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ZPRÁVA O ČINNOSTI PODNIKU cENOIs, S.p. ZA ROK 2018

I. cENDıS, S.p. - ZÁKLADNÍ úDAJE

Identifikační údaje podniku:

Název podniku: CENDIS, s.p.
Sídlo podniku: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nově Město

Kontakt: +420 225 131 367; +420 225 131 333

E-mail: sarka.ja|ovcova@cendis.cz, info@cendis.cz
IČ: 00311391,
DIČ: c200311391
Právní forma: státní podnik

Zakladatel: Ministerstvo dopravy ČR

Státní podnik CENDIS, s.p. je Zapsán v Obchodním rejstříku vedeným Městským Soudem v Praze, Oddíl
ALX, vložka 706.
Úplné Znění Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p. bylo vydáno Rozhodnutím ministra
dopravy ze dne 26. 06. 2015, Č.j. 122/2015-410-PRlV/2.

Ředitel: lng. Jan Chovanec, Ph.D., jmenován do funkce ke dni02. 11.2015.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního Období: 24.

Počet zaměstnanců v řídicí funkci: 3

Výše Osobních nákladů vynaložených na zaměstnance v roce 2018: 32.521 tis. Kč,

Z toho výše nákladů vynaložených na zaměstnance v řídicí funkci: 7.584 tis. Kč

Dozorčí rada:

Dozorčí rada st. podniku CENDIS, s.p. byla ke dni 31. 12. 2018 tříčlenná. V roce 2018 a 2019 bylo

personální Obsazení dozorčí rady následující:
Období 0d 14.12.2015 do 31.07.2018

Předseda dozorčí rady: Mgr. Milan Feranec, Ministerstvo dopravy ČR, jmenován k 14. 12.2015

Člen dozorčírady: lng. Libor Kožíšek, Státní pozemkový úřad, jmenován k 14. 12. 2015

Člen dozorčí rady: lng. Bc. Petr Jilemnický, CENDIS, S.p., Zvolen Zaměstnanci CENDIS s.p.
dne 23.06. 2016

Období 0d 01.08.2018 do 20. 09. 2018

Člen dozorčí rady: Ing. Vladimír Dzurilla, NAKIT, 5. p., jmenován k 01.08.2018

Ing. Libor Kožíšek, Státní pozemkový úřad, jmenován k 14. 12. 2015
Ing. Bc. Petr Jilemnický, CENDIS, s.p., Zvolen Zaměstnanci CENDIS S.p.

dne 23.06.2016
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Období od 20. 09. 2018 do 28.02.2019
Předseda dozorč/'mdy: Ing. Libor Kožíšek, Státní pozemkový úřad, jmenován k 14. 12. 2015
Člen dozorč/'rody: Ing. Vladimír Dzurilla, NAKIT, s. p., jmenován k 01.08.2018
Člen dozorčí rody: Ing. Bc. Petr Jilemnický, CENDIS, s.p., Zvolen Zaměstnanci CENDIS s.p.

dne 23.06. 2016
Období Od 28. 02. 2019 doposud
Předseda dozorčı'rody: Ing. Libor Kožíšek, Státní pozemkový úřad, jmenován k 14. 12. 2015
Člen dozorčí rady.“ Ing. Bc. Petr Jilemnický, CENDIS, s.p., Zvolen Zaměstnanci CENDIS s.p.

dne 23.06.2016
Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům Statutárních a dozorčích orgánů v běžném
účetním období nebyly vyplaceny.
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých Statutárních Orgánů, nebo bývalých
Členů statutárních a dozorčích orgánů nebyly Sjednány.

Zakládací dokumenty:

1. Podnik CENDIS, S.p. vznikl v roce 2015 transformací Státního podniku Centrum pro
informace a mechanické testování obalů - CllVlTO, s.p., na Základě Rozhodnutí ministra
dopravy, č.j. 122/2015-410-PRIV/1, kterým byl dne 26. 06.2015 vydán dodatek Zakládací
listiny státního podniku Centrum pro informace a mechanické testování obalů - CIMTO,
S.p. a Současně úplné Znění Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p.

2. Dále byl na Základě Rozhodnutí ministra dopravy, č.j. 144/2015-410-PRIV/1 dne 28. O7.
2015 vydán dodatek Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p., vč. úplného Znění
Zakládací listiny, který upravil Článek 3 Zakládací listiny „Hlavní předmět podnikání“
O ustanovení v následujícím Znění: Státní podnik CENDIS s.p. je určen převážně k plnění
Zakázek pro Zakladatele a jemu podřízených Organizaci".

3. Na Základě Rozhodnutí ministra dopravy Ze dne 19.11.2015, č.j. 218/2015-410-PRiV/1 byl
vydán dodatek Zakládací listiny Státního podniku CENDIS, s.p., kterým byl upraven Článek
5. „Statutární orgán - Ředitel“ následovně: Z funkce ředitele státního podniku CENDIS, s.p.
byl na základě odvolání ministrem dopravy Ze dne 30.10.2015 vymazán Ing. Josef Havaš,
MBA a do funkce byl na Základě jmenovací listiny vydané ministrem dopravy dne 30. 10.
2015 Zapsán Ing. Jan Chovanec, Ph.D. Současně byla timto dodatkem upravena Zakládací
listina v článku 6. „Dozorčí rada - Zvolení členové dozorčí rady“. Dosavadní členka dozorčí
rady Věra Klímová byla vymazána a nahrazena novou členkou, Ing. Petrou Kořínkovou.
Rozhodnutím ministra dopravy ze dne 19.11.2015, č.j. 218/2015-410-PRlV/2 bylo zároveň
vydáno úplné aktualizované Znění Zakládací listiny Státního podniku CENDIS, s.p.

J a ı`R§ąàzhodnutım ministra Ze dne 14.12.2015,č..j 256/2015-410- PRIV/l byl vydán dodatek
I?.'& J

/zêfë Zaicišidaci listiny státního podniku CENDIS, s. p. kterým byl upraven čl. 6 Zakládací listiny
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Dosavadní členové dozorčí rady lng. Jaroslav Deml a Mgr. Monika Marková byli vymazání

a nahrazeni těmito novými členy dozorčí rady: Mgr. Milanem Ferancem a lng. Liborem

Kožíškem.

Na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 08. 07. 2016, č.j. 142/2016-410-PRlV/2

bylo vydáno úplné znění Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p., kterým byl

upraven Článek 6. „Dozorčí rada - Zvolení Členové dozorčí rady“. Dosavadní Členka dozorčí

rady lng. Petra Kořínková byla vymazána a nahrazena novým členem, lng. Bc. Petrem

Jilemnickým, zvoleným Zaměstnanci Státního podniku CENDIS, S.p. dne 23. 06. 2016.

Na Základě Rozhodnutí ministra dopravy Ze dne 19. 09. 2017 č.j. 157/2017-410-PRIV/1

bylo vydáno úplné znění Zakládací listiny státního podniku CENDIS, s.p., kterým byl

upraven článek 3. „Hlavní předmět podnikání" takto: Do hlavního předmětu podnikání

bylo doplněno „Provozování stravovacích Služeb v budově Ministerstva dopravy“.

Na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 06. 08. 2018 č.j. 8/2018-410-HO byly

provedeny následující personální změny ve Složení dozorčí rady Státního podniku CENDlS.

Ke dni 31.07 2018 byl odvolán Mgr. Milan Feranec. Novým členem dozorčí rady Státního

podniku CENDIS byl jmenován ke dni 01. 08. 2018 lng. Vladimír Dzurilla.

Na Základě dohody uvedené vdopisu č.j. NAKlT-93-1/OSŘˇ2019 Ze dne 21. 01. 2019

odstoupil Z funkce člena dozorčí rady státního podniku CENDlS ke dni 28. 02. 2019 lng.

Vladimír Dzurilla.

Předmět podnikání:

1. Výroba, Obchod a Služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského Zákona, vznik na

základě živnostenského oprávnění č. 1 Ze dne 06. 05. 1993, ohlašovací živnost volná,

platnost na dobu neurčitou.

Obory činnosti:

Výroba strojů a Zařízení.

Zprostředkování obchodu a Služeb.

Velkoobchod a maloobchod.

Skladování, balení Zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.

