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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Firma GJW Praha spol. s r. o. vznikla v roce 1991 spojením kapacit podnikatelů pana
Františka Glosera a pana Ferdinanda Jakubce s firmou Leonhard Weiss GmbH & Co.
Göppingen (Německo). Od roku 1998 má ve společnosti GJW Praha majetkovou
účast i firma Stavby silnic a železnic, a.s.
Předmětem činnosti společnosti je především:
•
•
•
•
•
•

modernizace a stavba železničních tratí, stanic a vleček
umělé stavby - mosty, propustky, tunely, zárubní, záchytné a opěrné zdi
inženýrské sítě a komunikace
půjčování stavebních strojů
provozování drážní dopravy
geodetické a projekční práce

Roční obrat (objem výkonů a tržeb z prodeje zboží) v r. 2006 dosáhl 760,8 mil.Kč.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2006 činil 158 pracovníků.
Základní identifikační údaje společnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
tel. spojení:
fax:
e-mail:

Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9
41192869
CZ41192869
Komerční banka, a. s., pobočka Praha
141590198/0100
281 090 811 (sekretariát GŘ)
281 866 004 (sekretariát GŘ)
gjw@gjw-pha.cz

Firma GJW Praha spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528, datum zápisu 21.10.1991.
V současné době jsou jednateli společnosti:
• Ing. Milan Koudelka ve funkci generálního ředitele
• Ing. Zdeněk Synáček, obchodní ředitel společnosti Stavby silnic a železnic, a.s.
GJW Praha spol s r.o. vlastní 2 dceřiné společnosti, kterými jsou:
• MIKO Havlíčkův Brod, s.r.o.
• SGJW Hradec Králové, s.r.o.
V roce 2004 naše společnost splnila kritéria Národního kvalifikačního a klasifikačního
systému stavebních dodavatelů ČR a získala Osvědčení ve smyslu § 30, odst. 4
zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
Od roku 1998 společnost zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující
požadavky ČSN EN ISO 9001, od 29.11.2001 ČSN EN ISO 9001:2001.
Od roku 2004 společnost udržuje systém enviromentálního managementu jakosti dle
ČSN EN ISO 14001:2005 a tím se zařadila mezi stavební společnosti prosazující
maximální kvalitu spojenou se šetrným přístupem k životnímu prostředí.
Od roku 2006 udržujeme systém managementu pro oblast BOZP dle směrnice
OHSAS 18001, čímž jsme se zařadili mezi stavební společnosti prosazujících
bezpečný způsob realizace všech prací a souvisejících činností.
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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení obchodní partneři, kolegové a kolegyně, vážení spolupracovníci,
rok 2006 byl pro firmu GJW Praha spol. s r.o. rokem
poměrně příznivým. Roční obrat ve výši 760,8 mil. Kč
znamená navýšení o 38 % oproti předchozímu roku a
dosažení historicky nejlepšího hospodářského výsledku
promítnutého do zisku po zdanění ve výši 63,5 mil. Kč.
Jedná se o pokračování úspěšného vývoje společnosti
s dobrým odrazem téměř ve všech základních ekonomických ukazatelích jako produktivita, rentabilita a zisk.
Dobrých hospodářských výsledků dosáhly také dceřiné
společnosti MIKO Havlíčkův Brod a SGJW Hradec Králové.
Firma se i v letošním roce mimo již tradiční a nosný
předmět podnikání v oblasti kolejových staveb zdárně
zhostila provedení zakázek v oboru inženýrských staveb, a
to zejména mostní stavby, dále silniční stavby včetně
návaznosti na tramvajové tratě a vodohospodářské stavby.
Významným krokem pro společnost je rozšíření působnosti na stavebním trhu na
Slovensku. Společnost zde v roce 2006 realizovala zakázky v oblasti výstavby
železničních koridorů v celkovém objemu 226,8 mil. Kč. Tímto krokem došlo již
k částečnému naplnění plánovitého rozvoje společnosti do zahraničí.
V roce 2006 společnost obhájila recertifikaci systému ČSN EN ISO 9001 v oblasti
řízení kvality, enviromentálního systému ČSN EN ISO 14001 a certifikovala se
v oblasti systému bezpečnosti práce dle OHSAS 18001.
Z těchto skutečností vyplývá, že si naše společnost dokázala obhájit své místo mezi
důležitými dodavateli výstavby dopravních staveb, především pak železnic nejen
v České republice, ale i na Slovensku.
S ohledem na stav rozpracovaných zakázek, především pak kontrahovaných staveb
na další období, jsou vytvořeny dobré předpoklady pro další růst a rozvoj
společnosti.
Proto i našim obchodním partnerům přeji úspěšné podnikání v roce 2007, a našim
zákazníkům-investorům děkuji za projevenou důvěru v naše schopnosti a kvality.
Dosažené výsledky nás zavazují i do budoucna.

