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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ
PŘEDSTAVENSTVA
Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové,
ráda bych zde ze své pozice předsedkyně představenstva společnosti Dopravní vzdělávací
institut, a.s. (dále jen DVI) shrnula nejdůležitější body uplynulého roku 2017, který byl pro
nás všechny ve znamení významných změn.
Strategií společnosti je neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. K tomuto jednoznačně přispívá i prostředí, kde se vzdělávají naši posluchači a kde pracují naši zaměstnanci.
Proto bylo prioritní událostí uplynulého roku stěhování ředitelství DVI do nových, moderních
prostor v centru Prahy. Věřím, že tuto změnu ocenili jak naši zákazníci, tak i zaměstnanci
dotčených úseků.
Dalším faktorem, který nám pomáhá udržovat si pozici jedničky na trhu v oblasti dopravního
vzdělávání, jsou naše lidské zdroje. V roce 2017 se nám dařilo udržovat stabilní tým managementu
i lektorů, na jehož systém vzdělávání a odměňování byl kladen velký důraz. V organizační
struktuře se velmi dobře etablovalo nově vytvořené obchodní oddělení.
Hospodářský výsledek za účetní období 2017 činí 5 876 tis. Kč, celkové výnosy byly dosaženy
v úrovni 115 463 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření EBIT je 5 930 tis. Kč.
Vnímám, že společnost DVI velmi dobře reaguje na současné trendy ve vzdělávání. Na trhu
se profilujeme jako vzdělávací společnost s přesahem, která dokáže svým zákazníkům
nabídnout vždy něco navíc a která je schopna zajistit vzdělávací aktivity napříč širokým
spektrem vzdělávacího portfolia. Přestože stěžejní oblastí pro nás stále zůstává dopravní
vzdělávání, v roce 2017 jsme odborně i lektorsky zajistili několik významných projektů soft
skills vzdělávání pro management (projekt Rocky, vzdělávání zaměstnanců společnosti
CzechInvest, projekt Koučink) a pro provozní pozice (projekt Komunikační dovednosti
a krizové situace). Ráda bych, abychom si tento směr dokázali udržet i v roce nadcházejícím.
Chtěla bych tímto poděkovat našim obchodním partnerům a zákazníkům za spolupráci a přízeň v uplynulém roce. Můj dík patří také všem zaměstnancům, kteří se podílejí na realizaci
aktivit společnosti DVI a snaží se, aby naše vzdělávání znamenalo pro každého posluchače
kvalitně, příjemně a efektivně strávený čas, který přinese plno nových poznatků, informací
a dovedností.

Mgr. Blanka Havelková
předsedkyně představenstva
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POSLÁNÍ, VIZE
A CÍLE SPOLEČNOSTI

PROFIL
SPOLEČNOSTI

Posláním společnosti je zajišťovat vysoce kvalitní vzdělávací služby se specializací především na
vzdělávání zaměstnanců dopravců a provozovatelů dráhy ve smyslu Zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách a jeho prováděcích předpisů. Hlavními cíli DVI, a.s. jsou pak především:

Jádrové podnikání DVI, a.s. se realizuje v oblasti vzdělávání pro získání a udržování odborné způsobilosti zaměstnanců provozovatelů dráhy a dopravců ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách
a jeho prováděcích předpisů.

HLAVNÍM PŘEDMĚTEM PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI JE:
Posílení pozice jedničky na
trhu se vzděláváním v oblasti
železniční dopravy

Vyrovnané hospodaření
společnosti

Získání nových zákazníků
a zvýšení podílu externích
tržeb

Rozvoj spolupráce s klíčovými
zákazníky ze Skupiny ČD a SŽDC,
využití synergických efektů
Skupiny ČD

Propojení soft skills a technického
vzdělávání - nabídka komplexního
portfolia vzdělávacích aktivit

Sledování nových trendů ve
vzdělávání a nabízení nových
produktů, využívání potenciálu
e-learningu

•

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, lektorská činnost

•

Psychologické poradenství a diagnostika

•

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

DALŠÍ PODNIKÁNÍ SE REALIZUJE V TĚCHTO OBORECH ČINNOSTI:
•

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

•

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

•

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

•

Hostinská činnost

•

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

•

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona

•

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

•

Velkoobchod a maloobchod

•

Ubytovací služby

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI:
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Podpora dalšího vzdělávání
zaměstnanců, jejich
výkonnosti a osobního růstu

Získávání prostředků na
rozvoj organizace z dotačních
příležitostí

Orientace na spokojeného
zákazníka, kontrola kvality
výuky dle standardů DVI, a.s.

Šíření povědomí o značce DVI,
a.s. a posilování image stabilní,
osvědčené a odborné vzdělávací
agentury

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.

Společnost nepředpokládá v budoucnu zásadní změnu předmětu podnikání, dílčí změny ve struktuře činností mohou nastat v souvislosti s centralizací podpůrných činností v rámci Skupiny ČD.

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY
A VEDENÍ SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVENSTVO
Mgr. Blanka Havelková
Předsedkyně představenstva
Věk: 35 let
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po dvouletém působení ve Výzkumném
ústavu pedagogickém v Praze nastoupila v roce 2008 na Generální ředitelství Českých drah, kde od
roku 2009 vykonávala funkci Vedoucí oddělení vzdělávání. V roce 2016 zvítězila ve výběrovém řízení
na pozici člena představenstva ve společnosti DVI, a. s. a stala se jeho předsedkyní.
Mgr. Radka Drápelová
Člen představenstva
Věk: 47 let
Pracovala ve společnosti České dráhy, a.s. na oddělení správy majetkových účastí celkem 7 let, poslední
léta na pozici Vedoucí oddělení. Celou svoji profesní kariéru se zabývá oblastí účetnictví a ekonomiky,
v poslední době i oblastí obchodního práva. Zastupovala zájmy akcionáře České dráhy, a.s. v několika
kontrolních orgánech dceřiných společností ve Skupině ČD. Ve funkci člena představenstva společnosti
je od 1. září 2016, zodpovídá za úsek ekonomiky a obchodu.
Ing. Aleš Vodák
Člen představenstva
Věk: 55 let
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Pavel Krtek, M.Sc.
Člen dozorčí rady
Věk: 47 let
Vystudoval francouzskou státní technickou univerzitu Ecole Central Paris. Pracovat začal u nadnárodní
společnosti Lafarge Cement, světové dvojky ve výrobě cementu. Následovalo devět let v rafinérsko-petrochemické skupině Unipetrol, z toho šest let byl členem představenstva společnosti. Tři roky
působil jako šéf finančního controllingu na centrále, dva roky jako finanční ředitel divize železniční
dopravy Unipetrol Doprava v Litvínově, dva roky na centrále v Praze a dva roky jako finanční ředitel
rafinerie Paramo v Pardubicích. Následně působil v prostředí investičních fondů. Od února 2014 je
členem představenstva Českých drah, a.s. a 10. listopadu 2014 byl zvolen předsedou představenstva
Českých drah, a.s.
Ing. Michal Štěpán
Člen dozorčí rady
Věk: 47 let
Vystudoval Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové a následně Vysokou školu dopravy
a spojů v Žilině. Do roku 1994 pracoval v různých provozních funkcích v železniční osobní a nákladní
přepravě a dopravě. Poté čtyři roky působil na regionálním ředitelství v Hradci Králové. V letech
1998–2003 pracoval na Odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD. Následně zastával funkci přednosty
a vrchního přednosty uzlové stanice Chrudim. Od roku 2005 působil na Krajském centru osobní dopravy
Pardubice, kde se stal v roce 2008 ředitelem. V srpnu 2013 byl pověřen řízením úseků výkonného ředitele
pro marketing a produkty na generálním ředitelství ČD, resp. pro strategii a obchod. K 1. říjnu 2013
byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu. Členem představenstva ČD je
od 21. února 2014.
Josef Smýkal
Člen dozorčí rady
Věk: 63 let

Vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1985 nastoupil do
úseku technického rozvoje zásobovací složky tehdejších Československých státních drah. Od roku
1994 pracoval na Generálním ředitelství Českých drah, v letech 1997–2005 jako ředitel správního
odboru. V roce 2005 přešel na DVI, a.s., kde působil v různých manažerských funkcích. V současné
době zastává pozici člena představenstva DVI, a.s. pro provoz.

Absolvent Střední průmyslové školy strojní a železniční v Břeclavi. Od roku 1992 působil na manažerských pozicích ve firmách Lusico, a.s. a BM plus, s.r.o. V devadesátých letech se věnoval i soukromému
podnikání. Od roku 1998 byl aktivní ve veřejné sféře. V letech 1998 – 2014 byl členem Zastupitelstva
města Holešova a v letech 2002 – 2013 poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
kde mimo jiné působil jako člen Rozpočtového a Hospodářského výboru. Od roku 2012 do roku
2015 byl členem dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s.

DOZORČÍ RADA

Bc. Jerzy Kubeczka

JUDr. Ivo Veselý
Předseda dozorčí rady
Věk: 67 let
Po ukončení rigorózního řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s titulem JUDr. působil
na různých řídících pozicích Ministerstva vnitra a Policie ČR. V letech 1990 až 1993 vedl pracoviště
prošetřující postup bezpečnostních složek v listopadu 1989, v letech 1994 až 1995 působil jako poradce
v oblasti bezpečnostního, pracovního a sociálního práva. Je autorem několika sociálních a restrukturalizačních programů v odvětvích hutnictví, hornictví, telekomunikací a doprovodného sociálního
programu ČD. Je činný jako vedoucí a zprostředkovatel kolektivních vyjednávání a kolektivních sporů
v rámci ČR, externě přednáší a školí pracovněprávní tématiku. Od roku 1996 působí u ČD v různých
řídících pozicích, v současné době jako ředitel odboru personálního.
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DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.