Poskytování Software, poradenství v Oblasti informačních technologií, zpracování dat,

hostingové a související činnosti a Webové portály.

Pronájem a půjčování věcí movitých.

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

ň Projektování elektrických zařízení.

/yYZkum a vývoj v Oblasti přírodních a technických Věd nebo Společenských Věd'Řišwvání, nnèřenı', analýzy a ROHÍVO'V-
Bëklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
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ı Služby v Oblasti administrativní Správy a služby Organizačně hospodářské povahy.
o Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské Činnosti.
o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a Zábavních Zařízení, pořádání kulturních

produkcí, Zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a Obdobných akcí.
0 Poskytování technických Služeb.

- Výroba, obchod a službyjinde nezařazené.

2. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních Zařízení, vznik na Základě živnostenského oprávnění Č. 2 Ze dne 29.
09. 2014, OhlašOvací živnost řemeslná, platnost na dobu neurčitou.
Odpovědný Zástupce: lng. Václav Henzl.

3. Montáž, opravy, revize a Zkoušky elektrických zařízení, vznik na Základě živnostenského
Oprávnění Č. 3 Ze dne 29. 09. 2014, Ohlašovací živnost řemeslná, platnost na dobu
neurčitou.
Odpovědný Zástupce: Ing. Václav Henzl.

4. Hostinská činnost, vznik na základě živnostenského oprávnění č. 4 ze dne 20. O9. 2017,
ohlašovací živnost řemeslná, platnost na dobu neurčitou.
Odpovědný zástupce: Michaela Ulrychová.

Státní podnik CENDlS s.p. je určen převážně k plnění Zakázek pro Zakladatele a jemu
podřízených Organizací.

ıı. ZÁKLADNíČıNNoSTcENDıS,s.p.

Státní podnik CENDlS, S.p. byl transformován Ministerstvem dopravy ČR Ze státního podniku Centrum
pro informace a mechanické testování Obalů - CIMTO, s.p. Cílem transformace byl vznik servisní
organizace pro Zajištění služeb a dodávek v Oblasti informačních technologií. Faktická Změna hlavního
předmětu podnikání podniku, k níž došlo v souvislosti s transformací podniku Centrum pro informace
a mechanické testování Obalů - ClMTO, S.p. na stávající podnik CENDlS, s.p., účinná na Základě
Rozhodnutí ministra dopravy Ze dne 26. 06. 2015, kterým byla vydána Zakládací listina nového
podniku CENDlS, S.p., Znamenala rovněž převedení celé oblasti Zkušebnictví podle Zákona č. 22/1997
Sb., O technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých Zákonů, v platném Znění
a s nísouvisejících služeb v oblasti certifikací, normalizací a osvědčování, jakožto hlavního předmětu
činnosti původního podniku CIMTO, S. p., na nově vzniklou Společnost CIMTO, s r.o. Tedy nástupnický

„stątmflššdrıık CENDlS, s. p. již tyto činnosti dále nezajišťuje a soustředí Se na Služby v Oblasti
Í 0> 43':

4 4. n „ , äàčníëlł echnOlOgií.
čımäšbst podniku se soustřeďuje na získávání Zakázek od jednotlivých věcných odborů
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Samotné vystavování objednávek probíhá vsouladu se Zákonem o finanční kontrole a vsouladu

s vnitřními předpisy Ministerstva dopravy ČR. Dle úplného Znění zakládací listiny Státního podniku

CENDIS, s.p. je Činnost podniku popsána takto:

Hlavní předmět podnikání:
Základní Činnost:

Výroba, Obchod a Služby v Oblasti ICT
0 Zprostředkování obchodu a služeb,

v Nákup Zboží Za účelem prodeje a prodej Zboží,

o Poskytování a prodej Software,

0 Poradenství voblasti informačních technologií, Zpracování dat, hostingové a Související

Činnosti,

ı Vývoj a výroba SW, implementace SW,

o Provozování hardware a Software,

~ Pronájem a půjčovánívěcí movitých,

ø Poradenská a konzultační činnost, Zpracování Odborných Studií a posudků,

ı Testování, měření, analýzy a kontroly,

o Služby v oblasti administrativní správy a Služby organizačně hospodářské povahy,

0 Výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské Činnosti

Výroba, instalace, Opravy elektrických Strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
0 Výroba, opravy, instalace, oživování, Zapojování a Zkoušení nevyhrazených elektrických

strojů, přístrojů a elektrické výzbroje, Zejména elektromotorů, transformátorů, regulátorů,

vypínačů, usměrňovačů, elektrických zdrojů Světla, akumulátor a baterií, přičemž jde o

Zařízení pracující na střídavém napětívyšším něž 50 V nebo Stejnosměrném napětívyšším než

75 V,

0 Provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů. Výroba elektronických výrobků a
ıZařízení spotřební, průmyslové, kancelářských strojů a počítačů, připojovaných do sítě

nízkého napětí, jejich instalace, opravy, údržba, demontáž a montáž,

ı Montáž, údržba a Servis Zařízení pro vysílání, Zpracování, přenos a příjem informací

jakéhokoliv druhu po vedení radiovými, optickými Či jinými prostředky využívajícími

elektromagnetických vln. Základními Skupinami telekomunikačních Zařízení jsou Zejména

drátová telekomunikační vedení vmístních sítích včetně kabelových Souborů, drátová

telekomunikační vedení vdálkových sítích včetně kabelových souborů, kabelová vedení

V*sxżxoptickými vlákny vmístních a dálkových sítích včetně kabelových Souborů, telefonní

ůfisiàřìčédny včetně příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny, veřejné, pobočkové,

çziı :i

prenoSove systémy (analogové a digitální včetně linkového traktu, výstavba linkového traktu),

koncová telekomunikační Zařízení (osobní počítače, telefonní přístroje, Záznamníky,

FIO 34 14.` Zarıžiertı pro datovou síť integrovaných Služeb), radioreiéová Zařízení (analogová, digitální),
à* f “

„ -d'aírıopısne Stroje, faxy, karty faxové, modemové), speciálnítelekomunikační Zařízení (klasické
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Signálové rozvody a Zařízení, komunikátory pro poplachové Systémy), vysílací a přijímací
radiová Zařízení (Stanice a Sítě pozemní pohyblivé služby, občanské radiostanice, telemetrické
Stanice, radiová přenosová Zařízení pro poplachově Systémy, Systémy pro předávání Zpráv,
radiové vysílače pro přenos dat, pohyblivé vysílací rádiové Stanice digitálního
radiotelefonního Systému a analogového radiotelefonního Systému, Základnové Stanice a
Zařízení digitálního radiotelefonního Systému a analogového radiotelefonního Systému).

Ostatní Činnost:
ø Organizovánivzdělávaní, přednáškové Činnosti a prezentační činnosti, výstav a veletrhů,
0 Výroba, Obchod a Služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského Zákona,
0 Provozování Stravovacích Služeb v budově Ministerstva dopravy.

Státní podnik CENDIS s.p. je určen k plnění Zakázek pro Zakladatele a jemu podřízených Organizaci.

III. HLAVNÍ PROJEKTY PODNIKU CENDIS, S.p. V ROCE 2018

Státní podnik CENDIS s.p. byl dimenzován jako Společnost poskytující profesionální poradenské Služby
v oblastech informačního a bezpečnostního managementu, včetně projektového řízení a měl
konkurovat (výhradně v obchodních vztazích vůči Zakladateli) Zavedeným a významným
poradenským a ICT Společnostem Srovnatelnou a lepší úrovní Služeb a srovnatelnou, mírně nižší
cenou. Z toho důvodu je nezbytné disponovat lidskými Zdroji s Odpovídající kvalifikací, Zkušenosti
a schopnostmi a odpovídajícím finančním Ohodnocením. Mezi Zaměstnanci Státního podniku jsou v
SOučaSnOSti pracovní Síly plně Odpovídající těmto požadavkům. Schopnost Získat a udržet tyto
odborníky ve stabilitě Státního podniku považuje vedení státního podniku Za Základní konkurenční
výhodu činnosti firmy, neboť nedochází ke Ztrátě know-how, které je plně pod kontrolou Ministerstva
dopravy.