Ing. Milan Koudelka
generální ředitel a jednatel
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ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH, DOZORČÍCH ORGÁNECH
A VEDOUCÍCH PRACOVNÍCÍCH
Společnost zastupují vždy minimálně dva jednatelé současně. Podepisování za
společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti
připojí svůj podpis minimálně dva jednatelé nebo jeden z jednatelů na základě plné
moci poskytnuté jiným z jednatelů.

Jednatelé
Ing. Milan Koudelka
Jednatel ve funkci generálního ředitele společnosti
Datum narození: 25.8.1956
Bydliště: Husníkova 2084/16, 150 00 Praha 5
Ing. Zdeněk Synáček
Jednatel
Datum narození: 29.11.1959
Bydliště: Řepčická 1261/24, 102 00 Praha 15

Ved ení společno sti :
V čele společnosti stojí generální ředitel, který přímo řídí odborné řiditele.
Generální ředitel a odborní ředitelé tvoří vrcholové vedení společnosti:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Milan Koudelka
Tomáš Fliegel
Petr Jakubec
Jan Bedrník

generální ředitel
obchodní ředitel
finanční ředitel
výrobně-technický ředitel
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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ORGANIZAČNÍ SLOŽKY V ZAHRANIČÍ
Pro zjednodušení činností a splnění zákonných povinností na zahraničních stavebních
zakázkách byla zřízena organizační složka na území Slovenské republiky.
Slovensko
Organizační složka s oficiálním názvem „GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka“
byla založena v roce 2004 v souvislosti se stavebními zakázkami slovenských
koridorů. V roce 2006 dosáhl její obrat 287 863 tis. SKK (tj. 226 840 tis. Kč).
Také v roce 2007 se plánuje obrat organizační složky v řádech stovek milionů Kč.
V roce 2006 GJW Praha prorazila na slovenský trh a poprvé ve své historii prováděla
zakázku mimo území České Republiky. Společnost realizovala zakázku „Modernizácia
železničnej trate Trnava – Nové Město nad Váhom, úsek Trnava - Piešťany“, kde se
stala podzhotovitelem stavební firmy OHL ŽS a.s. Stěžejní částí zakázky byla
realizace železničního spodku a svršku a modernizace podchodů v Madunicích.
V roce 2006 se stala naše společnost 10. největším nákladním dopravcem na železnicích Slovenské republiky s 11 276 tis. hrtkm (zdroj železniční magazín 9/2007).
Pro rok 2007 se připravuje zakázka „Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové
Mesto nad Váhom, II. etapa“.
Sídlo: Kováčská 4, 831 04 Bratislava

Ing. Petr Jakubec
vedúci organizačnej zložky

GJW Praha spol s r.o.
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ZPRÁVA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
6.1 Výroba
Rok 2006 byl pro společnost GJW Praha z hlediska vlastní výrobní činnosti velmi intenzivní a z hlediska hodnocení realizace zakázek dle kvalitativních a hospodářských
ukazatelů úspěšný. Bohužel se neobešel bez mimořádných událostí. Ve dvou tragických případech jsme zaplatili tím nejdražším – životy svých kolegů. Proto je nutné
hovořit o roce 2006 pro výrobu a tedy i pro firmu, jako o roce nešťastném, byť jsme
byli ve všech technicko-hospodářských ukazatelích velmi úspěšní.
V tomto roce byl pod tlakem událostí kladen důraz zejména na dodržování
bezpečnosti práce. Z pohledu realizace zakázek jsme se soustředili na plnění
kvalitativních ukazatelů přímých nákladů a termínů realizovaných zakázek. Rovněž
byl dále stabilizován a zkvalitňován pracovní kolektiv dle organizační struktury.