Člen dozorčí rady
Věk: 37 let
Absolvent Univerzity Pardubice, dopravní fakulty Jana Pernera oboru Technologie a řízení dopravy
v roce 2011. V roce 2001 nastoupil k Českým drahám, a.s. (dále jen ČD, a.s.) ŽST Praha Vršovice jako
vlakvedoucí osobních vlaků. Od roku 2003 je zaměstnancem DVI, a.s. (dříve ÚPV), kde pracoval jako
lektor, specialista IT, vedoucí oddělení vzdělávání a nyní jako vedoucí oddělení produktů.
Ing. Marcela Jesenská
Člen dozorčí rady
Věk: 55 let
Absolventka Vysoké školy dopravní a spojů v Žilině, fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů
Žilina. V roce 1985 nastoupila k ČD, a. s. jako výpravčí, v letech 1986–2004 pracovala jako odborný
lektor (inspektor školení) ÚPV ČD. V letech 2005 - 2015 byla v pozici manažera Regionálního centra
vzdělávání Ostrava od roku 2016 je vedoucí Regionálního centra vzdělávání Ostrava.

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DOPRAVNÍ
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, A. S. ZA ROK 2017
Dozorčí rada akciové společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s. (dále jen DVI) se v roce 2017 sešla
na osmi řádných zasedáních. Dozorčí rada v roce 2017 vykonávala svoji působnost dle Stanov společnosti
DVI a zákona č. 90/2012 sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.
Dozorčí rada soustavně monitorovala výkon působnosti představenstva a vývoj podnikatelských
aktivit akciové společnosti DVI. Představenstvo DVI poskytovalo dozorčí radě pro výkon kontrolní
činnosti veškeré předepsané a dozorčí radou požadované informace. Představenstvo společnosti se
také pravidelně zúčastňovalo všech zasedání dozorčí rady.
Důkladná pozornost dozorčí rady byla věnována ekonomickým ukazatelům, zvláště průběžnému
plnění plánovaného hospodářského výsledku za rok 2017. Dozorčí rada uplatnila řadu připomínek,
podnětů a požadavků při tvorbě podnikatelského plánu na rok 2018.
Dozorčí rada dále projednala dokumenty předložené jí představenstvem jako součást výroční zprávy
za rok 2016. Dozorčí rada doporučila ke schválení jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné
hromady roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti DVI za rok 2016. Dozorčí rada
také přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, ke kterým neměla žádné výhrady.
V rámci své kontrolní činnosti neshledala dozorčí rada ze strany akciové společnosti DVI a jednotlivých
členů představenstva DVI porušení či nesplnění povinností uložených právními předpisy, stanovami
DVI, interními předpisy DVI a usneseními jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA SPOLEČNOSTI

ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDKYNĚ
PŘEDSTAVENSTVA

Oddělení
obchodu
a marketingu

Kancelář
představenstva

Oddělení
produktů

Oddělení
ekonomiky

Oddělení kvality
a rozvoje

Centrum
psychologických
služeb

ČLEN
PŘEDSTAVENSTVA

RCV
DVS
CTV
Svářečská škola

Oddělení
zaměstnanecké,
právní a BOZP

V Praze dne 28. února 2018

Za dozorčí radu
JUDr. Ivo Veselý
předseda dozorčí rady
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DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

STĚHOVÁNÍ ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI:
•

19. – 20. 9. 2017 stěhování na adresu : Prvního pluku 621/8a, Praha 8 – Karlín, 186 00

ZMĚNA SÍDLA SPOLEČNOSTI:
•

2. 10. 2017 změna sídla společnosti na adresu : Prvního pluku 621/8a, Praha 8 – Karlín, 186 00

STĚHOVÁNÍ ŠKOLICÍCH PROSTOR DVI Z PŘEROVA DO OLOMOUCE:
•

31.8. – 1. 9. 2017 stěhování na adresu : Jeremenkova 54, Olomouc, 779 00

VZDĚLÁVÁNÍ
DVI, a.s. zajišťoval v roce 2017 převážně vzdělávání v železniční dopravě, tedy povinná školení a kurzy
pro provozní zaměstnance ČD, a. s., ČD Cargo, a. s., Správy železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen
„SŽDC“) a dalších společností působících v oblasti železniční dopravy, železničního stavitelství, provozovatelů vlečkových areálů atp.
DVI, a.s. nabízí své služby prostřednictvím Centra technického vzdělávání v České Třebové a prostřednictvím šesti Regionálních center vzdělávání, která působí na celém území ČR – viz obrázek.

Ústí n/L.

Hradec K.

Praha

Č. Třebová

Plzeň

Ostrava

Brno

DVI, a.s. svá školení zajišťuje prostřednictvím klasické a elektronické formy výuky.

KLASICKÁ (PREZENČNÍ) FORMA VÝUKY
Prezenční formou výuky bylo odškoleno v roce 2017 celkem 47 048 účastníků na 4 173 akcích. Výuka
probíhá jak na učebnách v užívání DVI, a.s., tak i přímo u zákazníků. K výuce jsou používány moderní
prezentační a didaktické prostředky. K přihlašování účastníků na výuku je používán elektronický
systém přihlašování (ESP) a aplikace Vzdělávání pro společnost ČD, a.s. DVI, a.s. permanentně přizpůsobuje tyto aplikace aktuálním potřebám i požadavkům zákazníků.

ELEKTRONICKÁ FORMA VÝUKY
DVI, a.s. využívá pro elektronickou formu výuky aplikaci iTutor, kterou zajišťuje formou hostingu a tím
zaručuje používání aplikace v aktuální verzi pro všechny uživatele. Celkový objem vyrobených lekcí
pro uživatele ze strany klíčových zákazníků byl 73 lekcí. Pro uživatele ČD, a. s. bylo vyrobeno 19 lekcí.
Pro externí zákazníky bylo v roce 2017 vyrobeno celkem 54 lekcí (DPP 45 lekcí a BF Logistics s.r.o.
9 lekcí).
V aplikaci iTutor DVI, a.s. zajišťuje i školení řidičů referentů, které využívají nejen firmy ve Skupině
ČD, ale i mimo ni. Elektronické školení řidičů referentů využilo v roce 2017 celkem 1 469 řidičů. DVI,
a.s. poskytuje i vzdělávání mimo oblast železniční dopravy a další služby spojené se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců.

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
DVI, a.s. zajišťoval v roce 2017 výuku cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a polštiny).
Největší zájem byl o kurzy angličtiny a němčiny a o odborné kurzy německého jazyka pro zaměstnance ČD, a.s.
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Převážnou část našich účastníků jazykového vzdělání tvořili v roce 2017 zaměstnanci ČD, a. s.,
ČD – Informační systémy, a.s. (dále jen ČD – IS, a.s.), ČD Cargo, a.s. a Výzkumný Ústav Železniční,
a.s. (dále jen VÚŽ, a.s.). Určitý podíl připadl také na pracovníky z jiných organizací.
DVI připravuje jak individuální výuku, tak i skupinové kurzy, které jsou rozdělené podle úrovní znalostí
jednotlivých zaměstnanců. Pro pokročilé studenty zajišťuje i výuku rodilými mluvčími. Dosažení
předepsané úrovně znalostí je potvrzeno složením závěrečné zkoušky z daného jazyka a následným
vystavením certifikátu.
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Psychologická vyšetření jsou primárně a přednostně ztajišťována pro ČD,a.s. a ČD Cargo a.s., dále
pro SŽDC,s.o., Hasičskou záchrannou službu SŽDC a pro další železniční dopravce. V případě zájmu
jsou psychologická vyšetření poskytována i externím firmám a soukromým zájemcům (zbrojní průkaz aj.)
Vyšetření se provádí rovněž pro odvětví silniční dopravy - dvě psycholožky mají akreditaci ministerstva dopravy. Zajišťujeme psychologická vyšetření pro vydání profesního ŘP pro typ vozidla C, D a
speciální a dále vyšetření pro navrácení ŘP pro tzv. „vybodované“ řidiče apod

K jazykové výuce se přihlásilo v roce 2017 celkem 692 účastníků, z toho 592 účastníků do všeobecných
a konverzačních kurzů a 100 účastníků do odborných kurzů německého a polského jazyka pro zaměstnance ČD, a.s.

Přihlašování na psychologická vyšetření probíhá prostřednictvím Elektronického systému přihlašování
(ESP). Vlastní objednávka je zasílána příslušnými personálními pracovišti elektronicky. Soukromí zájemci
se objednávají přímo u jednotlivých CPS.

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

Úkolem psychologů DVI, a.s. je také výběr a posuzování osobního potenciálu a psychických předpokladů zaměstnanců pro kariérový růst.

Výukové a vzdělávací středisko s dlouhodobou tradicí a s úzkými vazbami na celorepublikovou drážní
dopravu a také na průmyslový sektor a privátní klientelu v místním regionu. Vlastní v oblasti výuky
svařování a pájení kovů a také pro oblast výuky ručního svařování a navařování kolejnic platná
oprávnění a pověření daná legislativou.

V roce 2017 bylo celkem vyšetřeno 1 412 osob, z toho v Praze 692 osob a v Přerově a Olomouci 720
osob. Pro ČD, a.s. jsme vyšetřili 1 201 osob, pro ČD Cargo, a.s. 185 osob, z řad soukromých zájemců
bylo vyšetřeno 17 osob a pro externí firmy 9 osob.

Výuka a zkoušky svářečů jsou organizovány a dozorovány Českou svářečskou společností ANB (CWS
ANB), vydávané svářečské doklady v tomto systému výuky a zkoušek mají republikovou, tak i celosvětově uznávanou platnost. Jsou uznávány také význačnými obchodními partnery – členy Skupiny
České dráhy a také Správou železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dalším okruhem činnosti psychologů DVI, a.s. je poskytování odborné psychologické podpory zaměstnancům ČD, a. s. ve vybraných profesích, kteří byli účastni nehodové události, případně se dostali
do jiných krizových situací při výkonu povolání. Kromě osobní krizové intervence, která byla poskytována, jde také o telefonickou krizovou intervenci.