Čerpáníslužeb Státního podniku CENDIS, S.p. Ministerstvem dopravyje v současné době realizováno
přednostně na Základě Rámcové smlouvy o plnění Zakázek a poskytování Odborných poradenských
služeb a dalších Služeb v resortu Ministerstva dopravy (evidenční číslo smlouvy 5-186-330/2016).
Tato Smlouva byla uzavřena dne 24. 06. 2016 na období 2016 - 2020 s maximálním Objemem plnění
150 mil. Kč. Jednotlivé Službyjsou Objednávány na Základě Skutečných aktuálních potřeb Ministerstva
dopravy formou dílčích Objednávek. Provoz Stravovacích služeb je řešen prováděcí smlouvou k výše
uvedené Rámcové smlouvě. V Současné době probíhajíjednání O uzavření nové rámcové Smlouvy na
další období.
Podrobľiejsı informace kčerpání projektů realizovaných v Souvislosti s Rámcovou smlouvou o plnění

k a Ťagškytovanı odborných poradenských a dalších Služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR
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Cor ániRámcoveSmlouv 5186330 2016 = ,i , i ,' = -' _ ,' _[tiSlJKČ bez DpHì V / vyczeépgno vyczeéżšno vyczegpegıno vyczeájlìšno 2019 2020 Celkový „ucet

010 - Od bør personáıni 0,0 455,3 290,5 46,4 0,0 0,0 802,1
030~ Odbor bezpečnostní 361,0 0,0 284,1 0,0 0,0 0,0 645,0

072 v Odbor komunikace 619,8 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 644,4

120 - Odbor pozemních komunikací 0,0 101,2 288,9 95,0 52,0 0,0 537,1

130 f Odbor drážnía vodnídopravy 0,0 66,6 69,6 0,0 0,0 0,0 136,2

150 - Odbor provozu SilniČnich vozidel 3 816,9 969,2 626,9 823,0 893,1 143,0 7 272,0

160 ~ Odbor agend řidičů 0,0 6 682,6 13 240,0 316,4 5 685,6 0,0 25 924,6

170 - Samostatné oddělení BESlP 0,0 729,1 170,5 44,4 70,0 270,0 1 284,1

190- Od hor veřejné dopravy 3 353,6 10 712,2 2 215,5 0,0 0,0 0,0 16 281,4
330 - Odbor ICT 11 620,2 9 420,6 8 332,6 2 555,2 9 244,4 1 847,0 43 019,9

420 - Odbor Vnitřní Správy 50,4 334,8 5 747,7 2 282,8 6 817,2 8 650,0 23 882,9

710 - Odbor ITS, kosmických aktivita VaVal 0,0 12,3 1 089,0 0,0 385,0 0,0 1 486,3

5200 f infrastruktury, civilního letectví a kosmických aktivit 0,0 2 058,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 058,0

5100 - Sekce legislativně právní 0,0 366,2 7 171,5 2 438,8 7 497,5 0,0 17 474,0

410 f Odbor financí a ekonomiky 0,0 0,0 191,2 77,6 780,2 0,0 1 048,9

S - 500 Sekce prvniho náměstka 0,0 0,0 1 159,1 395,6 1 191,5 0,0 2 746,3

Ostatní projekty 0,0 389,8 191,6 201,8 1 154,0 2 819,6 4 756,8

Celkový Součet 19 821,9 32 307,7 41 093,3 9 277,0 33 770,5 13 729,6 150 000,0

Zdroj: [Fakturace CENDlS, s.p. a Čerpání Rámcové Smlouvy Sv186~330/2016], Čerpání neodpovídá celkovým tržbám CENDlS, S.p. Za rok 2018, tabulka

Zobrazuje pohled Z hlediska „Čerpání Rámcové Smlouvy", ke dni 31. 05. 2019

V roce 2018 dosáhla realizace projektů Z Rámcové Smlouvy Objemu 41,09 mil. Kč. Objem realizace Se

oproti roku 2017 Zvedl 0 8,79 mil. Kč, což představuje nárůst o 27 %.

Další Služby a projekty jsou poskytovány na Základě Separátnich smluv S Ministerstvem dopravy,

především jako realizační projekty následující po analytických projektech. Jde například o projekty

„Budování a následný provoz Systému jednotného tarifu", „Provoz a podpora nadstavby centrálního

registru řidičů v souvislosti s digitalizaci fotografii a rozvolnění místní příslušnosti u řidičských

průkazů", dále „PrOvoZ, podpora a rozvoj systému e-testy", a „Provoz a rozvoj Systému ADR".

CENDIS, S.p. byl v obecné rovině v roce 2018 Schopen pro Zakladatatele poskytovat tyto Služby:

0 projektové řízení ICT projektů ,

0 vývoj software dle požadavků,

0 architektura, projektové řízení a poradenství v oblasti ICT,

o konzultační Služby v Oblasti procesního řízení,

0 Zajištění procesů kybernetícké bezpečnosti,

0 služby provozu, podpory a bezpečnosti IS zahrnující podporu provozu infrastruktury

a informačních systémů,

o analytické a Služby v Oblasti ICT,
0 dodávky Software třetích Stran (včetně infrastrukturniho software a podpory a údržby),

0 dodávky hardware třetích Stran (včetně Sit'Ového hardware a podpory a údržby),

0 bodyshopping vysoce kvalifikovaných pracovníků v Oblasti ICT,
o Služby Helpdesku a Service desku,

-“ˇ-k_onzultace, Spolupráce a quality assurance při formulaci požadavků a kontroly jejich

„nap Ěptváni pro významné projekty veřejné správy zadávaná komerčním Subjektům,
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0 Speciální Služby na míru v Oblasti ICT i mimo oblast ICT (např. Zajištěnístravovacich Služeb).

V roce 2018 pracoval státní podnik CENDIS, s.p. mimo jiné na níže uvedených projektech (většina Z
nich pokračuje v roce 2019, resp. dále).

Projekty realizované na základě Rámcové smlouvy v režimu dílčích objednávek:

l. Tvorba Zadávací dokumentace a podpora Zadávacího řízení na nový personální syste'm
Ministerstva dopravy: CENDIS, S.p. Zpracoval ve spolupráci s věcným odborem Zadávací
dokumentaci na nový personální systém.

2. Tvorba Software pro podporu přeshraniční výměny dat O vozidlech, řídíčích á podnikatel/ch v
Osobní dopravě.ı CENDIS, s.p. vyvinul ve spolupráci s dodavatelem nadstavbu nad evropským
rozhraním výměny dat EUCARIS.

3. Implementace nařízení GDPR do prostředí Ministerstva dopravy: CENDIS, S.p. pomohl
Ministerstvu dopravy navrhnout a provést Opatření, která Zajistily soulad s nařízením GDPR v
agendách, která ministerstvo realizuje.

4. Řízení životního cyklu registru Silničních vozidel (RSV): CENDIS, S.p. provádí řízení životního
cyklu RSV, tj. zajištěnívedení dokumentace, release managementu a řízenízměn agendového
systému.

5. Projektová a technická podpora Národního kontaktního místa a řízení návazných
organizačních, technických a projektových operací: Národní kontaktní místo je koordinačně-
výkonný orgán, který komunikuje Se Zahraničnimi partnery v procesech EUCARISu, které jsou
primárně v kompetenci MD ČR. NKM vůči Zahraničív problematice dopravně-správních agend
vystupuje v roli jednotného komunikačního bodu, tzv. SPOC (Single Point of Contact). Činnosti
Státního podniku CENDIS, s.p. se Soustřed'ují na koordinaci Zúčastněných partnerů, tvorbu
procesních postupů a metodik a řízení činnosti NKM s ohledem na Zajištění bezproblémové
funkce plnění evropských závazků.

6. Provoz, podpora a rozvoj aplikace eTesty: Státní podnik CENDIS, S.p. provozuje a Zajišťuje
podporu a rozvoj aplikace pro vykonání elektronických testů pro žadatele o řidičské
oprávnění, průkaz profesní způsobilosti řidiče a Získání odborné Způsobilosti dopravců.

7. Projekt Koncept řešeníinformacˇního Syste'mu a souvisejících procesů pro vybudovánía provoz
"Elektronické dálniční známky“: Komplexní analýza a koncept popisující účel systému,
legislativní Základ pro budování systému, požadavky a omezující podminky pro systém,
funkčnost systému, rizika řešení.

