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ÚVODNÍ SLOVO
OneTicket přešel ze své pilotní fáze do plného
provozu bez komplikací a v průběhu roku si
nacházel stále širší využití mezi cestujícími.
Přispělo k tomu také připojení komerčních
spojů dopravců a prodej místenek. Tyto
funkcionality byly do provozu uvedeny
v polovině roku a navazuje na ně další rozvoj,
zejména rozšiřování do krajských integrovaných
systémů, ke kterému bude průběžně docházet
v následujících letech, zejména s ohledem na
připravenost jednotlivých krajů k integraci.
Kromě těchto dvou projektů jsme ale pracovali na
dalších významných projektech. V první polovině
roku 2021 jsme spolu s vedením Ministerstva
dopravy
výrazně
akcelerovali
přípravu
digitalizace agend resortu tak, abychom
byli
v
roce
2022
schopni
zahájit
poskytování služeb prostřednictvím Portálu
dopravy a umožnili tím občanům vyřizování
běžných životních situací z domova nebo
kanceláře bez nutnosti návštěv úřadu. Digitalizace
agend je jednou z priorit i pro další období.

S
i

počátkem roku 2021 přišel plnohodnotný
provoz našich dvou stěžejních systémů
elektronické
dálniční
známky
systému jednotného tarifu - OneTicket.

Pokračujeme také v provozu a rozvoji některých
dalších významných informačních systémů
veřejné správy. V roce 2021 se jednalo zejména
o rozvoj aplikace eTesty, analýzu rozvoje
informačního systému Rejstřík podnikatelů
v silniční dopravě, převzali jsme také provoz
informačního systému Námořní plavba, pracovali
jsme na rozvoji a digitalizaci agend Státní plavební
správy, nadále se připravuje informační systém
veřejné dopravy nebo zjednodušení agendy
nadrozměrných přeprav, i nadále řešíme pro
svého zakladatele také problematiku kybernetické
bezpečnosti a dalších přibližně dvacet projektů.

Zejména pro systém dálničních známek byl
začátek roku opravdu zatěžkávací zkouškou,
protože na nový elektronický systém přecházela
všechna vozidla. Během prvních týdnů provozu
se vyskytlo mnoho situací, které vyžadovaly
zvýšenou provozní podporu a také definici nových
změnových požadavků pro úpravy systému.
První pololetí bylo tedy obdobím úprav a změn,
přičemž hlavním cílem byla eliminace různých
chyb, ke kterým docházelo zejména na straně
uživatelů. Jednalo se zejména o chybně zadané
platby nebo registrační značky a procesy spojené
s řešením těchto situací. Nutné změny se projevily
zvýšenou pracností i odkladem celkového
dokončení a akceptace systému, jelikož prioritu
v tomto případě měly právě změnové požadavky.
Systém byl však veřejností přijat pozitivně a za
první rok provozu bylo prodáno přes 6,1 milionu
známek v hodnotě více než 5,47 miliardy Kč.

V roce 2021 již do plného provozu vstoupil také náš
tým zákaznické péče, který poskytuje nepřetržitě
své služby nejen zákazníkům systému elektronické
dálniční známky a OneTicketu, ale poskytuje
také podporu všech našich provozních činností.
Obdobně se v roce 2021 stabilizovala práce techniků
zajišťujících podporu Policii ČR a Celní správě
-4-
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při zajištění kontroly dálničních známek,
prodeje známek prostřednictvím prodejních
kiosků, běžnou údržbu kontrolních systémů
a také získávání údajů pro supervizi
elektronického mýta. Rozšiřujeme také tým
analytiků a vývojářů a projektových manažerů
tak, abychom byli schopni v maximální míře
pružně a rychle reagovat na potřeby našeho
zakladatele a ostatních resortních organizací.
Rok 2021 z velké míry ovlivnil ještě boj s nákazou
virem SARS-CoV-2. Promítl se do všech oblastí.
Pozitivní roli sehrál v akceleraci digitálních služeb,
ale negativně ovlivnil snad všechny ostatní
činnosti. V našem případě se velmi negativně
projevil zejména v gastroprovozu, kde došlo
k velkému snížení tržeb. Důsledkem pandemie
byl také počínající výrazný nárůst cen zboží,
služeb i energií, který pokračuje i v roce 2022.
V případě státního podniku jako je CENDIS
nelze opomenout také podzimní parlamentní
volby, které přinesly změny ve vedení nejen
našeho ministerstva a nepochybně se promítnou
do dalšího čtyřletého období naší činnosti.