Ve Svářečské škole v České Třebové lze získat a obhájit kvalifikaci pro ruční metody svařování - elektrickým obloukem obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v inertním či aktivním plynu, netavící
se elektrodou v inertním plynu, plamenem. Dle požadavků jednotlivých zákazníků se pořádají kurzy
a zajišťují zkoušky svářečů pro získání oprávnění na svařování všech typů ocelí a to včetně betonářské,
hliníku a jeho slitin a dále slitin mědi. Mezi další kvalifikace, které je zde možno získat, patří oprávnění
pro řezání plasmou či kyslíkem nebo pro měkké či tvrdé pájení ocelí, hliníku a mědi.

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

K velice významným vzdělávacím aktivitám patří pořádání kurzů a zkoušek svářečů a navářečů kolejnic
se zkouškami prováděnými podle interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
a předpisů Sdružení dopravních podniků městské hromadné dopravy.
Do nabídky vzdělávacích služeb Svářečské školy v České Třebové patří též přípravné kurzy a zkoušky
„Osob odborně způsobilých“. Mezi doplňkové aktivity patří, mimo jiné, nedestruktivní kontrola svarů
prozářením, zakázková výroba, drobné opravy a renovace, odborné poradenství, ubytovací služby
včetně zajištění stravování.
V roce 2017 bylo uspořádáno celkem 100 vzdělávacích akcí, z toho 69 svářečských kurzů, ve kterých
bylo vyškoleno celkem 189 nových svářečů. Z tohoto počtu bylo vyškoleno 60 svářečů se základními
kurzy podle národní ČSN 05 0705a 59 svářečů se závěrečnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO
9606 či ČSN EN ISO 13585. Také bylo vyškoleno a požadovanou kvalifikaci obhájilo 27 nových svářečů
kolejnic termitem se základním kurzem a 20 svářečů s úřední zkouškou, celkem 23 svářečů a navářečů
kolejnic s úředními zkouškami podle TN MHD 05 0715 a TNŽ 05 0715. V roce 2017 bylo vydáno 94
dokladů o úspěšném složení zkoušek „Osoba odborně způsobilá“ ve smyslu předpisů ČD V95/5 a SDP
ČR V4/2.

CENTRA PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB
Základním úkolem jednotlivých CPS je posuzování psychické způsobilosti provozních pracovníků
pro výkon profese v železniční dopravě.
Psychologické služby jsou zajišťovány prostřednictvím Center psychologických služeb (dále jen
„CPS“) v Praze a do 31. srpna 2017 v Přerově a od 1. září 2017 v Olomouci. Řidiče pak také vyšetřujeme
dle objednávky a potřeby i v DVS v České Třebové. V mimořádných případech a po dohodě jsou psychologické služby zajišťovány i mimo prostory DVI, a.s.
14
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V roce 2017 DVI, a.s. realizoval následující projekty v oblasti měkkých dovedností pro ČD, a.s.:
KOMUNIKACE PRO SUPERVIZORY
2 účastníci, 1 skupina, jednodenní interaktivní kurz určen pro supervizory
ŘÍZENÉ ROZHOVORY A PRÁCE SE ZPĚTNOU VAZBOU
2 účastníci, 1 skupina, jednodenní interaktivní kurz určen pro supervizory.
JEDNÁNÍ V KRIZOVÝCH SITUACÍCH PRO VLAKOVÉ ČETY
530 účastníků, 52 skupin, jednodenní interaktivní kurz určen pro vlakové čety
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A KRIZOVÉ SITUACE PRO POKLADNÍKY A INFORMÁTORY
1713 účastníků, 173 skupin, jednodenní interaktivní kurz určen pro pokladníky a informátory
JAK SPRÁVNĚ ZVLÁDNOUT AGRESIVNÍHO VOLAJÍCÍHO
35 účastníků, 5 skupin, jednodenní interaktivní kurz určen pro zaměstnance Call centra
SEMINÁŘ PRO KONTROLORY VOZBY
42 účastníků, 4 skupiny, dvoudenní seminář určen pro kontrolory vozby
VEDENÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ I.
67 účastníků, 5 skupin, třídenní seminář určen pro přednosty a dozorčí
VEDENÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ II.
66 účastníků, 5 skupin, dvoudenní seminář určen pro přednosty a dozorčí
ROCKY
262 účastníků, 38 jednodenních seminářů a 1 dvoudenní konference určeno pro pracovníky Regionálních obchodních center

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.
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EKONOMIKA A OBCHODNÍ ČINNOST
Hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2017 činil před zdaněním 5 876 tis. Kč. Celkové
výnosy za rok 2017 činily 115 463 tis. Kč, celkové náklady 109 587 tis. Kč.
Největšími klienty společnosti jsou České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, státní organizace.
V oblasti investiční činnosti se pokračovalo v zahájeném procesu z let minulých, kdy se zejména jedná
o investice do střediska DVS Česká Třebová a dále stabilizace lektorského týmu a zlepšení podmínek
pro výuku.

ŘÍZENÍ RIZIK
V roce 2017 byl pevnou součástí řízení společnosti „integrovaný systém řízení rizik, správy a řízení
společnosti“ (dle nejlepší praxe Corporate Governance) včetně monitorovacích procesů sledujících
plnění výkonnostních ukazatelů stanovených PP2017. Společnost se v této oblasti řídila manuálem
skupiny ČD pro oblast řízení rizik. Tento manuál stanovil postupy identifikace, analýzy, měření, strategie řízení a procesů zvládání, monitorování, vykazování a komunikace rizik. Hlavním cílem jednotného systému řízení rizik bylo průběžně a maximálně omezovat negativní vliv identifikovaných rizik
na výsledek hospodaření v roce 2017.
Jednotný reporting v rámci celé skupiny ČD byl v roce 2017 zajišťován SW aplikací „eRisk“. Průběžně,
ve čtvrtletních cyklech, byly vyhodnocovány klíčové rizikové indikátory identifikovaných rizik a jejich
skutečný vliv na HV. Společnost si v tomto ohledu počínala dobře. Risk apetit společnosti nebyl překročen a plánovaný HV pro rok 2017 byl splněn.

OBCHODNÍ AKTIVITY
DVI, a.s. v roce 2017 vedl jednání cca s 350 klienty z oblastí železničních dopravců, vlečkařů, stavebních společností, spedic a výrobních podniků.
Předmětem těchto jednání byla komplexní nabídka vzdělávacích služeb. Dále byl současným i potenciálním zákazníkům vysvětlen vliv změny zákona 266/1994 sb (změna platná od 1. dubna 2017)
na vzdělávání v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy s důrazem na konkrétní vzdělávací potřeby klienta.
Na toto téma byl uspořádán WORKSHOP pro významné zákazníky a školení v regionech pro malé
a střední zákazníky. Proběhla informační kampaň pomocí letáčků, osobních schůzek a elektronicky.
Došlo také ke změně předpisu SŽDC Zam 1, ve kterém se mimo jiné nařizuje četnost některých školení.
Zákazníci o této skutečnosti byli informováni na osobních schůzkách, telefonicky a elektronickou
poštou. U výrobních společností se jednání zaměřovala především na nabídku svářečské školy, školení
bezpečnosti práce, elektrotechnická školení, či využití elektronické výuky. Dále DVI, a.s. rozšiřoval
působnost v oblasti soft skills, kde uskutečnil mnoho kurzů pro Skupinu ČD.
DVI, a.s. má zpracovanou analýzu potenciálních klientů podle jednotlivých krajů, kterou průběžně
aktualizuje a aktivně využívá při oslovování firem.

ZÁKAZNICKÉ PORTFOLIO
Dominantním zákazníkem DVI, a.s. je Skupina ČD, tj. především mateřská společnost ČD, a. s.
a společnost ČD Cargo, a. s.
DVI, a.s. dále zajišťuje vzdělávání i pro firmy mimo Skupinu ČD, především společnosti, které mají
jako oblast podnikání provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu Zákona o dráhách 266/1994 Sb.
a jeho prováděcích předpisů. Rozhodujícím významným zákazníkem mimo Skupinu ČD je SŽDC, s. o.
kde se podařilo nabídnout školení Zákona o dráhách pro vedoucí zaměstnance (celkem 28 v roce
2018) a tím dohodnout vyšší cenu za poskytované služby na rok 2018. Mezi další významné spo-
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lečnosti patří především: Dopravní podnik, hl.m. Prahy, a.s., Pirell s.r.o., Advanced World Transport
a.s., Chládek a Tintěra a.s., Metrostav a.s., OHL ŽS a.s., SECURITAS ČR s.r.o., Severočeské doly a.s.,
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Českomoravský cement, a.s., Coal Services a.s., Skanska
a.s., Strabag rail, SD-Kolejová doprava, a.s., JLV, a.s., AŽD Praha s.r.o., EUROVIA CS, a.s., GJW Praha
spol, s.r.o., Subterra a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.
Pro tyto společnosti DVI, a.s. zajišťuje pravidelná školení zaměstnanců dle platné legislativy i interních předpisů, které si společnosti vydávají dle svých individuálních potřeb a podmínek. Zároveň
DVI, a.s. zajišťuje výcvik nových zaměstnanců včetně bezpečnostního školení nutného pro vstup do
kolejiště.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Mezinárodní vztahy se v podmínkách DVI, a.s. aktivně rozvíjejí se všemi sousedními státy. Pro slovenské dopravce, kteří budou zajíždět do České republiky, zajišťujeme kurzy pro strojvedoucí a následná pravidelná školení, která se konají 2x ročně. Pro české strojvedoucí, zajíždějící na Slovensko,
zprostředkováváme pravidelná školení a kurzy. Vzděláváme rovněž polské vlakové čety, slovenské
vlakové čety, německé strojvedoucí a rakouské strojvedoucí, zajíždějící na území ČR.
V oblasti jazykového vzdělávání pořádáme kurzy pro strojvedoucí v mezinárodním provozu a zaměstnance přechodových stanic v německém a polském jazyce.
DVI nemá organizační složku v zahraničí.
Mezi významné zahraniční zákazníky patří: Železničná společnost Cargo Slovakia, a.s., Železničná
společnost Slovensko, a.s., LTE logistik a Transport Slovakia s.r.o., PKP Intercity s.a.