8. Provoz, podpora a rozvoj systému /F$9: Systém lFSQ je ústředním účetním a provozním
šfiysıtšémem pro podporu provozu Ministerstva dopravy. Státní podnik CENDIS, S.p. přebírá
`pF`Z`nv"çìzmsysťèmu ıFS 9 od 01. 06. 2019.
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9. Řízení projektů informačních Systémů Sekce dopravní MD ČR: Státní podnik CENDIS, s.p. se

zabývá řízením životního cyklu softwaru, jehož Správcem je Sekce dopravní IVIDČR. Jde o

Centrální registr řidičů, informačnísystém digitálního tachografu a informační Systém výjimky.

10. Tvorba Zadávací dokumentace a podpora Zadávacího řízení na nový Syte'm Spisové Služby

Ministerstva dopravy: Státní podnik CENDIS, S.p. Zpracoval ve spolupráci s věcným odborem

Zadávací dokumentaci na nový systém Spisové Služby.

11. Zajišťování kyberneticke' bezpečnosti Ministerstva dopravy: Státní podnik CENDlS, s.p. Zajišťuje

kybernetickou bezpečnost agend Ministerstva dopravy, Zejména poskytování Služeb
a konzultací v oblasti kybernetické bezpečnosti, architektury informačních systémů
a Operativní podporu bezpečnosti provozu, včetně Zajištění Operativní podpory bezpečnosti

provozu IT infrastruktury IVID.

12. Kromě výše uvedených projektů byla pro Ministerstvo dopravy Zajištěna řada dalších služeb
(např. informační Obrazovky, podpora činností Odboru pozemních komunikací, pomoc s
provozem WEBů Ministerstva dopravy, dodávky software atp.)

Projekty realizované na základě Rámcové Smlouvy a prováděcí Smlouvy:

13. Stravovací provoz Ministerstva dopravy: státní podnik CENDIS, s.p. provozuje jídelnu

a kantýnu v budově Ministerstva dopravy.

Projekty realizované na základě zvláštních smluv:

14. Projekt Budování a následný provoz Systému jednotného tarifu: Dne 14. 09. 2018 byla

podepsána Smlouva o zajištění návrhu, vývoje a provozu Systému jednotného tarifu v hodnotě

210 523 003 Kč bez DPH. Základním účelem tohoto projektu je navržení, vybudování a

následné provozování Systému jednotného tarifu (SJT) tak, aby byla Zajištěna možnost nákupu

jízdních dokladů Systému mezi kterýmikoliv dvěma body dopravní sítě, Obsluhované

v systému zúčastněnými dopravci, dále aby bylo zajištěno řádné a správné vyúčtování tržeb a

přiřazení vyinkasovaných finančních prostředků Za jízdné, a řádné a včasné Vyrovnání závazků

a pohledávek mezi zúčastněnými dopravci a systémem, dále byla zajištěna možnost prodeje

jízdních dokladů systému prostřednictvím mobilní aplikace, a byla zajištěna možnost

vyhledání Spojení v rámci Systému. Projekt je ve fázi vývoje, podle Smlouvy by do rutinniho

provozu měl systém vstoupit v prosinci 2020. Státní podnik CENDIS, S.p. se Snaží vývoj a

implementaci urychlit, bude však Záležet nejen na Společnosti CENDIS, s.p., ale i na Schopnosti

a rychlosti implementace jednotlivých dopravců. Po spuštění Státní podnik CENDIS, s.p.

smluvně garantuje provoz a podporu Systému do 31. 12.2025.

Provoz a podpora nadstavby centrálního registru řidičů v souvislosti S digitalizacífotografií a

„_ó'zyo/neˇní místní příslušnosti u řidičských průkazů: CENDIS, s.p. vybudoval nadstavbu

_ ce'nztřálního registru řidičů pro digitalizaci a rozvolnění místní příslušnosti u řidičských průkazů

_ ffŠĹa průkazů profesní způsobilosti. Řidiči mají možnost žádat O vydání, případně O výměnu
v' ` Ĺ řidičského průkazu na jakémkoliv Obecním úřadu Obce s rozšířenou působností. Při podání
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žádosti O řidičský průkaz a průkaz profesní způsobilosti Zároveň žadatelé nemusejı prředkládat
fotografii, která je pořizována digitálně.

16. Zajištění provozu, rozvoje a podpory informačního systému ADR: CENDIS, s.p. provozuje
systém pro podporu procesu vydávání osvědčení řidičům, kteří jsou vyškolení k převáženi
nebezpečného nákladu podle dohody ADR.

IV. VYBRANÉ UKAZATELE ZA ROK 2018

Vývoj některých finančních ukazatelů v čase:

A 2018-vyhranè Ukazateıe [mir Kč] 2015 2015 2017 2018 MW' “<“““É*eˇl"“"<ël
2017 80.0

obrat 9,5 28,0 27,8 68,9 70.0 0m,
Tržby Za prodej Vlastních výrobků a služeb 9,1 28,0 27,8 67,0
Ostatní provoznívýnosy 0,4 0,0 0,0 1,8 60,0

Výkonová spotřeba 2,6 6,0 6,9 22,8
Spotřeba materiálu a energie 0,4 0,4 0,2 6,2 5Uv0
Nakupovane' služby 2,2 5,6 6,7 16,6

Osobní náklady 7,9 21,9 28,0 32,5 400
Ostatníprovozní náklady 0,3 0,0 0,4 0,5 _ ofløhnı'
Nákladøvè úroky a pødøhnê náklady o,ı 0,0 0,0 0,0 30'“ mm“
Ostatní finanční náklady 0,1 0,1 0,1 0,2 YÝkflm'JÉ

20,0 ,łspołřcba
IlZměna stavu zásob vlastníčinností l 0,0 I 0,0 Ě -1,0 l LF] l 2,0 l 100 / . „I

_ _ _ _ łı

Ilýsledek hospodaření před Zdaněnim I -1,6 I 0,0 l ‹6,6 I 11,2n l X l 00 -"'_'
I 2015 2015 2017 2018

Zdroj: [výkaz Zisků a Ztrát státního podniku CENDlS, S.p. za roky 2015, 2016, 2017, 2018]

V roce 2018 došlo k výraznému růstu obratu, kdy Obrat státního podniku vzrostl z 27,8 mil. Kč na 68,9
mil. Kč. Růst Obratu byl Způsoben růstem poptávky Ze strany zřizovatele, kdy Státní podnik plně vytížil
Své kapacity. Osobní náklady vzrostly o 4,5 mil. Kč, tzn. O 16 %. S Ohledem na vytíženívlastních kapacit
státního podniku došlo k růstu výkonové spotřeby o 15,9 mil. KČ, protože pro některé činnosti byli
najati v souladu se zákonem o veřejných Zakázkách externí dodavatelé. Vzhledem k tomu, že Obrat
státního podniku vzrostl 2,47 krát a náklady 1,58 krát, realizoval státní podnik CENDIS, s.p. kladný
hospodářský výsledek ve výši 11,8 mil. Kč před zdaněním.
Výsledky roku 2018 plně potvrdily tezi O tom, Že ekonomická výkonnost Státního podniku plně Závisí
na poptávce po službách ze Strany Zřizovatele. Vzhledem k tomu, že se poptávka po službách může
vjednotlivých letech lišit, musí Státní podnik reagovat na Zvýšení poptávky Zvýšením nákupu
projektových odborných služeb Od externích dodavatelů, popřípadě Od externistů najatých v rámci
dohod O pracích konaných mimo pracovní poměr, protože nemůže držet plné personální kapacity

/ylastnich Zaměstnanců vdůsledku povinností stanovených Zákoníkem práce pro ukončování
k

,zf' opraco nıichpomeru Z důvodů nadbytečnosti. Zároveň tato skutečnost klade důraz na plánování
cinnosti podípıiău v delšímčasovém horizontu ve spolupráci se zakladatelem.
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Zdroj: [výkaz Zisků a Ztrát Státního podniku CENDIS, s.p. Za roky 2015, 2016, 2017ı 2018]

Podíl Osobních nákladů na celkových nákladech Státního podniku CENDIS, s.p. se pohyboval V letech

2015, 2016, 2017 mezi 70 a 80 %. Podíl nakupovaných Služeb byl v tomto Období Stabilní na úrovni

19 % až 20 %. Naproti tomu Za období 01. 01. 2018-31. 12.2018 poklesl podíl Osobních nákladů na

celkových nákladech na 58 % a podíl nakupovaných Služeb vzrostl na 30 %.