GJW Praha spol s r.o.
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Realizace stavebních zakázek
proběhla jako celek dle plánovaných technicko-kvalitativních
parametrů
za
současného
dosažení plánovaného hospodářského výsledku.
Po celé období byla pravidelně
sledována a vyhodnocována
ekonomika dle zakázek a využití vnitřních kapacit. Celý
výrobní proces probíhal stabilním a efektivním způsobem,
což se pozitivně projevilo
v celkovém hospodaření společnosti.
Hlavním
zaměřením
naší
společnosti zůstaly zakázky na
trhu železničního stavitelství,
konkrétně se jednalo zejména
o modernizace a rekonstrukce
železničních tratí včetně koridorů v následujících lokalitách (uvádíme pouze větší
zakázky):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimalizace traťového úseku Zábřeh – Krasíkov
Nové spojení: Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice
Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař
Vlečka ŠKODA a.s. Mladá Boleslav
Modernizace trati Trnava – Piešťany (úsek Leopoldov – V. Kostolany)
Rekonstrukce koleje Veselí – Cerkev
Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh (úsek Lukavice – Mohelnice)
Oprava traťové koleje Nymburk město – Nymburk hl.n., km 0,880-1,330
Žst. Nové Mesto nad Váhom, úprava vlečky
Údržbové práce u SDC Praha (ST Praha východ a Nymburk), SDC Plzeň (ST
Plzeň a Klatovy), SDC Karlovy Vary a Liberec

Podstatným momentem roku bylo efektivní a intenzivní využití vlastních kapacit v
kolejové dopravě, dvoucestné techniky a speciálních technologií pro zřizování
kolejového roštu – Donelli (cca 25 km) a PKP.
V roce 2006 se společnost stala 8. největším nákladním železničním přepravcem na
SŽDC na území České Republiky s 23 444 tis. hrtkm a stala se tak největším
přepravcem mezi stavebními firmami na českém území (zdroj železniční magazín

9/2007).
Rok 2006 přinesl celou řadu personálních změn. Organizační struktura však zůstala
beze změny.
V oblasti vlastních kapacit všeobecně nedošlo v tomto roce k podstatným změnám.
Rok 2006 ve výrobě byl rokem, kdy jsme poprvé realizovali důležitou zahraniční
zakázku a zvládli souběžnou realizaci několika velkých železničních staveb. Pokud
bychom pominuli zmíněné mimořádné události, byl by to rok nadmíru úspěšný.

GJW Praha spol s r.o.
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6.2 Ekonomika a financování
Rok 2006 byl pokračováním úspěšného vývoje společnosti GJW Praha a zaznamenal
pro společnost a skupinu úspěšné období, jehož výsledky se odrazily téměř ve všech
základních ekonomických ukazatelích.
Roční obrat společnosti se meziročně zvýšil o 38% z 549 699 tis. na 760 754 tis. Kč.
Tento obrat vygeneroval provozní výsledek před zdaněním ve výši 89 409 tis. Kč.
Vývoj výkonů

Vývoj přidané hodnoty

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)
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200 000

700 000
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600 000
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Celkový hospodářský výsledek společnosti po zdanění dosáhl výše 63 506 tis. Kč.
Na navýšení obratu společnosti mělo velký vliv působení společnosti na území
Slovenské republiky, kde
společnost GJW Praha realizovala zakázku „Modernizácia železničnej trate Trnava
– Nové Mesto nad Váhom,
II. etapa“ a dobíhala zakázka „Modernizácia železničnej
trate
Trnava
–
Piešťany“
z roku
2005.
Obrat na území SR v roce
2006 dosáhl 287 863 tis.
SKK (tj. 226 840 tis. Kč).