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Kurzy pro zaměstnance drážní dopravy, především ze Skupiny ČD, ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s.o., ale
i pro ostatní firmy, zajišťuje Centrum technického vzdělávání v budově DVS. DVS poskytuje ubytovací
služby hotelového typu, celodenní stravovací služby a pronájmy učeben. Ubytovací kapacita je 70
lůžek. Kapacitní využití střediska v roce 2017 bylo 87,7 % ve využití obsazenosti učeben a 84,9 % ve
využití obsazenosti ubytovací kapacity. DVS je střediskem s moderní koncepcí výuky. Tomu odpovídá
i vybavenost učeben počítačovou, audio a video technikou a interaktivními tabulemi. To vše slouží
k zajištění vysoké úrovně a kvality výuky včetně neomezeného Wi-Fi připojení v budově DVS.

ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA
Podmínkou plnění strategických cílů DVI, a.s. je rozvoj lidských zdrojů a efektivní využití jejich potenciálu.
K rozvoji vědomostí a dovedností zaměstnanců přispěly zejména školení a semináře zaměřené tentokráte především na nové vzdělávací formy.
Počet zaměstnanců k 1. 1. 2017

94

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2017

103

Průměrný věk zaměstnanců k 31. 12. 2017

47,47 roku

V roce 2017 dosáhla v DVI, a.s. průměrná mzda ze mzdových nákladů, bez OON, výše 33 137,07 Kč.

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.
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KOLEKTIVNÍ SMLOUVA, SPOLUPRÁCE S ODBORY
Ve společnosti DVI, a.s. působí dvě odborové organizace (OSŽ, UŽZ). Individuální a kolektivní vztahy
mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, jakož i vzájemné vztahy mezi odborovými organizacemi
a zaměstnavatelem, řeší Podniková kolektivní smlouva.
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NEZÁVISLÉHO AUDITODA

DVI, a.s. v souladu s platnou legislativou ve spolupráci s odborovými orgány zajišťuje a vytváří podmínky
pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.
Společnost DVI, a.s. poskytuje svým zaměstnancům benefity dohodnuté v kolektivní smlouvě. Jedná
se především o příspěvek na stravování a na penzijní připojištění a o příspěvky na aktivity související
s regenerací pracovní síly. Rozvoji interpersonálních vztahů v DVI, a.s. napomáhají i celofiremní setkání
zaměstnanců spojená s teambuildingovými a relaxačními aktivitami.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Z činnosti DVI, a.s. vyplývá, že produkce odpadů má charakter komunálního odpadu a dopady na
životní prostředí jsou minimální.
Ze zákona o komunálním odpadu a tříděném odpadu č. 185/2001 Sb. plyne pro společnost ohlašovací
povinnost zpracovávat 1× ročně výkaz „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ v systému ISPOP.
Problematika ochrany životního prostředí je rovněž implementována do vzdělávacích aktivit DVI, a.s.
(např. vstupní školení, kurzy pro strojvedoucí atp.).

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným dalším významným událostem, které by vyžadovaly úpravu
účetních výkazů nebo zveřejnění v účetní závěrce či měly dopad na výroční zprávu.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
K 31. PROSINCI 2017
Název společnosti: Dopravní vzdělávací institut, a. s.
Sídlo:

Prvního pluku 621/8a, Praha 8 – Karlín, 186 00

Právní forma:

akciová společnost

IČ:

273 78 225

Součásti účetní závěrky:
•

Rozvaha

•

Výkaz zisku a ztráty

•

Příloha

Statutární orgán účetní jednotky

Podpis

Mgr. Blanka Havelková
předsedkyně představenstva
Mgr. Radka Drápelová
člen představenstva
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ROZVAHA | v celých tisících Kč
Firma

Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Firma

Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Identifikační číslo

273 78 225

Identifikační číslo

273 78 225

Právní forma

akciová společnost

Právní forma

akciová společnost

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, poskytování vzdělávání

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, poskytování vzdělávání

Rozvahový den

31. prosince 2017

Rozvahový den

31. prosince 2017

Datum sestavení účetní uzávěrky

20. března 2018

Datum sestavení účetní uzávěrky

20. března 2018

12/31/2017
AKTIVA b
B.
B. I.
B. I.

2.

B. I.

2. 1.

B. II.
B. II.

1.

B. II.

1. 1.

Řád. c Brutto 1

12/31/2016

Korekce 2 Netto 3

Netto 4

AKTIVA CELKEM

001

39 187

-5 960

33 227

33 844

Dlouhodobý majetek

003

11 595

-5 613

5 982

6 059

Dlouhodobý nehmotný majetek

004

2 079

-2 073

6

83

A.

Ocenitelná práva

006

2 079

-2 073

6

83

A.

I.

Software

5

6

PASIVA CELKEM

řád. c
078

33 227

33 844

Vlastní kapitál

079

11 732

13 804

Základní kapitál

080

3 200

3 200

Základní kapitál

081

3 200

3 200

Fondy ze zisku

092

894

760

007

2 079

-2 073

6

83

A.

I.

014

9 516

-3 540

5 976

5 976

A.

III.

Pozemky a stavby

015

1 209

-62

1 147

1 181

A.

III.

1.

Ostatní rezervní fondy

093

640

640

Pozemky

016

188

0

188

188

A.

III.

2.

Statutární a ostatní fondy

094

254

120

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

095

3 114

7 304

Stavby

017

1 021

-62

959

993

A.

IV.

4 534

-3 478

1 056

1 262

A.

IV.

Nerozdělený zisk minulých let

096

3 114

7 304

3 773

3 533

A.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

099

4 524

2 540

0

3 773

3 533

B.

+ C.

Cizí zdroje

101

21 394

20 038

Rezervy

102

8 953

8 706

1. 2.
2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

B. II.

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024

3 773

0

B. II.

5. 2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

3 773

C.

Oběžná aktiva

037

27 269

-347

26 922

27 694

C. I.

Zásoby

038

47

0

47

42

C. I.

1.

Materiál

039

14

0

14

14

C. I.

3.

Výrobky a zboží

041

33

0

33

28

C. I.

3. 2.

Zboží

043

33

0

33

28

Pohledávky

046

22 895

-347

22 548

15 047

C. II.

1.

Dlouhodobé pohledávky

047

1 769

0

1 769

761

C. II.

1. 4.

Odložená daňová pohledávka

051

667

0

667

448

C. II.

1. 5.

Pohledávky - ostatní

052

1 102

0

1 102

313

C. II.

1. 5. 2.

054

1 102

0

1 102

313

C. II.

2.

Krátkodobé pohledávky

057

21 126

-347

20 779

C. II.

2. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

058

13 394

-347

13 047

C. II.

2. 2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

059

6 472

0

C. II.

2. 4.

Pohledávky - ostatní

061

1 260

0

C. II.

2. 4. 3.

Stát - daňové pohledávky

064

0

0

0

542

C. II.

2. 4. 4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

1 244

0

1 244

1 348

C. II.

2. 4. 6.

Jiné pohledávky

067

16

0

16

3

C. IV.

Peněžní prostředky

071

4 327

0

4 327

12 605

C. IV. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

072

98

0

98

167

Dlouhodobě poskytnuté zálohy

1.

B.
B.

2.

Rezerva na daň z příjmů

104

582

0

B.

3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

105

4 114

6 000

B.

4.

Ostatní rezervy

106

4 257

2 706

Závazky

107

12 441

11 332

C.
C.

II.

Krátkodobé závazky

123

12 441

11 332

C.

II.

4.

Závazky z obchodních vztahů

129

3 305

2 843

C.

II.

8.

Závazky ostatní

133

9 136

8 489

C.

II.

8.

136

3 284

3 151

137

1 785

1 609

3.

Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění

C.

II.

8.

4.

14 286

C.

II.

8.

5.

Stát - daňové závazky a dotace

138

1 671

1 665

12 393

C.

II.

8.

6.

Dohadné účty pasivní

139

2 396

2 064

6 472

0

D.

Časové rozlišení pasiv

141

101

2

1 260

1 893

D.

Výdaje příštích období

142

101

2

C. IV. 2.

Peněžní prostředky na účtech

073

4 229

0

4 229

12 438

D.

Časové rozlišení aktiv

074

323

0

323

91

D. 1.

Náklady příštích období

075

296

0

296

91

D. 3.

Příjmy příštích období

077

27

0

27

0
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1.

018

B. II.

22

PASIVA b

31.12.2016

Dlouhodobý hmotný majetek

B. II.

C. II.

označ. a

31.12.2017

1.
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Výkaz zisku a ztráty
Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Identifikační číslo

273 78 225

Právní forma

akciová společnost

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, poskytování vzdělávání

Rozvahový den

31. prosince 2017

Datum sestavení účetní uzávěrky

20. března 2018

1.

2017
řád. c

2016

1

2

I.

Tržby za prodej výrobků a služeb

01

114 143

102 812

II.

Tržby za prodej zboží

02

285

317

A.

Výkonová spotřeba

03

40 183

33 178

A.

1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

171

202

A.

2.

Spotřeba materiálu a energie

05

8 000

8 505

A.

3.

Služby

06

32 012

24 471

Osobní náklady

09

68 263

65 172

D.
D.

1.

Mzdové náklady

10

50 749

48 603

D.

2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní
náklady

11

17 514

16 569

D.

2.

1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

16 217

15 464

D.

2.

2.

Ostatní náklady

13

1 297

1 105

Úpravy hodnot v provozní oblasti

14

703

632

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

15

670

721

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
– trvalé

16

670

721

Úpravy hodnot pohledávek

19

33

-89

Ostatní provozní výnosy

20

1 033

552

E.
E.

1.

E.

1.

E.

3.

III.

1.

III.

1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

624

0

III.

2.

Tržby z prodaného materiálu

22

1

0

III.

3.

Jiné provozní výnosy

23

408

552

Ostatní provozní náklady

24

382

1 083
97

F.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1. Základní informace o Společnosti
Skutečnost v účetním období

TEXT b

ZPRÁVA

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
K 31. PROSINCI 2017

Firma

označ. a

10

VÝROČNÍ

F.

