši cca 350-380 mil KČ a z toho Podíl v ŽelezniČním stavi-

telství na úrovni minimálně 330 mil Kč. Musíme dále hlouběji analyzovat nákladyna jednotlivé Činnosti spo-

lečnosti a tyto poznatky aplikovat při zpracovávání nabídek do veřejných soutěŽÍa stanovovat tak oPtimální

ceny zakázek.Nepřipustit pl,ýwání materiálem na stavbách a věnovat pozornost jejich přesné evidenci ,V této

činnosti jsme díky panu válkovi udělali značný pokrok ale nesmíme ustrnout na místě a musíme pokračovat

zejména v efektivním hospodaření s užitým železničním materiálem.Podkladem je to,Že jsme k této Činnosti

.řr,rri ."ninkát sžDc v roce 2013.podařilo se nám zajistit ve spolupráci se sPolečností FlRESTA-Fišer rekon-

strukce stavbu s názvem ,,oprava mostu v km 155,892 trati Brno-Česká Třebová v ulici Křenová",Tato stavba

je srrým rozsahem rnýluk velmi náročná a ojedinělá.Stavba byla zapoČata přípravnými Pracemi v Červnu 2013,

Musíme b,it připraveni na to, že tato nepříznivá situace na trhu mŮŽe dále pokraČovat,i kdYŽ jak se říká ,,zaČÍ'-

ná svítat na lepší časy,,.Htavním úkolem pro příští období je udržení postavení spoleČnosti na stavební trhz

železničních zakázek,zeefektivnění a naplnění kapacit servisu osobních automobilŮ a najít smYsluPlné naPl-

nění prostor ve středisku Třešť.

září2OL3

lng.Josef Rezek
Předseda představenstva
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