Vývoj výsledku hospodaření
(v tis. Kč)
90 000
75 000
60 000
45 000
30 000
15 000
0
2004

2005

Provozní výsledek

Zisk před zdaněním

2006
Čistý zisk

Účetní závěrka společnosti byla dne 15.2.2007 auditována s výrokem „bez výhrad“.
Zákaznická struktura
ČD
12,3%

Ostatní
5,9%

OHL
29,9%

GJW Praha spol s r.o.

SSŽ
17,5%

Vysvětlivky k zákaznické struktuře:
SSŽ – Stavby silnic a železnic, a.s.
LW – Leonhard W eiss GmbH & Co. KG
OHL – OHL ŽS, a.s.
ČD – České dráhy, a.s.
Pozn.: Zákaznická struktura znázorňuje podíl
největších odběratelů na tržbách z prodeje zboží
a služeb.

LW
34,4%
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6.3 Zkrácené účetní výkazy
ROZVAHA

GJW Praha spol. s r.o.

k 31.12.2006

Mezitraťová 137, Praha 9

v tis. Kč

IČO:

Označ.

TEXT

41192869

Skutečnost v účetním období
minulém

běžném

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek

2005

2004

533 555

372 922

356 946

36 132

38 682

24 809

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

265

482

461

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

32 545

34 878

21 026

III.

Dlouhodobý finanční majetek

3 322

3 322

3 322

496 190

332 130

329 984

B.

Oběžná aktiva
I.

Zásoby

20 143

4 149

3 091

II.

Dlouhodobé pohledávky

52 740

41 342

28 907

III.

Krátkodobé pohledávky

387 236

255 721

181 051

IV.

Krátkodobý finanční majetek

36 071

30 918

116 935

1 233

2 110

2 153

PASIVA CELKEM

533 555

372 922

356 946

Vlastní kapitál

141 062

138 908

116 317

60 000

60 000

40 000

8 642

6 763

4 613

C.

Časové rozlišení

A.
I.

Základní kapitál

II.

Rezervní fond

III.

Výsledek hospodaření minulých let

10 266

34 554

28 710

IV.

Výsledek hospodaření běžného úč. obd. /+ -/

62 154

37 591

42 994

392 493

233 316

240 206

52 759

39 884

54 455

B.

C.

CELKEM

2006

Cizí zdroje
I.

Rezervy

II.

Dlouhodobé závazky

11

III.

Krátkodobé závazky

215 003

163 432

155 751

IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

124 720

30 000

30 000

698

424

Časové rozlišení

GJW Praha spol s r.o.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

GJW Praha spol. s r.o.

za účetní období 2006

Mezitraťová 137, Praha 9

v tis. Kč

IČO:

Označ.

41192869

Skutečnost v účetním období

TEXT

minulém

běžném
2006

+

Obchodní marže

2004

546

4 271

3 583

I.

Výkony

758 887

540 357

500 993

A.

Výkonová spotřeba

578 905

452 652

397 337

Přidaná hodnota

180 528

91 976

107 239

77 392

65 405

57 353

+
B.

Osobní náklady

C.

Odpisy dlouhod. nehmotn. a hmotného majetku

8 722

7 544

7 999

D.

Změna stavu rezerv a opravných položek

8 762

-9 713

-5 133

II.
*

Ostatní provozní výsledek
Provozní výsledek hospodaření

3 757

4 075

-1 889

89 409

32 815

45 131

1 457

21 924

15 809

III.

Výnosy z dlouhod. finančního majetku

IV.

Ostatní finanční výsledek

-18 912

-2 596

-1 919

Finanční výsledek hospodaření

-17 455

19 328

13 890

*
E.

**

2005

9 800

14 552

16 027

1. - splatná

Daň z příjmů za běžnou činnost

11 828

12 149

18 394

2. - odložená

-2 028

2 403

-2 366

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

62 154

37 591

42 994

Výsledek hospodaření před zdaněním

71 954

52 143

59 021

6.4 Rezervy a opravné položky
V roce 2006 byly rozpuštěny opravné položky k pohledávkám ve výši 1 739 tis. Kč.
Celková změna stavu rezerv a opravných položek v roce 2006 činila 8 762 tis. Kč.
Tvorba a čerpání rezerv a opravných položek v tis. Kč

Rezervy (bez rez. na daň z příjmů)
Opravné položky k pohledávkám
Celkem

GJW Praha spol s r.o.