3.

Daně a poplatky v provozní oblasti

27

100

F.

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

-336

301

F.

5.

Jiné provozní náklady

29

618

685

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

30

5 930

3 616

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

39

2

30

Dopravní vzdělávací institut, a. s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10168 dne 21. září 2005 a její sídlo je v ulici Prvního pluku
621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a výuka jazyků.
Společnost neeviduje žádné operace, které nejsou k 31. prosinci 2017 ani k 31. prosinci 2016 zahrnuty
v rozvaze.
Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako
celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti 6. září 2016.

1.2. Organizační struktura
Organizační strukturu Společnosti tvoří úseky přímo řízené předsedou představenstva společnosti,
viz strana č. 11 výroční zprávy.

1.3. Orgány společnosti
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %:

Název právnické osoby

České dráhy, a.s.

Sídlo

Nábřeží L. Svobody 1222,
Praha 1, 110 15

Sledované
účetní období

Minulé účetní
období

podíl

tj. %

podíl

tj. %

3 200

100

3 200

100

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
Funkce

Příjmení a jméno

předseda představenstva

Mgr. Havelková Blanka

člen představenstva

Mgr. Drápelová Radka

člen představenstva

Ing. Vodák Aleš

předseda dozorčí rady

JUDr. Veselý Ivo

VI.

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

1

0

VI.

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

1

30

VII.

Ostatní finanční výnosy

46

0

3

K.

Ostatní finanční náklady

47

56

47

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

48

-54

-14

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

49

5 876

3 602

člen dozorčí rady

Ing. Štěpán Michal

Daň z příjmů

50

1 352

1 062

člen dozorčí rady

Krtek Pavel, M.Sc.

L.

1.

Daň z příjmů splatná

51

1 571

732

člen dozorčí rady

Smýkal Josef

L.

2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

52

-219

330

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

53

4 524

2 540

člen dozorčí rady

Ing. Jesenská Marcela

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

55

4 524

2 540

člen dozorčí rady

Bc. Kubeczka Jerzy

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

56

115 463

103 714

L.
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1.4. Identifikace skupiny
Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny České dráhy. Skupina České dráhy poskytuje
komplexní služby spojené s provozováním železniční nákladní a osobní dopravy a dále doplňkové
a návazné činnosti, především v železničním výzkumu, zkušebnictví, telematice, ubytovacích a stravovacích službách. České dráhy, a. s. jsou největším českým železničním dopravcem s dlouholetou
tradicí a smluvním provozovatelem převážné většiny železničních tratí v ČR. Skupinu České dráhy
vlastní stát Česká republika.

2.

10

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

Pro nehmotný majetek společnost využívá z daňového hlediska rovnoměrné odpisy. Účetní a daňové
odpisy se rovnají. Účetně je nehmotný majetek odepisován po dobu jeho předpokládané ekonomické
životnosti. Délka předpokládané ekonomické životnosti majetku je následující:
Druh majetku

Roky

Software

3 roky

Drobný hmotný majetek od 2 tis. Kč do 40 tis. Kč, o němž bylo rozhodnuto, že není dlouhodobým
hmotným majetkem, je účtován do nákladů společnosti. Majetek v pořizovací ceně od 1 tis. Kč do
2 tis. Kč je evidován pouze v operativní evidenci.

ÚČETNÍ POSTUPY

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými
v České republice pro malé účetní jednotky s povinností auditu, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými
cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka společnosti
je sestavena k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 za kalendářní rok 2017.

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč a níže, o němž bylo rozhodnuto, že není dlouhodobým nehmotným majetkem, je účtován do nákladů společnosti.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná
částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Rezerva
je tvořena pro významné opravy, které bude podle odhadu vedení společnosti třeba provést v budoucích účetních obdobích. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
je aktivováno.

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

2.3. Zásoby

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož
ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u ostatního
nehmotného majetku.

Účtování zásob je prováděno způsobem A evidence zásob. Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o případnou opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení
a vedlejší pořizovací náklady. Pro úbytky nakoupených zásob užívá společnost metodu váženého
aritmetického průměru.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách,
které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související, snížené o oprávky a případné
opravné položky.
V účetním období 2017 společnost nevlastnila hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.
V účetním období 2017 nedošlo ve společnosti k žádným změnám v oceňování, odpisování a postupech
účtování.
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila společnost
v interní směrnici, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího
běžným podmínkám jeho používání. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku aktualizován na základě změn očekávané doby životnosti.
Pro hmotný majetek společnost využívá z daňového hlediska zrychlené odpisy. Účetní a daňové odpisy
se nerovnají. Účetně je hmotný majetek odepisován po dobu jeho předpokládané ekonomické životnosti. Délka předpokládané ekonomické životnosti majetku je následující:

Druh majetku

Roky

Dopravní prostředky - Osobní vozy a osobní vozy s přestavbou na N1

4 roky

Samostatné movité věci a soubor movitých věcí

4 roky

Budovy

30 let
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2.4. Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě. Opravná položka k pochybným pohledávkám je
vytvořena na základě individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

2.5. Závazky
Závazky jsou účtovány při vzniku jmenovitou hodnotou.

2.6. Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem vyhlášeným
ČNB vždy k prvnímu pracovnímu dni daného měsíce. Realizované kurzové zisky a ztráty jsou zaznamenávány ve výkazu zisku a ztráty.
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým
kurzem zveřejněným ČNB k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních
aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.7. Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých
Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného
účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné, se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření minulých let.

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.
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2.8. Rezervy

ZPRÁVA

3.

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována
a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, avšak není přesně známa
jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva k rozvahovému dni představuje nejlepší odhad nákladů,
které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k jejich vypořádání.

(tis. Kč)

2.9. Tržby
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané
hodnoty.

2.10. Spřízněné strany
Spřízněnými stranami společnosti se rozumí:
•

strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u společnosti,
a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv

•

strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u společnosti

•

členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů společnosti, nebo její mateřské
společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové
a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, které nebyly uzavřeny za běžných tržních
podmínek, jsou uvedeny v poznámce 8.

2.11. Leasing

10

VÝROČNÍ

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
1. ledna 2017

Přírůstky |
přeúčtování

Vyřazení

31. prosince 2017

Software

2 079

0

0

2 079

Celkem

2 079

0

0

2 079

Software

1 996

77

0

2 073

Celkem

1 996

77

0

2 073

POŘIZOVACÍ CENA

OPRÁVKY A OPRAVNÁ POLOŽKA

Zůstatková hodnota

83

6

1. ledna 2016

Přírůstky |
přeúčtování

Vyřazení

31. prosince 2016

Software

2 079

0

0

2 079

Celkem

2 079

0

0

2 079

Software

1 915

81

0

1 996

Celkem

1 915

81

0

1 996

(tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA

OPRÁVKY A OPRAVNÁ POLOŽKA

Zůstatková hodnota

164

83

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

2.12. Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo
závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud
je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

2.13. Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány
a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

28
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

10

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

5.

POHLEDÁVKY

Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2017 činily 3 591 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 635 tis. Kč).
(tis. Kč)

1. ledna 2017

Přírůstky |
přeúčtování

Vyřazení 31. prosince 2017

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

POŘIZOVACÍ CENA
Pozemky

188

0

0

188

Stavby

1 021

0

0

1 021

Hmotné movité věci a jejich soubory

6 439

353

- 2 258

4 534

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

3 533

240

0

3 773

11 181

593

-2 258

9 516

28

34

0

62

5 177

559

-2 258

3 478

Celkem

5 205

593

-2 258

3 540

Zůstatková hodnota

5 976

Celkem
OPRÁVKY
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory

(tis. Kč)

1. ledna 2016

5 976
Přírůstky |
přeúčtování

202

0

-14

188

Stavby

803

273

-55

1 021

5 888

551

0

6 439

115

3 418

0

3 533

7 008

4 242

-69

11 181

2

26

0

28

Hmotné movité věci a jejich soubory

4 563

614

0

5 177

Celkem

4 565

640

0

5 205

Zůstatková hodnota

2 443

Celkem
OPRÁVKY
Stavby

Celková výše pohledávek vůči společnostem v konsolidačním celku činila k 31. prosinci 2017: 7 726 tis. Kč
(k 31. prosinci 2016: 7 180 tis. Kč).
Krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům k 31. prosinci 2017 jsou ve výši 1 244 tis. Kč
(k 31. prosinci 2016: 1 348 tis. Kč) a zahrnují poskytnuté zálohy dodavatelům na elektrickou energii
a teplo, vodu a služby k nájmům.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy dodavatelům k 31. prosinci 2017 jsou ve výši 1 102 tis. Kč
(k 31. prosinci 2016: 313 tis. Kč) a zahrnují poskytnuté zálohy dodavatelům na nájemné (kauce).
Zálohy na daň z příjmu ve výši 989 tis. Kč zaplacené společností k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016:
1 274 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 1 571 tis. Kč k 31. prosinci 2017
(k 31. prosinci 2016: 732 tis. Kč).

6.

Pozemky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

Vyřazení 31. prosince 2016

POŘIZOVACÍ CENA

Hmotné movité věci a jejich soubory

Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2017 činila 347 tis. Kč (k 31. prosinci 2016:
313 tis. Kč).

5 976

VLASTNÍ KAPITÁL

Společnost je plně vlastněna společností České dráhy, a.s., zapsanou v České republice.
Společnost České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 Praha 1 sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které společnost patří.
Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku, možnosti nevytvářet povinně
rezervní fond však nevyužila.
Rezervní fond je nadále tvořen ze zisku a jeho použití je v souladu se stanovami společnosti.
Představenstvo rozhoduje o použití rezervního fondu do výše 10 % jeho objemu. K vyššímu použití
nad 10 % si představenstvo musí vyžádat souhlas dozorčí rady.
Zisk z minulého účetního období, který dosáhl 2 540 tis. Kč, byl v roce 2017 rozdělen do fondů ze
zisku v hodnotě 730 tis. Kč, nerozděleného zisku z minulých let v hodnotě 810 tis. Kč a 1 000 tis. Kč
bylo vyplaceno vlastníkovi podobě podílu na zisku. V roce 2017 byl schválen odvod mimořádných
dividend ve výši 5 000 tis. Kč.