Tato Skutečnost je výsledkem Změny přístupu Státního podniku CENDIS, s.p. k alokaci personálních

kapacit. V roce 2017 a do Září roku 2018 nebyli přijímání noví Zaměstnanci do trvalého pracovního

poměru, projektové kapacity byly najímány formou nákupu služeb. Projektové týmy byly a do

budoucna v podobných případech budou pak realizovány jako smíšené, kde projektový manažer

a klíčové Osobyjsou Zaměstnanci Státního podniku a Ostatní kapacity mohou být tvořeny externisty.

Informace o návratné finanční výpomoci

V roce 2018 splatil Státní podnik ve dvou splátkách dne 27. 11. 2018 a dne 18. 12. 2018 návratnou

finanční výpomoc ve výši 5 mil. Kč poskytnutou Ministerstvem dopravy.

Dne 14. 09. 2018 byla podepsána Smlouva O Zajištění návrhu, vývoje a provozu systému jednotného

tarifu (č. ev.: 172-190/2018) vhodnotě 210 523 003 Kč bez DPH (dále „Smlouva"). Projekt byl

odsouhlasen a schválen poradou ministra dopravy a pracovní skupinou pro veřejné transparentní

zakázky při Úřadu vlády ČR a následně vZat na vědomí vládou České republiky na jednání dne 06.06
2018, pod číslem jednacím 446/18.
Vzhledem k tomu, že financování vývoje systému jednotného tarifu vyžaduje průběžně vynakládat

prostředky na tvorbu softwaru a Zajištění Souvisejících služeb (např. počítačová infrastruktura,

potřebné produkty třetích stran), byla státnímu podniku CENDIS, s.p. přislíbena návratná finanční

výpomoc na úhradu části nákladů Souvisejících s návrhem, vývojem, implementací a pilotním

M,;pföivšľz`eı_ëìt“§y_stému v Souhrnné výši 53 000 000 Kč, přičemž první Splátka ve výši 42 350 000 Kč byla

' 'ă/stáłtnímu pčšdniku poskytnuta vzáří roku 2018. Finanční výpomoc bude zhotovitelem vrácena po
`VfinálníaI<ceptàvalai implementace Systému Z fakturované částky ve výši 90 244 2017 Kč bez DPH, v
Ajzıiánova'n'ém termínu 30.11.2020.



Struktura zaměstnanců a mzdová úroveň

Personální Stabilita podniku je důležitá Zejména kvůli udržení know-how, které Se koncentruje v
týmovém sdíleném vědomí, a také s ohledem na minimalizaci nákladů tranzice při Změně osob, které
konkrétním know-how disponují. Je zřejmé, že Získání know-how a Znalostí o agendových
a ostatních systémech Ministerstva dopravy s sebou váže výrazné náklady nejen na Straně CENDISU
s.p., ale i na Straně Ministerstva dopravy a úkolem řádného hospodáře je tedy tyto náklady
minimalizovat.
Proto vedení Státního podniku považuje Stabilitu lidských Zdrojů Za Základní konkurenční výhodu
Činnosti firmy, nebot' nedochází ke Ztrátě know-how, které je plně pod kontrolou Ministerstva
dopravy a dochází k výrazným úsporám Z důvodů neexistujících nebo minimalizovaných (v rámci
státního podniku CENDlS, s.p. a Ministerstva dopravy) migračních nákladů Znalostí, dovedností
a Zkušeností.

počty kategoriízamëstnanců Ve Státním podniku CENDIS, s.p. lze
Ušpičkovíspecialisté identifikovat 3 úrovně Zaměstnanců
:švývojáříseniornı' A dle úrovně řízení. Jde o vrcholový
3 vývojáři juniornı' management, Střední management
CZJ'ÍđeIHa a výkonné zaměstnance dle profese. V
Dekonomika, personalistika, administrace Centrále Státního podniku je Zařazen
šstřednı'management ředitel, personalistika, ekonomika
Zvrcholový management a administrativa. Další vrcholoví

a Střední manažeři jsou s ohledem na
relevanci lT Služeb pro CENDlS, s.p.,*-

4

1 1** složkách Státního podniku, které Se
bâCkOfflCE jídelna l'eBlÍZaCeSIUŽebI-r Zabývajj' informačními Systémy Ve

Soustředěni a alokováni ve výkonných

WŠ

Zdroj;[Internímateriáłvstáıníhn podniku cENDiS,S.p] Stravovacím provozu je 5 Ohledem na

význam Oblasti vzhledem k celkové
činnosti Státního podniku umístěn jen
Střední management.

Centrála státního podniku poskytuje podpůrné Organizačně-ekonomické a administrativní služby
i ostatním Částem státního podniku. Lze konstatovat, že struktura manažerů, výkonných Zaměstnanců
a administrativy odráží význam jednotlivých oblastí ćinností pro celkové portfolio služeb státního
podniku CENDlS, s.p. Podobně odráží odpovědností Struktura Zaměstnanců rozpětí řízení, a tedy i

aměstnanců přiřazených jednotlivým činnostem Státního podniku.

:O
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Pohyb maLejku v roce 2018:

> Dlouhodobý hmotný majetek:

0 V roce 2018 byly pořízeny Tiskárny Epson v pořizovací ceně 200 000 Kč.

> Drobný hmotný majetek:
0 V průběhu roku 2018 byl pořízen majetek v hodnotě 115 785,99 Kč. Podrobnější

přehled vdokumentu Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku ve St.

podniku CENDIS, s.p. ke clni 31. 12. 2018. K 31. 12. 2018 je evidováno Za cca

234 tis. KČ drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze a vedeného v

operativníevidenci.

Výpis Ze Zakládací listiny:
Kmenové jmění: 2 832 206,- Kč

Minimální výše kmenového jmění: 1 242 000,- Kč
CENDIS, S.p. má uzavřenou Smlouvu O pojištění profesní odpovědnosti za škodu S pojišťovnou

Colonnade insurance 5.A., limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč a dále pojištění PRO podnikatele

s pojišťovnou Allianz pojišťovna, a.s.
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v. DLOUHODOBÉ PŘEDPOKLADY čıNNOSTı cENDıS, S.p

Obchodně - právní podmínky činnosti podniku:

V horizontu do roku 2025 bude jedním Z pilířů činnosti podniku budování a provoz Systému
jednotného tarifu. Projekt je ve fázi vývoje, podle Smlouvy by do rutinního provozu měl systém
vstoupit v prosinci 2020. PO spuštění státní podnik CENDIS, s.p. smluvně garantuje provoz a podporu
systému do 31.12.2025.
Dalším pilířem Činnosti podniku bude pravděpodobně následná Rámcová Smlouva O plnění zakázek a
poskytování Odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ČR, přičemž
aktivity k uzavření této smlouvy byly již zahájeny. Smyslem uzavření rámcové smlouvy je formou
externích dodávek a poskytováním Odborných služeb účinně přispět k posílení kapacit i Odborněmu
zajištění řešení komplexu všech současných i připravovaných projektů Ministerstva dopravy ČR.

OBCHODNÍ AKTIVITY
CENDIS, s.p. Se zaměří na: K uvedeným cílům využije CENDIS, S.p. tytO
I Transformaci vysoce pravděpodobných nástroje:

příležitostídoobjednávekprorok2019. I Prezentace služeb Státního podniku
I Získání většího množství Objemově zástupcůmzřizovatele.

významnějších Objednávek pro delší.I Prezentace úspěšně realizovaných
Období než rozpočtový rok. projektů.

I Transformaci rezervovaných I Aktivní vyhledávání možných příležitostí
(potenciálních) prostředků v Objednávky,
resp. příležitostí S vysokým potenciálem.
Získání nových projektů formou Zvláštních
smluv mimo Rámcovou smlouvu.
Získání nové rámcové smlouvy pro Období
2020+.

u zřizovatele S ohledem na poskytované
Služby státního podniku CENDIS, s.p.
Přímé Oslovení Zřizovatele s žádosti O popis
možných Oblasti spolupráce.
Realizace seminářů v rámci „pre-Sales" pro
zřizovatele.