Tvorba

Čerpání

Změna stavu

18 748

8 489

10 259

242

1 739

-1 497

18 990

10 228

8 762
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6.5 Investice
V roce 2006 společnost pokračovala ve své investiční politice a realizovala investice
v celkové hodnotě 13 901 tis. Kč, z čehož 11 399 tis. Kč bylo realizováno přímým
nákupem, zbylých 1 502 tis. Kč bylo financováno formou finančního leasingu.

6.6 Ostatní aktivity společnosti
Společnost GJW Praha spol. s r. o. v rámci celkového rozvoje firmy přijala počátkem
roku 2006 systém managementu pro oblast BOZP dle směrnice OHSAS 18001. Při
všech svých činnostech a stavebních aktivitách se zaměřujeme na dodržení všech
zásad pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví svých vlastních zaměstnanců,
tak i na vytvoření podmínek pro bezpečnou práci našich subdodavatelů.
V oblasti pracovněprávních vztahů je zvláštní pozornost věnována zvyšování
znalostí stavbyvedoucích a mistrů. Nezbytnou součástí řízení a motivací pro
zaměstnance je příspěvek na penzijní připojištění a kapitálové životní pojištění
poskytovaný vybraným zaměstnancům na základě rozhodnutí generálního ředitele.
Společnost v roce 2006 neprováděla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

GJW Praha spol s r.o.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍMI A
OVLÁDANÝMI OSOBAMI
V roce 2006 došlo na základě rozhodnutí valné hromady k výplatě podílů na zisku
předchozích let společníkům ve výši 60 000 tis. Kč.

7.1 Ovládající osoby
Leonhard Weiss International GmbH (LW)
Společnost LW z Německa vlastnila k 31.12.2006 obchodní podíl 44,09%. V roce
2006 jí byla vyplacena poměrná část z rozděleného zisku ve výši 22 488 tis. Kč.
Obrat výnosů se společností Leonhard Weiss v roce 2006 činil 259 756 tis. Kč, obrat
nákladů 8 720 tis. Kč.
Rozhodující stavební prací mezi GJW Praha a společností Leonhard Weiss v roce
2006 byly následující zakázky realizované jako subdodávky prací pro společnost
Leonhard Weiss:
• „Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař“, kde objem prací GJW dosáhl
částky 130 338 tis. Kč,
• „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“ s obratem 63 136 tis. Kč a
• „Modernizace trať.úseku Červenka – Zábřeh na Moravě“ s obratem 61 233 tis. Kč.
Stavby silnic a železnic, a.s. (SSŽ)
Firma SSŽ vlastnila k 31.12.2006 obchodní podíl 44,09%. V roce 2006 jí byla
vyplacena poměrná část z rozděleného zisku ve výši 22 488 tis. Kč.
Obrat výnosů se společností SSŽ v roce 2006 dosáhl 134 732 tis. Kč, obrat nákladů
činil 12 178 tis. Kč.
Rozhodující stavební prací mezi GJW Praha a SSŽ v roce 2006 byla zakázka
„ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Zábřeh - Krasíkov“, která byla realizována
jako subdodávka pro odštěpný závod SSŽ Hradec Králové. V roce 2006 dosáhl objem
prací GJW Praha částky 132 497 tis. Kč.
Ing. Milan Koudelka
Vlastnil ve společnosti GJW Praha s.r.o. k 31.12.2006 podíl 12,82%. V roce 2006 mu
byla přiznána poměrná část z rozděleného zisku ve výši 6 024 tis. Kč, a po sražení
15% srážkové daně vyplaceno 5 120 tis. Kč. Jako vlastníku budovy, ve které má
společnost sídlo, mu bylo v roce 2006 vyplaceno nájemné ve výši 857 tis. Kč.
Ferdinand Jakubec
V roce 2006 převedl celý svůj obchodní podíl (15%) na ostatní společníky, a to
v poměru jejich obchodních podílů. Byla mu přiznána poměrná část z rozděleného
zisku ve výši 9 000 tis. Kč, a po sražení 15% srážkové daně vyplaceno 7 650 tis. Kč.
Jako vlastníku budovy, ve které má společnost sídlo, mu bylo v roce 2006 vyplaceno
nájemné ve výši 857 tis. Kč.