7.

ZÁVAZKY, BUDOUCÍ ZÁVAZKY A PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o operativním pronájmu k 31. prosinci 2017, činila 2 228 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 215 tis. Kč).
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv o nájmu nebytových
prostor k 31. prosinci 2017, činila 15 419 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 2 192 tis. Kč).
Celková výše závazků vůči společnostem v konsolidačním celku k 31. prosinci 2017 činila 642 tis. Kč
(k 31. prosinci 2016: 509 tis. Kč). Společnost neevidovala žádné závazky vůči přidruženým společnostem jak k 31. prosinci 2017, tak také k 31. prosinci 2016.
Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.
Vedení společnosti si není vědomo žádných podmíněných závazků společnosti k 31. prosinci 2017.
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TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

2017

54 923

44 361

ČD – Telematika a.s.

308

28

ČD – Informační Systémy, a.s.

571

759

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

698

45

19 891

19 779

382

301

RAILREKLAM, spol. s r.o.

0

12

Terminal Brno, a.s.

0

3

193

0

14

0

76 980

65 288

2017

2016

2 651

3 694

552

416

1 954

2 019

40

0

5 197

6 129

ČD Cargo, a.s.
DPOV, a.s.

JLV, a.s.
ČD travel, s.r.o.
Celkem skupina ČD
(tis. Kč)
NÁKUPY
České dráhy, a.s.
ČD – Telematika a.s.
ČD – Informační Systémy, a.s.
ČD Cargo, a.s.
Celkem skupina ČD

2017

2016

Celkem skupina ČD

76 980

65 288

Celkem společnosti ovládané státem

22 129

22 038

Celkem

99 109

87 326

(tis. Kč)

2017

2016

Celkem skupina ČD

5 197

5 430

Celkem společnosti ovládané státem

2 007

1 218

Celkem

7 204

6 648

PRODEJE

2016

PRODEJE
České dráhy, a.s.

ZPRÁVA

(tis. Kč)

V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami. Všechny
transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek, a proto nejsou uvedeny žádné doplňující informace o podmínkách uskutečnění těchto transakcí. Výnosy a náklady vycházejí primárně z povahy
nákupu a prodeje služeb se spřízněnými stranami.
(tis. Kč)

10

VÝROČNÍ

Členům řídících, kontrolních a správních orgánů nebyly k 31. prosinci 2017 a 2016 poskytnuty žádné
úvěry, žádná zajištění ani ostatní plnění.

NÁKUPY

8.

ZAMĚSTNANCI

V roce 2017 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 97 (2016: 93).

9.

REZERVY

V účetním období 2017 společnost vytvořila rezervy v hodnotě 2 081 tis. Kč (2016: 650 tis. Kč) na
odměny za splnění hospodářského výsledku, 1 085 tis. Kč (2016: 1 126 tis. Kč) na odměny představenstva, 751 tis. Kč (2016: 620 tis. Kč) na nevyčerpanou dovolenou a 340 tis. Kč (2016: 310 tis. Kč) na
životní a pracovní výročí. Celková výše těchto rezerv činí 4 257 tis. Kč (2016: 2 706 tis. Kč).
Společnost vytvořila rovněž rezervu podle zvláštních právních předpisů na opravu budovy svářecí
školy ve výši 6 000 tis. Kč. Rezerva na tyto účely byla tvořena v průběhu dvou účetních období 2015
a 2016. V roce 2015 ve výši 4 000 tis. Kč a v roce 2016 ve výši 2 000 tis. Kč. V roce 2017 byla vytvořená
rezerva čerpána. Konečné dočerpání rezervy bude v roce 2018. V souvislosti s tímto evidovala společnost
zůstatky na účtu s omezenou disponibilitou k 31. prosinci 2017 v hodnotě 4 114 tis. Kč (k 31. prosinci
2016: 4 000 tis. Kč).

10.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daňový náklad zahrnuje:

Členům řídících, kontrolních a správních orgánů společnosti jsou k dispozici služební vozidla.
Ostatní společnosti ovládané státem
(hranice významnosti nad 500 tis. Kč)

(tis. Kč)

2017

2016

Splatnou daň (19%)

1 571

732

Odloženou daň
(tis. Kč)

2017

2016

20 966

20 756

PRODEJE
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Celkem společnosti ovládané státem

(tis. Kč)

1 163

1 282

22 129

22 038

2017

2016

1 538

1 035

Celkem daňový náhlad

-219

330

1 352

1 062

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2016 a následující).

NÁKUPY
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
ČEZ
Celkem společnosti ovládané státem
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469

183

2 007

1 218
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NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2017.
20. března 2018

11
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU
OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU SPOLEČNOSTI
DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, A.S. ZA ROK 2017
Představenstvo společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s. zpracovalo a předkládá ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za účetní období
od 1. ledna do 31. prosince 2017.

MGR. BLANKA HAVELKOVÁ
předsedkyně představenstva

ING. ALEŠ VODÁK
člen představenstva

MGR. RADKA DRÁPELOVÁ
členka představenstva

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou:

Ovládající osoba:

Ovládaná osoba:

České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“)
se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15
IČ 709 94 226
Dopravní vzdělávací institut, a.s. (dále jen „DVI“)
Prvního pluku 621/8a, Praha 8 - Karlín , PSČ 186 00
IČ 273 78 225

Ovládající osoba držela ke dni sestavení zprávy o vztazích 100 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 32.000 Kč ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila
100 % základního kapitálu ovládané osoby, a byla tak ve smyslu ustanovení § 74 zákona o obchodních
korporacích osobou ovládající.
Ovládaná osoba zabezpečuje pro osobu ovládající zejména:

34
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•

povinné vzdělávání zaměstnanců

•

specifické vzdělávání formou krátkodobých nebo dlouhodobých školení nebo kurzů

•

jazykové vzdělávání

•

posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání

DOPRAVNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUT, a.s.
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STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU :
Ve vymezeném okruhu společností jsou uvedeny pouze společnosti, ve kterých má ČD rozhodující
vliv, tedy podíl na základním kapitálu 50,01% a více.
V níže uvedeném seznamu jsou modře zvýrazněny společnosti, uvedené v části 1.B. této zprávy, tj.
společnosti, s nimiž měla společnost DVI, a.s. navázán smluvní vztah v roce 2017.
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VÝROČNÍ

ZPRÁVA

1. SMLOUVY (DODATKY KE SMLOUVÁM) A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI
OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU
A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU:
A. SMLOUVY (DODATKY KE SMLOUVÁM) A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDAJÍCÍ
A OVLÁDANOU OSOBOU:
A.1. Rámcová smlouva o spolupráci
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 06.10.2005. Předmětem této smlouvy je spolupráce při
uskutečňování krátkodobých nebo dlouhodobých školení a kurzů, které je prováděno lektory z řad
zaměstnanců DVI nebo jejich externími lektory, včetně možnosti využití specialistů z řad zaměstnanců ČD.

ČD Cargo, a.s.

ČD Restaurant, a.s.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

ČD Generalvertretung GmbH

DPOV, a.s.

ČD Generalvertretung Wien GmbH

A.2. Rámcová smlouva o zajištění specifického vzdělávání

ČD - Informační Systémy, a.s.

Koleje Czeskie Sp. z o.o.

ČD Reality, a.s.

Generálne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o.

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 23.12.2005. Předmětem této smlouvy je zajišťování vzdělávání pro specializované činnosti v rámci ČD a příprava vzdělávacích akcí v oblasti manažerského
vzdělávání pro střední a vrcholový management ČD.

RailReal a.s.

Auto Terminal Nymburk, s.r.o.

A.3. Rámcová smlouva o zajišťování úkolů požární ochrany

ČD - Telematika a.s.

ČD Logistics, a.s.

ČD travel, s.r.o.

Terminal Brno, a.s.

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 18.01.2006. Předmětem této smlouvy je společné zajišťování
úkolů požární ochrany v objektech a prostorách užívaných DVI.

RAILREKLAM, spol. s r.o.

ČD-DUSS Terminal, a.s.

Smíchov Station Development, a.s.

Centrum Holešovice a.s.

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 10.02.2006. Předmětem této smlouvy je zajišťování zácviku
strojvedoucích motorové trakce.

Žižkov Station Development, a.s.

ODP-Software, spol. s r.o.

A.5. Smlouva o zajišťování PO - Česká Třebová, Pardubice

A.4. Smlouva o zajištění zácviku strojvedoucích DKV – Česká Třebová

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 27.04.2006. Předmětem této smlouvy je společné zajišťování
úkolů požární ochrany v objektech a prostorách užívaných DVI.
A.6. Smlouva o zajišťování PO - Ostrava
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 18.04.2006. Předmětem této smlouvy je společné zajišťování
úkolů požární ochrany v objektech a prostorách užívaných DVI.
A.7. Smlouva – školení plošiny
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 14.06.2006. Předmětem této smlouvy je školení osob určených k obsluze zvedací plošiny pro invalidní vozíky umístěné v osobních vozech a mobilní zvedací
plošiny umístěné v železničních stanicích.
A.8. Smlouva o zajišťování PO – Hradec Králové
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 30.06.2006. Předmětem této smlouvy je společné zajišťování úkolů požární ochrany v objektech a prostorách užívaných DVI.
A.9. Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor ČD, a.s. v České Třebové č. 2947106507
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 29.10.2007. Předmětem této smlouvy je užívání nebytových
prostor v objektu školícího centra v České Třebové, Sadová 1250, včetně cenového ujednání.
A.10. Smlouva na provádění služby
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 04.12.2007. Předmětem této smlouvy je vytápění a poskytování teplé užitkové vody v školícím centru DVS Česká Třebová, včetně cenového ujednání.
A.11. Smlouva na provoz, servis a údržbu telekomunikačního prostředí
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 20.12.2007. Předmětem této Smlouvy je povinnost ČD
poskytnout provozní (technologickou) kapacitu části železničního telekomunikačního majetku.
A.12. Smlouva č. 1538000507 o nájmu nebytových prostor
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 01.08.2008. Předmětem této smlouvy je užívání nebytových
prostor ČD v obci Šumperk, Uničovská 1, včetně cenového ujednání.
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A.13. Smlouva o utajení a nešíření důvěrných informací

A.26. Dohoda o realizaci usnesení Představenstva Českých drah, a.s.