Cíle podniku do budoucnosti

Budeme kvalitním a Spolehlivým dodavatelem Služeb
a Strategickým partnerem Ministerstva dopravy a jeho
resortních organizací při realizaci klíčových ICT projektů

I

ST
RA

TE
GI

CK
E

CIL
E

Průběžně budeme přebírat do provozu vybrané Strategické
Systémy Ministerstva dopravy

Budeme stabilně rozvíjet expertízu lidských Zdrojů tak, abychom
byli dle potřeby připraveni poskytovat Služby pro Ministerstvo
dopravy a podřízené organizace

I
l

ST
AT

NI
HO

PO
DN

IK
U

Stabilizujeme výnosy Z provozu informačních Systémů vůči
výnosům Z implementace nových projektů na úroveň 70:30

VIZÍ STÁTNÍHO PODNIKU CENDIS, S.p. je Stát Se kvalitním a Spolehlivým dodavatelem ICT Služeb
Ministerstva dopravy ČR a jemu podřízených organizací, a tím i jejich Strategickým partnerem při

realizaci ICT projektů a provozování vybraných ICT Systémů.

MISÍ STÁTNÍHO PODNIKU CENDIS, S.p. je být Spolehlivým dodavatelem komplexních ICT Služeb

a partnerem státní Správy pro tvorbu a realizaci jednotné ICT Strategie Ministerstva dopravy ČR.

Chceme Se podílet na zvyšování úrovně a efektivity fungování státní Správy a Spolupracovat na

kvalifikovaném rozvoji Služeb občanům ČR. Dlouhodobá vize státního podniku CENDIS, S.p. Si klade

Za cíl vytyčit klíčové Záměry a definovat pozici podniku CENDIS, S.p. do roku 2025, Zejména pak

definovat a realizovat portfolio Služeb a řešení, umožňující významným Způsobem Se podílet na

realizaci klíčových úkolů a budování klíčových Služeb Ministerstva dopravy ČR. CENDIS, S.p. Si klade

Za cíl nadále postupně budovat a vylepšovat Stěžejní kompetence nutné pro Zajištění těchto úkolů.

Klíčovou částí Strategie je plynulý přechod implementovaných projektů do fáze provozu a podpory

Zajišťované vlastními odborníky.

K dosažení Strategických cílů buduje státní podnik CENDIS, S.p. níže uvedené kompetence a vjejich

rámflçjfise'podílí na Specifikovaných Činnostech.
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KOMPETENCE ČINNOST cENDıS, s.p.

Strategie, koncepce a metodiky v oblasti ICT
Tvorba návrhů a Spolupráce s ICT Ministerstva
dopravy

Definovat (specifikovat) požadavky na rozvoj ICT
a na dodávky ICT Služeb

Tvorba požadavků na provoz, rozvoj a Služby ICT,
vytváření Zadání do úrovně technických
a provozních požadavků a parametrů, realizace
poptávek, Zpracování a vyhodnocování nabídek

Spolupráce při přípravě a realizaci Zadávacích
řízení Souvisejících s ICT

Příprava Zadání Zadávacích řízení, příprava
Smluvních dokumentů, pomoc při administraci
Zadávacích řízení.

Připravovat a řídit dodávky rozvojových
i provozních projektů

Definice požadavků, realizace analýz, tvorba
byznys case, příprava Zadání projektu, nastavení
projektu, řízení realizace projektu, administrace
projektu, vedení dokumentace, roll-out, go-life,
ukončení projektu

Spolupráce při řízení Enterprise architektury
Ministerstva dopravy

Vybudování modelu, návrh optimalizace,
metodiky, postupy, nástroje pro řízení EA

Spolupráce při Zajišťování kybernetickě
bezpečnosti Ministerstva dopravy

Výkon činností

Plán Zdrojů

Státní podnik CENDIS, S.p. poskytuje Služby primárně voblasti ICT, pro které jsou nezbytné
kvalifikované lidské Zdroje. Plán Zdrojů vdlouhodobém horizontu je odviSlý od služeb, které jsou
Ministerstvem dopravy poptávány. S ohledem na to, že podnik musíflexibilně reagovat na poptávku
Ze Strany zřizovatel, jejíž velikost Se v Čase mění, nemůže podnik držet plně kapacity pro potenciálně
přislíbené projekty. Proto Se vedení Státního podniku Snaží doplňovat potřebné lidské zdroje formou
Spolupráce S externími dodavateli a spolupracovníky najímanými na základě dohod o pracích mimo
pracovní poměr.

Lze tedy rozlišit dvě kategorie lidských Zdrojů ve Státním podniku CENDIS, S.p.:

0 Stálí Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr,
externí Spolupracovníci na Základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Plánování lidSkych Zdrojů Se tedy realizuje v návaznosti na Obchodní potenciál Státního podniku.
ilednotlıvympotencıalnım projektům jsou přiřazovány lidské Zdroje vjednotlivých rolích, přičemž Se
vysledek porovnava s aktuálním Stavem zdrojů v podniku a v případě potřebyjsou chybějící kapacity



D
najímány formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, popřípadě, u dlouhodobějších

projektů do hlavního pracovního poměru.

Zákazníci

Dle Zakládací listiny Státního podniku CENDIS, s.p., je státní podnik CENDIS s.p. určen převážně k

plnění Zakázek pro Zakladatele a jemu podřízených organizací. Je tedy zřejmé, že Zákazníky Státního

podniku CENDIS, s.p. jsou jednotlivé věcné Odbory ministerstva dopravy, tedy:

VI.

Odbor personální. 0

Odbor bezpečnostní. 0

Odbor auditu, kontroly a dozoru. 0

Odbor komunikace. 0

Odbor Silniční dopravy. 0

Odbor drážní a vodní dopravy. 0

Odbor provozu silničních vozidel. 0

Odbor agend řidičů. 0
Odbor veřejně dopravy. 0
Odbor civilního letectví.

Odbor financí a ekonomiky.
Odbor vnitřní Správy.
Odbor fondů EU.
Odbor legislativy.

Odbor strategie.

Odbor zahraničních vztahů a EU.

Odbor ITS, kosmických aktivita VaVaI.

Odbor právní.
Odbor infrastruktury a územního

plánu.

čLENSTví cENDıS, S.p. v NÁRODNícH A MEZINÁRODNÍCH oRGANıZAcícH

CENDIS, S.p. není členem žádné Z národních či mezinárodních organizací.

VII. oSTATNí INFORMACE

Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu
výroční Zprávy:
- Popis je proveden ve Zpráva O činnosti podniku CENDlS, s.p. Za rok 2018.

Předpokládaný vývoj činnosti účetníjednotky:
- Popis je proveden ve Zpráva O činnosti podniku CENDIS, s.p. Za rok 2018.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje:
- Popis je proveden ve Zpráva o činnosti podniku CENDIS, S.p. Za rok 2018.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích:

V1_Vzhledem kpředmětu podnikání a počtu Zaměstnanců nevyvíjí státní podnik vtěchto
, 'ˇ?`-ˇ""`t›=`íš{i__èfl`§±zęch žáanè aktivity.

in.



0 Informace o tom, Zda účetníjednotka má organizační Složku podniku v zahraničí:
~ Účetníjednotka nemá žádnou organizační Složku podniku v Zahraničí.

0 Informace požadované podle zvláštních právních předpisů:
- Netýká Se Státního podniku.

Zprávu Zpracoval a předkládá:

/Ing. Jan Chovanec, Ph.D., ředitel CENDIS, S.p.

Zpráva byla vypracována v Praze, dne: 24. Června 2019
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Pozn.:

Architektonické a inženýrské Činnosti a související technické poradenstv

í profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Sestaveno dne: 03-05-2019 Podpìsový záznam fyzické osoby, která 18 účeini jednotkou nebo Siatutàmiho orgánu 01":elníjedn01ky` poznámka 1

Právniførrna stám; podnik Ing. Jan Chovanec, ředitel podniku
účetní Jednoiky:
Předmět podnikání:
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3. Zaměstnanci a Osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního Období: 24
v toın řídících: 3

Výše Osobních nákladů vynaložených na zaměstnance: 32.52l tis. Kč
v tom řídících: 7.584 tis. Kč

Odměny Osobám. které jsou Statutáı'ním orgánem. členům Statutárních a dozorčích orgánů v
běžném účetním období: Odměny nebyly vyplaceny.