GJW Praha spol s r.o.
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7.2 Dceřiné společnosti
Obchodní podíly v dceři ných společ n ostech
Údaje o společnostech, ve kterých má GJW Praha k 31.12.2006 větší než 20% podíl
na základním kapitálu v tis. Kč:
Vlastní kapitál
Čistý zisk
k 31.12.2006
v roce 2006
Název a sídlo
Podíl
Vklad
SGJW Hradec Králové s.r.o.
MIKO Havlíčkův Brod s.r.o.

66%
100%

3 300
2 794

37 370
12 800

11 163
4 312

Zůstatky pohledávek a závazků mezi GJW Praha a dceřinými společnostmi
k 31.12.2006 jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce (bod 9 – Propojené a
spřízněné osoby), která je přílohou této výroční zprávy.

GJW Praha spol s r.o.
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Obchodní vztahy s dce řiným i spol ečn ostmi
SGJW Hradec Králové spol. s r. o.
Činnost této společnosti má obdobný předmět podnikání jako firma GJW Praha spol.
s r. o., provádí dopravní a inženýrské stavby v oblasti výstavby kolejových drah.
Základní kapitál společnosti je 5 000 tis. Kč a obchodní podíl GJW Praha spol. s r. o.
je 3 300 tis. Kč, což reprezentuje 66% základního kapitálu.
Společnost SGJW Hradec Králové realizovala v roce 2006 pro GJW Praha dílčí
subdodávky v celkové výši 20 213 tis. Kč a GJW Praha s.r.o. eviduje na výnosových
účtech s SGJW Hradec Králové 2 474 tis. Kč.
Dle rozhodnutí valné hromady společnost SGJW Hradec Králové spol. s r. o. vyplatila
společnosti GJW Praha s.r.o. podíl na zisku roku 2005 ve výši 1 057 tis. Kč.
MIKO Havlíčkův Brod spol. s r.o.
Tato společnost s ručením omezeným působí v Havlíčkově Brodě. Předmětem
podnikání této společnosti je také provádění dopravních a inženýrských staveb
v oblasti výstavby kolejových drah, ale se zaměřením na pojízdnou hranu. Základní
kapitál společnosti je 2 000 tis. Kč a obchodní podíl GJW Praha spol. s r. o. je 100%
základního kapitálu.
Společnost MIKO Havlíčkův Brod realizovala pro GJW Praha v roce 2006 dílčí
subdodávky v celkové výši 34 180 tis. Kč a GJW Praha s.r.o. eviduje na výnosových
účtech s MIKO Havlíčkův Brod 1 633 tis. Kč.
Dle rozhodnutí jediného vlastníka
společnost MIKO Havlíčkův Brod
s.r.o. vyplatila podíl na zisku roku
2005 ve výši 400 tis. Kč.

Obrat nákladů a výnosů
s dceřinými společnostmi
v roce 2006 (v tis. Kč)
Náklady

Výnosy

SGJW
MIKO

20 213
34 180

2 474
1 633

Celkem

54 393

4 107

Mezi ovládající osobou nebo propojenými osobami na straně jedné a ovládanou
osobou na straně druhé nevzniklo v roce 2006 žádné jiné smluvní nebo mimosmluvní
plnění. Veškeré právní úkony a opatření, které byly v zájmu ovládající osoby a
propojených osob nebo vznikly na jejich popud, byly řádně přijaty ovládanou
osobou. Za veškerá plnění jedné strany byla nebo budou (pohledávky a závazky)
poskytnuta ekvivalentní protiplnění tak, aby jedna ze stran nebyla znevýhodněna.
Ovládané osobě nevznikla ze smluv, mimosmluvních plnění či opatření mezi ní a
ovládající osobou respektive propojenými osobami žádná újma.
GJW Praha spol s r.o.
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ROZDĚLENÍ ZISKU V ROCE 2006
Rozdělen í zi sku GJ W Praha spo l. s r.o . v roce 2006 (v Kč)
Výsledek hospodaření po zdanění roku 2005 ................................... 37 591 569,90
Výsledek hospodaření minulých let k 31.12.2005 ............................. 34 554 287,29
Změny vlastního kapitálu:
- příděl do rezervního fondu ....................................................... 1 879 573,50
- výplata podílu společníkům .................................................... 60 000 000,00
Společník (před datem valné
hromady konané 18.8.2006)
Leonhard Weiss GmbH & Co.
Stavby silnic a železnic, a.s.
Jakubec Ferdinand
Ing. Milan Koudelka
Celkem