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 04.05.2009. Předmětem této smlouvy je ochrana důvěrných informací.
A.14. Smlouva o zajištění specifického vzdělávání a služeb spojených se vzděláváním

Dohoda byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 20.11.2015. Předmětem této dohody je stanovení podmínek, za kterých bude realizována sanace a úprava suterénu objektu školícího centra ČD v České
Třebové, ul. Sadová čp. 1250 pro následné umístění Technického zařízení pro výcvik strojvedoucích

zaměstnanců ČD, a.s.

A.27. Smlouva o zajištění vzdělávání na období let 2016-2018

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 15.10.2009. Předmětem této smlouvy je zajišťování a realizovat vlastními prostředky specifické vzdělávání rozvíjející kvalifikační profil zaměstnanců ČD.

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 26.11.2015. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zabezpečení povinného vzdělávání zaměstnanců ČD, vyplývajícího z předpisu
ČD Ok 2 – Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s., včetně cenového ujednání.

A.15. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 22.12.2009. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných
práv a povinností centrálního zadavatele, s centralizovaným zadáním veřejné zakázky.
A.16. Licenční smlouva uzavřená podle § 46 a násl. Zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 20.01.2010. Předmětem této smlouvy je 6 e-learningových
modulů. ČD uděluje DVI právo užívat tyto moduly od 1. ledna 2010 na dobu 10 let, za podmínek ve
smlouvě stanovených.

A.28. Smlouva o zajištění posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání
na roky 2016 - 2018
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 26.11.2015 na dobu určitou do 31.12.2018. Předmětem
této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při posuzování psychické způsobilosti zaměstnanců ČD k výkonu vybraných zaměstnání, včetně cenového ujednání.
A.29. Smlouva na Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných

A.17. Rámcová smlouva na zabezpečení vzdělávacích aktivit – kurzů a zkoušek svářečů

dceřiných společností

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 24.01.2011. Předmětem této smlouvy je zajišťování a realizace školení zaměstnanců ČD v oblasti svařování, včetně cenového ujednání.

Smlouva byla uzavřena mezi ČD (a ostatními členy Skupiny ČD, včetně DVI) a PWC Audit, s.r.o. dne
04.08.2016. Předmětem této smlouvy je provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných
dceřiných společností, včetně cenového ujednání.

A.18. Smlouva o vzájemném sdílení vnitřních předpisů
Smlouva byla uzavřena mezi ČD (a ostatními členy Skupiny ČD) a DVI dne 26.09.2011. Předmětem
této smlouvy je možnost vzájemně si umožnit zpřístupnění obsahu svých vnitřních předpisů
A.19. Smlouva o vzájemném sdílení vnitřních předpisů
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI a dalšími dceřinými společnostmi dne 10.10.2011. Předmětem
této smlouvy je závazek smluvních stran, vzájemně si umožnit zpřístupnění obsahu některých svých
vnitřních předpisů.
A.20. Smlouva o odborné psychologické podpoře zaměstnanců Českých drah, a.s.
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 30.12.2011. Předmětem této smlouvy je závazek DVI
zajišťovat odbornou psychologickou podporu zaměstnanců ČD, kteří byli účastni při např. vážné nehodové události nebo byli napadeni v rámci vlakového doprovodu, včetně cenového ujednání.

A.30. Smlouva o zajištění vstupního školení studentů vykonávajících odbornou praxi
u Českých drah, a.s.
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 31.08.2016 na dobu určitou do 31.08.2017. Předmětem
této smlouvy je spolupráce smluvních stran při zajišťování a provádění vstupního školení žáků odborných učilišť, středních a vysokých škol vykonávajících u ČD odbornou praxi v rozsahu smlouvy uzavřené mezi ČD a učilištěm nebo školou, včetně cenového ujednání.
A.31. Smlouva o poskytnutí užívacího práva, zajištění provozu a drobné údržby k SW nástroji
„eRisk“ pro podporu řízení rizik ve Skupině ČD
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 05.10.2016. Předmětem této smlouvy je oprávnění k výkonu
práva SW nástroj užít v aktuální verzi, včetně cenového ujednání.

A.21. Smlouva o spolupráci

A.32. Smlouva o zajištění jazykového vzdělávání na rok 2017

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 09.02.2012. Předmětem této smlouvy je spolupráce při
vydávání a odběru časopisu Železničář.

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 23.01.2017. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a realizaci jazykového vzdělávání zaměstnanců ČD včetně
cenového ujednání.

A.22. Dohoda o postoupení práv a povinností
Dohoda byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 02.04.2012. Předmětem této dohody je postoupení práv a závazků souvisejících se software zpracovaných psychologických metod pod názvem DIAROSWIN.
A.23. Smlouva o pravidlech spolupráce v rámci poskytování podpůrných služeb
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 03.04.2012. Předmětem této smlouvy je stanovení pravidel
pro vzájemnou spolupráci při přípravě a realizaci společného postupu a projektového a metodického
vedení při vytváření organizace a systému zajištění podpůrných služeb na skupinové úrovni v rámci
skupiny ČD.
A.24. Dohoda o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 02.01.2013. Předmětem této smlouvy je dodávka tepelné
energie k vytápění a ohřevu teplé vody v pronajatých nebytových prostorech v žst. Šumperk, Uničovská 1,
včetně cenového ujednání.

A.33. Smlouva o poskytování podpůrných služeb ve Skupině ČD
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 13.03.2017. Předmětem této smlouvy je závazek ČD poskytovat DVI podpůrné služby pro oblasti zde specifikované, včetně cenového ujednání. Smlouva je
uzavřena na dobu od 01.01.2017 do 31.12.2018
A.34. Smlouva o poskytování služeb
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 17.03.2017. Předmětem této smlouvy je závazek DVI
zajistit školení zaměstnanců ČD, zařazených na regionálních obchodních centrech v letech 2017 –
2019, včetně cenového ujednání.
A.35. Smlouva o rozložení nákladů na pojištění odpovědnosti členů orgánů Skupiny ČD
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 19.04.2017. Předmětem této smlouvy je rozložení pojištění
členů orgánů Skupiny ČD na období od 01.03.2017 do 28.2.2018.

A.25. Smlouva o převodu majetkových práv k autorskému dílu

A.36. Smlouva na zabezpečení vzdělávacích aktivit – kurzů a zkoušek svářečů

Dohoda byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 25.03.2013. Předmětem této smlouvy je převod k výkonu
majetkových práv k autorskému dílu (učebnice anglického jazyka, včetně slovníku).

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 22.05.2017. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování školící činnosti v oblasti svařování pro zaměstnance ČD, včetně
cenového ujednání. Smlouva je uzavřena na dobu do 31.12.2019.
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A.37. Společenská smlouva o vytvoření společnosti za účelem společného postupu
při zadání a realizaci veřejné zakázky
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 06.06.2017, na dobu určitou a to do splnění veškerých
povinností stanovených touto smlouvou. Předmětem této smlouvy je vytvoření společnosti, jejímiž
členy jsou ČD a DVI, a to za účelem společného postupu při zadání a realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu, jejímž cílem je výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci 2. etapy úpravy 1. podzemního
podlaží budovy čp. 125, v k.ú. Česká Třebová.
A.38. Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 14.06.2017. Předmětem této smlouvy je zájem optimalizovat
své finanční prostředky a omezit nutnost používat externích zdrojů.
A.39. Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI
Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 31.07.2017. Předmětem této smlouvy je závazek ČD poskytovat DVI užívací práva ke službě ASPI, včetně cenového ujednání. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
A.40. Nájemní smlouva č. 2627407317 o nájmu prostor sloužících k podnikání
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B. SMLOUVY (DODATKY KE SMLOUVÁM) A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OVLÁDANOU OSOBOU
A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU:

ČD Cargo, a.s.
B.1. Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti vzdělávání			
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD Cargo, a.s. dne 04.12.2007 na dobu neurčitou.
Předmětem této smlouvy je poskytování služeb v oblasti vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo vyplývající z požadavků ČD Cargo.
B.2. Smlouva o zajištění služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců ČD Cargo
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD Cargo, a.s. dne 01.08.2008 na dobu neurčitou.
Předmětem této smlouvy je poskytování služeb v oblasti specifického vzdělávání rozvíjejícího kvalifikační profil zaměstnanců (manažérské kurzy, kurzy pro strojvedoucí),
B.3. Smlouva o zajištění jazykového vzdělávání

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 08.08.2017 na dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy
je nájem prostor sloužících k podnikání v Olomouci, Jeremenkova ul., včetně cenového ujednání.

Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD Cargo, a.s. dne 20.10.2008. Předmětem této
smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a realizaci jazykového vzdělávání
zaměstnanců ČD Cargo, včetně cenového ujednání.

A.41. Smlouva o dodávce tepelné energie č. E262-S17/64

B.4. Smlouva o zajištění posuzování psychické způsobilosti pro výkon profese

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 28.08.2017 na dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy
je dodávání tepelné energie do nebytových prostor ČD užívaných DVI v Olomouci, Jeremenkova ul.,
včetně cenového ujednání.

Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD Cargo, a.s. dne 02.01.2009. Předmětem této
smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při posuzování psychické způsobilosti k výkonu
zaměstnanců ČD Cargo ve vybraných profesích v železniční dopravě.

A.42. Smlouva o zajištění jazykového vzdělávání na rok 2018

B.5. Dohoda o elektronické fakturaci č. 91121898

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 26.09.2017. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a realizaci jazykového vzdělávání zaměstnanců ČD, včetně
cenového ujednání.