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních Závazků bývalých statutárních orgánů. nebo
bývalých členů statutárních a dozorčích Orgánů: nebylo sjednáno.

4. Půjčky., úvěrv, Ostatní plnění Statutárním Orgánům, členům statutárních
a dozorčích Orgánů, nebo iiným řídícím Orgánům

Půjčky. úvěry. /S uvedením celkove' poskytnuté výše. kdy poskytnuto. kdy konečná Splatnost.
Stav k rozvahovému dni/_ S uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek a poskytnuta
zajištění Statutárním Orgánům. členům Statutárních a dozorčích orgánů. nebo jiných řídících
orgánů. včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně Za j ednotlivé
kategorie: nebylo poskytnuto

Ostatní plnění statutárním orgánům. členům Statutárních a dozorčích orgánů. nebo jiných
řídících orgánů. včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů /např bezplatná předání k
užívání osobních automobilů. nebo jiných movitých a nemovitých věcí. nebo využití Služeb
poskytovaných účetní jednotkou. nebo platby důchodového připojištění. nebo jiná ostatní
plnění/ : nebylo poskytnuto

5. Informace 0 účetních metodách, Obecných účetních Zásadách a
Způsobech Oceňování užité v účetním Období

Vymezení nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého nehmotného majetku:
. nakupovane'ho /tj. S výjimkou nehmotného ınajetku vytvořeného vlastní činností/z

dlouhodobý nehmotný majetek je ocenován v pořizovacích cenách
. vytvořeného vlastní činností:

Žádný majetek vytvořený vlastní činností neevidujeme

Vymezení nákladů Souvisejících S pořizováním dlouhodobého hmotného majetku:
. nakupovaného /tj. s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností/ :

dlouhodobý hmotný majetek je Oceňován v pořizovacích cenách
. vytvořeného vlastní činností:

žádný majetek vytvořený vlastní činností neevidujeme

magení nákladů souvisejících S pořizováním zásob.
" ę.ÍÍ\Q_‹'ż1kLıpovanych: Zásoby jsou oceiˇiovány v pořizovacích cenách

59% tvOřenych v lastní činností: neev idujeme
mt
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Vymezení nákladů Souvisejících s pořizováním cenných papírů a podílů:
nebyly pořízeny cenné papíry

Vymezení nákladů souvisejících S pořizováním pohledávek: nebyly pořízeny pohledávky

Použití a důvody použití reprodukční pořizovací ceny: Reprodukční pořizovací cena nebyla
použita.

Způsob Stanovení Opravných položek k majetku S uvedením Zdroje informací pro stanovení
Opravných položek k majetku: V roce 2018 nebyly tvořeny Opravné položky.

Pravidla pro vykazování nehmotného a hmotného majetku v položce dlouhodobého majetku:
Hmotný a nehmotný majetek je vykazován v pořizovací ceně. S tím. že majetek do konce roku
2001 je evidován v' ceně od Kč 3000.- výše. Od roku 2002 v ceně od Kč 40 000.- '1 výše.

Způsob Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek' je odepisován dle Odpísového plánu.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích mčnách na českou měnu:
Při účtování v cizích měnách byl používán denní kurz CNB.

Způsob Stanovení reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů. popis
použitého Oceňovacího modelu při Ocenění reálnou hodnotou. změny reálné hodnoty včetně
změn v Ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku Oproti
předchozímu účetnímu Období a Způsob jejich proúčtovánı': Cenné papíry a podíly
neevidujeme.

Informace o odchylkách od metod podle §7. odSt.5. zákona o účetnictví S uvedením jejich
vlivu na majetek. závazky. na finanční Situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky:
Nedošlo k žádným změnám Oproti předchozímu účetnímu období.

6. Doplňuiíeí informace k rozvaze /bilanci/ a k výkazu Zisku a Ztrág

Vbřeznu 2016 byla přijata návratná finanční výpomoc ve výši 5 mil. Kč poskytnuta
zakladatelem na rozvoj lidských zdrojů a na provozní výdaje Související se splatností jedné
poloviny do 30.6.2018 a druhé poloviny do 31.12.2018. Finanční výpomoc jc k 31.12.2018
Splacena.

V září 2018 byla přijata návratná finanční výpomoc ve výši 42 350 tis. Kč poskytnuta
zakladatelem na neinvestiční výdaje spojené simplementační fází projektu Systém
jednotného tarifu. včetně Zajištění pilotního provozu tohoto Systému Se splatností do
"531.12.2020.

Dlouhodobý nehmotný majetek:
. přírůstky v tis. Kč s popisem rozhodujících přírůstků: V roce 2018 byl pořízen podnikoıý

software v pořizovací ceně 66 tis. Kč. 7",
. úbytky v tis. Kč S popisem rozhodujících ůbytků: ncevidujeme.



Dlouhodobý hmotný majetek:
. přírůstky v tis. Kč s popisem rozhodujících přirůstků: V roce 2018 byly pořízený

ˇl`iskárný Epson v pořizovací ceně 200 tis. Kč
. úbytky v tis. Kč s popisem rozhodujících úbytků: neevidujeme

U drobného hmotného majetku došlo v roce 2018 k nárůstu O tyto položky:

Světlo kruhové Fomei LED RING Kč 4 528.93
Kuch. Robot SENCOR Kč 4 253.60
Záložní Zdroj APC Smart-UPS Kč 13 723.22
Switch l-IPE1920 48G Kč 8 075.27
Switch HPE1920 24G - 4ks Kč 30 840.44
Rozvaděč 19“ Conteg Kč 9 61 1.82
Router Mikrotik - 2 ks Kč 6 812.52
Lednice ZANUSSI Kč 5 859.50
Skříň policová Šedomodrá Kč 3 890.--
Skříň policová šedá _ 2ks Kč 7 780.--
Nářezový stroj SKL Kč 8 009.90
Obchodní váha gastrio Kč 4 400.79
Kancelářský stůl kulatý' Kč 8 000.--

Drobný dlouhodobý majetek býl 31. 12. 2018 zaúčtován Z části do nákladů. na Zbývající užito
časové rozlišení.

Doměrký splatné daně z příjmů Za minulá účetní období: Nejsou evidovány Žádné doměrký.

Rozpis odloženého daňového Závazku nebo pohledávky s uvedením počátečního stavu
běžného účetního období. Změn v běžném účetním Období a konečného stavu k rozvahove'mu
dni S popisem přechodných rozdílů. které vstupují do propočtu Odložené daně:
Stav odložene'ho daňového závazku nebo pohledávky k 31. 12. 2018: 0.- Kč.

Rozpis rezerv S odděleným uvedením jednotlivých rezerv s uvedením počátečního Stavu
běžného účetního období. Změn v běžném účetním období a konečného Stavu k rozvahovému
dni: V roce 2018 byla vytvořena rezerva na nevýčerpanou dovolenou zaměstnanců ve výši
671 141.25 Kč.

Rozpis bankovních úvěrů včetně uvedení úrokových sazeb a popisu Zajištění úvěrů:
Nemáme bankovní úvěr.

Výše splatných Závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
Zaměstnanosti:
Výše tohoto závazku je Kč 550.010: - odvodý z mezd Za12/2018

Výše splatných Závazků veřejného Zdravotního pojištění:
Výše tohoto závazku je Kč 31 1407.- Odvody Z mezd za 12/2018

Vyšëeýf ._ ovanych danovych nedoplatků u mistne prislusných l'ınancnıch orgánu:
ø ťˇˇˇÍÄ ' ø z - , ˇ- - ˇ ,-Djan Z pŤij _ıu Ze Zavisle cınnostı z mezd Za 12/2018 Kc 368.835.-
;Dżíň“@gla”§tpí sazbou z mezd za 12/2018 Kč 1.500.-



Daň Z přidané hodnoty Kč J48.-7 30. - - DPII Za 12/18' dodatečné přiznání 6/18
Daň Z příjmu Za rok 2018 Kč 920.990.-
Silniční daň Kč 325.- - doplatek Za r. 2018

Výše pohledávek určené k Obchodování oceněné reálnou hodnotou: neevidujeme

Popis a výše přijatých dotací na investiční a provozní účely v běžném účetním Období:

V březnu 2018 byla přijata dotace ve výši 2 885 tis. Kč poskytnuta Zakladatelem na převzetí.
Zahájení provozu a realizaci stravování v budově Ministerstva dopravy. Nevyčerpaná Část
dotace ve výši l 1 15 tis. Kč byla v únoru roku 2019 vrácena.