Obchodní
podíl
37,48%
37,48%
15,00%
10,04%
100,00%

Základ daně
22
22
6
9

488
488
024
000

Srážková
daň

K výplatě

000
000
000
000

903 600
1 350 000

22
22
5
7

488
488
120
650

000
000
400
000

60 000 000

2 253 600

57 746 400

Pozn.: Srážková daň dle zákona o daních z příjmů §36 odst. 2 písm. a) bod. 1 činí 15%.

GJW Praha spol s r.o.
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ZNÁMÉ SKUTEČNOSTI K DATU VYDÁNÍ VÝROČNÍ
ZPRÁVY
Valná hro mada GJW Praha konaná d ne 12.4 .2007
Na základě rozhodnutí valné hromady bylo rozhodnuto převést z hospodářského
výsledku roku 2006:
• částku 3 358 074,84 Kč do zákonného rezervního fondu,
• částku 62 153 511,78 Kč do nerozděleného zisku minulých let.
Společník Ing. Milan Koudelka převedl část svého obchodního podílu (11,32%) na
ostatní společníky, a to v poměru jejich obchodních podílů.
Na základě rozhodnutí valné hromady bylo rozhodnuto o výplatě podílů
z nerozděleného zisku společníkům v poměru nově vzniklých obchodních podílů ve
výši 44 203 519,60 Kč.
Rozdělení zisku v roce 2007 (v Kč)
Obchodní
Společník (po datu valné
podíl
hromady konané 12.4.2007)
Leonhard Weiss GmbH & Co.
Stavby silnic a železnic, a.s.
Ing. Milan Koudelka
Celkem

Srážková
daň

K výplatě

49,75% 21 991 251,00
49,75% 21 991 251,00
0,50%
221 017,60

33 152

21 991 251,00
21 991 251,00
187 865,60

100,00% 44 203 519,60

33 152

44 170 367,60

Základ daně

Pozn.: Srážková daň dle zákona o daních z příjmů §36 odst. 2 písm. a) bod. 1 činí 15%.

Rozdělen í zi sku dc eři ných společ nost í v roce 2007
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na základě valné hromady konané 16.5.2007 bylo rozhodnuto o výplatě podílů na
zisku roku 2006 ve výši 11 163 tis.Kč, z toho podíl GJW Praha je 7 368 tis. Kč.
MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r.o.
Na základě valné hromady konané 16.5.2007 bylo rozhodnuto o výplatě podílů na
zisku roku 2006 ve výši 3 018 tis. Kč.

GJW Praha spol s r.o.
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10 OBCHODNÍ VYHLÍDKY V BUDOUCÍM OBDOBÍ
10.1 Odbytová náplň
Název stavby:
Objednatel:
Vyšší zhotovitel:
Termín realizace:
Celková cena prací:

Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař
SŽDC s. o., Stavební správa Praha
Sdružení „SWMV“ (SSŽ, LW, Metrostav, Viamont DSP)
2005 - 2007
495 656 tis. Kč, z toho 315 366 tis. v roce 2007

Nosná zakázka společnosti GJW Praha. Akce Strančice-Hostivař je první z etap
výstavby IV. železničního koridoru. Na této zakázce vystupuje GJW Praha jako hlavní
subdodavatel propojené společnosti Leonhard Weiss, a to její české organizační
složky.