Dohoda byla uzavřena mezi DVI a společností ČD Cargo, a.s. dne 29.05.2015, na dobu neurčitou.
Předmětem této dohody je úprava podmínek zasílat ČD Cargo daňové doklady v elektronické podobě.

A.43. Smlouva o reklamě

Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD Cargo, a.s. dne 05.01.2017 na dobu určitou do
31.12.2017. Předmětem této smlouvy je zajištění a realizace vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo
v rozsahu povinného vzdělávání vyplývajícího ze „Zkušebního a výcvikového řádu“ ČD Cargo a jazykového vzdělávání zaměstnanců, včetně cenového ujednání.

Smlouva byla uzavřena mezi ČD a DVI dne 07.11.2017. Předmětem této smlouvy je zajištění ČD jako
generálního partnera na konferenci „Svět podle Ypsilon“, spolupořádanou DVI, včetně cenového
ujednání.

B.6. Smlouva o zajištění vzdělávání na rok 2017

					

B.7. Rámcová smlouva o poskytování služeb
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a ČD Cargo dne 18.10.2017. Předmětem této smlouvy je zajišťování
a realizace vzdělávání svářečského personálu a ubytovacího servisu, včetně cenového ujednání.

ČD – Telematika, a.s.
B.8. Smlouva o zajištění provozu úloh, internetové služby, ochrana intranetu, LN
Smlouva byla uzavřena mezi společností DVI, a.s. a společností ČD – Telematika a.s. dne 01.04.2008
na dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je závazek ČD – Telematika zajišťovat provoz vyjmenovaných úloh (např. internetové služby, centrální poštovní služby, provoz systému LN), včetně cenového ujednání.
B.9. Smlouva o vytvoření softwarové aplikace a poskytnutí licence
Smlouva byla uzavřena mezi společností DVI, a.s. a společností ČD – Telematika a.s. dne 24.11.2008
na dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je závazek ČD – Telematika zavádět a realizovat benefitní
program poskytování služeb elektronických komunikací v mobilních sítích (VPN Family), včetně cenového ujednání.
B.10. Rámcová smlouva VPN Family
Smlouva byla uzavřena mezi společností DVI, a.s. jako účastníkem a společností ČD – Telematika a.s.
jako poskytovatelem dne 24.11.2008 na dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je ČD – Telematika oprávněna poskytovat základní a volitelné telekomunikační služby v sítích 0 2 GSM, jiné služby
a výkony a dodávky mobilních telefonů zaměstnancům, závazek poskytovatele zřídit a poskytovat
účastníkovi služby specifikované v jednotlivých technických specifikacích, včetně cenového ujednání.
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B.11. Smlouva – elektronický systém přihlašování

B.21. Smlouva o zajištění partnerského balíčku

Smlouva byla uzavřena mezi společností DVI, a.s. a společností ČD – Telematika a.s. dne 29.06.2009
na dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je závazek ČD – Telematika zajišťovat provoz elektronického systému přihlašování, včetně cenového ujednání.

Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD – Informační Systémy, a.s., dne 01.11.2017 na
dobu určitou do 31.12.2017. Předmětem této smlouvy je spolupráce při zajišťování konference
s názvem „Svět podle Ypsilon“, včetně cenového ujednání.

B.12. Rámcová smlouva o poskytování služeb
Smlouva byla uzavřena mezi společností DVI, a.s. jako účastníkem a společností ČD – Telematika
a.s. jako poskytovatelem dne 19.11.2013 na dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je závazek
poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi služby specifikované v jednotlivých technických specifikacích, včetně cenového ujednání.

DPOV, a.s.
B.22. Smlouva o zajištění vzdělávání
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a DPOV, a.s. dne 12.02.2009 na dobu neurčitou. Předmětem této
smlouvy je zajištění a realizace vzdělávání zaměstnanců DPOV.

B.13. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací v mobilních

B.23. Rámcová smlouva na zabezpečení vzdělávacích aktivit – kurzů a zkoušek svářečů

sítích č. 08/012/391

Smlouva byla uzavřena mezi DVI a DPOV, a.s. dne 30.06.2011. Předmětem této smlouvy je zajišťování
a realizace školení zaměstnanců DPOV v oblasti svařování, včetně cenového ujednání.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě byl uzavřen mezi DVI a společností ČD – Telematika, a.s. dne 22.06.2015,
s účinností od 01.05.2015. Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy je individuální nabídka DVI pro
služby určené ke služebním účelům (program JOB), včetně cenového ujednání.

ČD - Informační Systémy, a.s.
B.14. Smlouva o postoupení práv a převzetí závazků

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
B.24. Rámcová smlouva o zajištění jazykového vzdělávání
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a VÚŽ, a.s. dne 28.02.2017. Předmětem této smlouvy je zajišťování a
realizace jazykového vzdělávání zaměstnanců VÚŽ, včetně cenového ujednání.

Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD – Informační Systémy, a.s., SAP ČR a Versino CZ
dne 30.03.2012. Předmětem této smlouvy je bezúplatné postoupení práv z licenční smlouvy.
B.15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění jazykového vzdělávání na rok 2014
Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen mezi DVI a společností ČD – Informační Systémy, a.s. dne
12.01.2015, na dobu neurčitou. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna názvu smlouvy
(„Smlouva o zajištění jazykového vzdělávání“) a uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Současně došlo
k dílčí úpravě práv a povinností smluvních stran při zajišťování a realizaci jazykového vzdělávání
zaměstnanců ČD-IS, včetně cenového ujednání.
B.16. Smlouva o provozu, správě a podpoře technického vybavení pro provoz aplikaci IBM
Lotus Traveler
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD – Informační Systémy, a.s. dne 27.11.2015, na
dobu určitou. Účinnost smlouvy je 24 měsíců od podpisu smlouvy. Předmětem této smlouvy je závazek ČD-IS, po dobu vymezenou v této smlouvě, zajišťovat pro DVI provoz, spravovat a udržovat
technické vybavení pro službu provoz aplikace IBM Lotus Traveler a poskytovat k němu uživatelskou
podporu, včetně cenového ujednání.
B.17. Smlouva o dodávce tiskového řešení formou nájmu
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD – Informační Systémy, a.s., dne 16.07.2017 na
dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je dodávka, zprovoznění a zajištění funkčnosti tiskového
zařízení, včetně cenového ujednání.
B.18. Smlouva o poskytování služeb v oblasti „ICT služby“
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD – Informační Systémy, a.s., dne 01.08.2017 na
dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je provozní podpora koncového zařízení v oblasti „ICT –
služby“, včetně cenového ujednání.
B.19. Smlouva o poskytování služeb v oblasti „ISA služby“
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD – Informační Systémy, a.s., dne 01.08.2017 na
dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb v oblasti „ISA – služby“, včetně cenového ujednání.
B.20. Smlouva o zajištění provozu a SW údržby úlohy „Elektronický systém přihlašování – ESP“
Smlouva byla uzavřena mezi DVI a společností ČD – Informační Systémy, a.s., dne 01.08.2017 na
dobu neurčitou. Předmětem této smlouvy je zajištění provozu a SW údržby úlohy „Elektronický systém
přihlašování - ESP, včetně cenového ujednání.
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2. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU
OVLÁDAJÍCÍ OSOBY NEBO JI OVLÁDANÝCH OSOB
Během rozhodného období učinila společnost na popud ovládající osoby níže uvedené jednání,
které se týkalo majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu společnosti, tedy ve výši 1 173 tis. kč
zjištěného podle poslední účetní závěrky k 31. prosinci 2017.
• Výplata dividend byla ve výši 6 000 tis. Kč.
• Poskytnutá plnění vyplývající ze smluv uvedených v bodě 1. týkající se poskytování odborných
služeb a školení

11

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

6.

ZÁVĚR

Zpracování zprávy o vztazích bylo v zákonem stanovené lhůtě zajištěno představenstvem
DVI. Zpráva o vztazích byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných podkladů a dokumentů. Stanovisko auditora k této zprávě o vztazích je
uvedeno ve Výroční zprávě DVI za rok 2017.
DVI si není vědom žádných nevýhod a rizik plynoucích z výše uvedených vztahů, pro žádnou
smluvní stranu neznamenají neoprávněnou výhodu či nevýhodu a společnosti DVI nevznikla
žádná újma ve smyslu § 71 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

• Přijatá plnění vyplývající ze smluv uvedených v bodě 1. týkající se zejména nájmu
nebytových prostor

Tato zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017 byla schválena představenstvem DVI dne 8.2.2018.

• Přijatá plnění vyplývající ze smluv uvedených v bodě 1. týkající se zejména služeb v oblasti
výpočetní techniky

V Praze dne 8.2.2018

3. OPATŘENÍ PŘIJATÁ ČI USKUTEČNĚNÁ V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ OSOBY
A OSOBY OVLÁDANÉ A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI
OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
V účetním období roku 2017 nebyla v zájmu či na popud výše uvedených osob přijata či uskutečněna
žádná opatření.

4. OSTATNÍ INFORMACE

MGR. BLANKA HAVELKOVÁ
předsedkyně představenstva

ING. ALEŠ VODÁK
člen představenstva

MGR. RADKA DRÁPELOVÁ
členka představenstva

Veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící strukturu vztahů uvedenou v této zprávě o vztazích
jsou považovány za důvěrné. Z uvedeného důvodu neobsahuje zpráva o vztazích žádné informace
např. o cenách a rozsahu poskytovaných služeb.

5. PROHLÁŠENÍ
Všechny uvedené smlouvy a dodatky ke smlouvám byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek,
kterým odpovídala i poskytnutá plnění a protiplnění. DVI nevznikla z těchto obchodních vztahů
žádná újma.
Představenstvo DVI, a.s. konstatuje, že ze vztahů popsaných v této zprávě o vztazích převládají pro
DVI, a.s. výhody a není si vědoma toho, že by ze vztahů popsaných v této zprávě o vztazích plynuly
pro DVI, a.s. rizika.
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