Rozpis lˇmančního leasingu S uvedením splátek Splatných do jednoho roku po konci
rozvahového dne a splátek splatných po jednom roce: nebyl uzavřen Íinanční leasing

Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě Splatností Od 90 do 180 dnů: Kč 0.-
Výše pohledávek k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Kč 0.-
Výše pohledávek. které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: Kč 0.-
Výše pohledávek k rozv.dni za účetními jednotkami v rámci konsol.celku: Kč 0.-

Výše závazků k rozvahovému dni po lhůtě splatnosti Od 90 do 180 dnů: Kč 188.760,-
Výše Závazků k rozvahovému dni po lhůtě Splatností více než 180 dnů: Kč 136.730.-
Výše Závazků` které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: Kč 0.-
Vý'še Závazků k rozvdni k účetním jednotkám v rámci konsol.ce1ku: Kč 0.-

Informaee o zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem a uvedení
převedeného nebo poskytnutého Zajištění: Nemáme zatížen žádný majetek Zástavním právem.

Informace O podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru neınovitostí v případě.
kdy došlo v běžném účetním období k přechodu nemovitostí. byl v běžném účetním období
podán návrh na Zápis této skutečnosti do katastru nemovitostí a do Okamžiku sestavení této
přílohy katastr tuto skutečnost ještě nezapsal: Nedošlo k přechodu nemovitostí.

Výše drobného nehmotného a hmotného majetku neuvedeného v rozvaze /bilanci/:
K 31. 12. 2018 je evidováno Za cca Kč 234 tis. drobného hmotného majetku neuvedeného
v rozvaze a vedeného v Operativní evidenci.

Výše cizího majetku uvedeného v rozvaze /např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho
Části/ : Nevykazujeme

Výše Závazků neuvedenýeh v rOZvaZe: Nevykazujeıne.

Informace O význanmých událostech. které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem
sestavení účetní Závčrky dle ı§19. odst. 5. Zákona O účetnictví: Nedošlo k žádné významné
události.

V případě že \ykaz Zisku a Ztráty bvl k rOZ\ ahox- emu dni sestaven \ účelovem členení.
uvedení nákladů a výnosů pıo\ o7ního \ýsledku hospodaření v druhovém členění:
Výkaz zisku a Ztıátje sestaven v druhovém členění.



Popis Změn podílů na Základním kapitálu v průběhu účetního Období: Nedošlo k Žádným
Zmènám.

Popis významného Zvýšení a Snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu ke konci
rOZvahOveho dne Oproti stavu k předcházejícímu L'ıčetnímu období:

Vlastní kapitál vykazuje k31.12.2018 hodnotu 4.211 tis. Kč. Ke Zvýšení Oproti Stavu
k31. 12. 2017 došlo vlivem Zisku na hospodářském výsledku roku 2018 ve výši
10.896 tis. Kč.

Výnosy podle druhů Činnosti - tuzemsko: Z prodeje Zboží : 0,- Kč
Z prodeje výrobků: 0.- Kč
Z prodeje služeb: 67.048 tis. Kč

Výnosy podle druhů činnosti - Zahraničí: Z prodeje Zboží: 0.- Kč
Z prodeje výrobků: 01- Kč
Z prodeje Služeb: 0,- Kč

Datum podpisu Statutárního Orgánu, tj. Okamžik Sestavení přílohy: 3. 6. 2019

Vyhotovil /jméno a podpis/z Eva Vacková - daňový poradce

Jméno a podpis statutárního orgánu: Ing. Jan Chovanec, Ph.D. - ředitel
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Zpráva nezávislého auditora

Zakladateli CENDIS, S.p.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podniku CENDIS, S.p., se Sídlem nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, Praha 1 - Nově Město, identifikační číslo 003 11 391, (dále také podnik)
Sestavené na základě českých účetních předpisů, která Se Skládá z rozvahy k 31. 12. 2018,
výkazu zisku a ztráty za období Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky,
která Obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává Věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv podniku
CENDIS, S. p. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, v souladu S českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu Se zákonem O auditorech a Standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní Standardy pro audit (ISA), případně doplněné a
upravené Souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost Stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní Závěrky. V Souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na
podniku nezávislí a Splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající Z uvedených předpisů.
Domníváme Se, že důkazní informace, ktere' jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný
Základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatnimi informacemi jsou v Souladu S § 2 písm. b) Zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
ředitel podniku.

Náš Výrok k účetní Závěrce se k Ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však Součástí
našich povinností Souvisejících S auditem účetní závěrky seznámení se S ostatními informacemi
a posouzení, Zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s
našimi Znalostmi O účetní jednotce Získanými během provádění auditu nebo zda Se jinak tyto
informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, Zda ostatní informace byly ve
všech významných ohledech vypracovány v Souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto
posouzením se rozumí, Zda Ostatní informace Splňují požadavky právních předpisů na formální
náležitosti a postup vypracování Ostatních informací v kontextu Významnosti, tj. Zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo Způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

BDO Audit Sv r. o.,ˇ Česká Společnost S ručením omezeným (IČO 453 14 381. registrovaná u Rejstříkoveho Soudu Praha. oddíl a vložka C. 7279. evidenční Číslo
Komory auditorů CR 0181)'0 členem BDO International Limited (Společnosti S ručením omezeným ve Velké Británii) a je součásti mezinárodní Sítě
nezávislých členských firem BDO.
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- Ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem Zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných ohledech v Souladu S účetní závěrkou a

- ostatní informace byly vypracovány v souladu S právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, Zda na Základě poznatků a povědomí o podniku, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a dozorčí rady podniku za účetní závěrku

Ředitel podniku odpovídá za Sestavení účetní Závěrky podávající věrný a poctivý obraz v
Souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní Systém, který považuje za
nezbytný pro Sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při Sestavování účetní závěrky je ředitel podniku povinen posoudit, zda je podnik Schopen
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní Závěrky Záležitosti týkající
Se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
Závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje Zrušení podniku nebo ukončení jeho činnosti,
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v podniku odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora Za audit účetní závěrky

Naším cílem je Získat přiměřenou jistotu, že účetní Závěrka jako celek neobsahuje významnou
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat Zprávu auditora obsahující náš výrok.
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není Zárukou, že audit provedený v
souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní Závěrce odhalí případnou
existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb
a považují Se Za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě
přijmou.

Při provádění auditu v Souladu S výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu Odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní Závěrky způsobené podvodem
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich Základě mohli vyjádřit výrok.
Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože Součástí podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.
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- Seznámit se S vnitřním kontrolním Systémem podniku relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy Vhodné S ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního Systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel podniku uvedl v příloze účetní Závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní Závěrky
ředitelem a to, zda S ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
nejistota vyplj'Nající Z událostí nebo podmínek, které mohou významně Zpochybnit schopnost
podniku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k Závěru, že taková významná nejistota existuje,
je naší povinností upozornit v naši zprávě na informace uvedené v této Souvislosti v příloze
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše
závěry týkající se schopnosti podniku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší Zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést
k tomu, že podnik ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka Zobrazuje podkladové transakce a události Způsobem, který vede k
věrnému Zobrazeni.

Naší povinností je informovat ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných Zjištěnich, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 28. června 2019

Auditorská společnost: Statutární auditor:

ÄÄČJz/W'Čf/á/'ı
BDO Audit s. r. o. Ing. OndrejıSnejdar

evidenční číslo 018 evidenční Číslo 1987
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