GJW Praha spol s r.o.
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Název stavby:
Objednatel:
Vyšší zhotovitel:
Termín realizace:
Celková cena prací:

Optimalizace trati Plzeň - Stříbro
SŽDC s. o., Stavební správa Plzeň
Sdružení „Západní expres“ (OHL ŽS, Skanska ŽS, Subterra, LW)
2006 - 2008
336 340 tis. Kč, z toho 191 133 tis. v roce 2007

Projekt je pokračováním III. rychlostního železničního koridoru. Na této zakázce
vystupuje GJW Praha jako hlavní subdodavatel propojené společnosti Leonhard
Weiss, a to její české organizační složky.
Název stavby:

Objednatel:
Vyšší zhotovitel:
Termín realizace:
Celková cena prací:

Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto
nad Váhom, žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť
do 160 km/h, II. etapa
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ŽSR)
Sdružení „SK Nové Mesto“ (OHL ŽS, Doprastav, Alpine, Subterra)
2006 - 2007
186 549 tis. SKK, z toho 178 948 tis. SKK v roce 2007

Tato akce je přímým pokračováním předchozího projektu na území Slovenské
republiky - „Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek
Trnava – Piešťany“, kterou GJW Praha úspěšně realizovala v roce 2006. V tomto
projektu GJW Praha vystupuje jako subdodavatel pro společnost OHL ŽS. Na území
Slovenské republiky GJW Praha podniká prostřednictvím organizační složky.

GJW Praha spol s r.o.
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10.2 Stoje a strojní vybavení
Donell i
Technologie DONELLI byla vyvinuta pro obnovu stávajících a pokládku nových tratí.
Lze ji použít všude tam, kde se použitá kolejová pole vytrhávají a nahrazují za nové,
resp. kde se mají pokládat nové dřevěné, betonové nebo ocelové pražce.
Je použitelná za různých podmínek, což znamená nejen na jednokolejových tratích,
ale i – aniž by došlo k omezení provozu na vedlejší kolejí – na tratích dvoukolejných,
na přímých úsecích i v obloucích, na rovných a skloněných tratích, pod mosty,
v tunelech, dokonce i na tratích se silným provozem a s krátkými výlukami.
Technologická jednotka je tvořena dvěma portálovými jeřáby a jednou traverzou,
která je jeřáby nesena a na které jsou zavěšeny pražce event. kolejová pole.
Zavěšení pražců na traverzu umožňuje téměř libovolné nastavení jejich rozdělení již
při pokládce. Portálové jeřáby se pohybují po pomocné kolejnicové drážce, která
může být tvořena novými kolejnicemi použitými následně pro kolejový rošt. Pro
navádění kolejnic na pražce je vhodné použít speciální naváděcí zařízení.

GJW Praha spol s r.o.
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UWG
Tuto technologii
jediní v ČR.

nabízíme

jako

Technologie umožňuje pokládku
kolejových polí v délkách do 150m
a celých výhybek na betonových
pražcích do tvaru 1:14-760. Výkon
při pokládce je v průměru 600 m
kolejových polí nebo 5 výh.
jednotek za denní směnu.

MHS
Dvoucestné bagry od firmy O&K je
možné vybavit svahovací lžíci, drapákem, bouracím kladivem a podbíjecím
agregátem. Pro svou vysokou univerzálnost jsou velice oblíbené.

Lokomotivy
Kapotová
lokomotiva
s jednou
kabinou strojvedoucího určená pro
středně
těžkou
posunovací
a
traťovou službu. Výkon 883 kW;
hmotnost 72t; max. rychlost 70
km/h

GJW Praha spol s r.o.
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11 ZÁVĚR
Zpracování této výroční zprávy bylo zajištěno vedením společnosti GJW Praha spol.
s r.o. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí zpracovatele z dostupných
dokumentů a podkladů.

V Praze dne 31.12.2007

Ing. Milan Koudelka
jednatel ve funkci generálního ředitele

GJW Praha spol s r.o.
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12 ZPRÁVA AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2006
Příloha č.1 výroční zprávy

Zpráva auditora
o ověření řádné účetní závěrky
k 31.12.2006

(včetně auditované rozvahy, výkazu zisku/ztráty a přílohy)

GJW Praha spol s r.o.
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