Se změnou souviselo i rozpočtové provizorium,
které mělo dopad do některých plánovaných
činností a objednávek. Situace se ale počátkem
roku 2022 již stabilizovala a spolu s vedením
Ministerstva dopravy, zejména s ohledem
na nové a dříve nezohledněné skutečnosti
a také na nové požadavky zakladatele, nyní
připravujeme
aktualizaci
dříve
schválené
strategie
státního
podniku
CENDIS.
Závěrem mohu konstatovat, že rok 2021 nebyl
vůbec jednoduchý. I přes úspěšnou realizaci
klíčových projektů jsme do velké míry bojovali
s nutnou zvýšenou podporou a situacemi,
které s sebou běžný provoz přinášel. Tyto
zkušenosti ale zúročíme v dalších letech,
zejména v projektech digitalizace agend resortu
dopravy. Těšíme se, že se budeme spolu s naším
zakladatelem, Ministerstvem dopravy, nadále
podílet na tvorbě a provozu systémů, se kterými
se každý z nás v běžném životě často setkává.

ING. JAN PAROUBEK
pověřen řízením státního podniku
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
STÁTNÍHO PODNIKU

CENDIS, s.p. je ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, státním
podnikem, založeným Českou republikou, jejímž jménem vykonává funkci zakladatele Ministerstvo dopravy.
Úplné znění zakládací listiny státního podniku bylo vydáno Rozhodnutím ministra dopravy ze dne 5. 3. 2020,
č.j. 29/2020-410-PRIV/2.
Posláním státního podniku je tedy převážně plnění zakázek pro zakladatele nebo jím řízené organizace.
Státní podnik komerční obchodní příležitosti aktivně nevyhledává.

2.1 Základní informace
Název:
CENDIS, s.p.
Sídlo: 			
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 			00311391
DIČ: 			CZ00311391
Zapsán:		
v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 706

2.2 Dozorčí rada
Dozorčí rada CENDIS, s.p. je tříčlenná.
Předseda:		
			
Člen:			
			
Člen:			
			

Ing. Richard Ščerba, MBA, do 31. 08. 2021
Ing. Lukáš Trcala, od 01. 09. 2021
Ing. Miroslav Honzík, do 31. 08. 2021
Ing. František Štefela, od 01. 09. 2021
Ing. Bc. Petr Jilemnický - do 31. 08. 2021 (zvolen zaměstnanci s.p.)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. - od 17. 09. 2021 (zvolen zaměstnanci s.p.)
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2.3 Ředitel
V průběhu roku 2021 nedošlo ke změnám ve funkci ředitele.
Pověřen řízením: Ing. Jan Paroubek – pověřen od 27. 10. 2019

2.4 Bezpečnostní způsobilost
CENDIS, s.p. je s účinností od 6. 3. 2017 podle § 20 odst. 1 písmena b) zákona č. 412/2005 Sb. držitelem
osvědčení podnikatele, které umožňuje přístup k utajované informaci do stupně utajení „Důvěrné“, která
u něho nevzniká, ani mu není poskytována.
Od 7. 10. 2020 podle § 20 odst. 1 písmena a) zákona č. 412/2005 Sb. je také držitelem osvědčení podnikatele
pro přístup k utajované informaci do stupně utajení „Důvěrné“, která u něho vzniká, nebo mu je poskytnuta.

2.5 Organizační struktura
Organizační struktura platná k 31. 12. 2021 reflektuje změny v průběhu roku 2021.
ŘEDITEL

ÚSEK
BEZPEČNOSTNÍHO
ŘEDITELE

ÚSEK
ŘEDITELE

Bezpečnostní
specialista

ÚSEK KYBERNETICKÉ
BEZPEČNOSTI

ÚSEK
EKONOMICKÝ

STŘEDISKO NÁKUPU
A VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

STŘEDISKO
INTEGROVANÉHO
FACILITY
MANAGEMENTU

ODDĚLENÍ
ÚDRŽBY

ÚSEK
OBCHODNÍ

STŘEDISKO
ÚČETNICTVÍ A
KONTROLINGU

ODDĚLENÍ
GASTRONOMIE

ÚSEK
KOMUNIKACE

Oddělení řízení
kvality

ÚSEK
PROVOZU

STŘEDISKO PR
A
KOMUNIKACE

STŘEDISKO
ZÁKAZNICKÉ
PODPORY

STŘEDISKO
TELEMATIKY

ODDĚLENÍ
KOMUNIKACE

ODDĚLENÍ
ZÁKAZNICKÉ
PODPORY

ODDĚLENÍ
KAMEROVÝCH
SYSTÉMŮ

Oddělení
personalistiky

ÚSEK
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

STŘEDISKO
PROVOZU

ÚSEK
REALIZACE

STŘEDISKO
PRODUKTOVÉHO
MANAGEMENTU

ODDĚLENÍ
ANALÝZ

ODDĚLENÍ
TESTOVÁNÍ
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2.6 Zaměstnanci

2.8 Poskytované
služby

Ke dni 31. 12. 2021 byl celkový počet
zaměstnanců 152, z toho:
Hlavní pracovní poměr			

96

Dohoda o pracovní činnosti			

46

Dohoda o provedení práce 			

10

Profesní složení zaměstnanců CENDIS, s.p.:
Vedoucí zaměstnanec			
Administrativní pracovník

13
		

9

Projektový manažer, konzultant, poradce

34

Programátor, vývojář, analytik		

33

Dispečer, technik kamerových systémů

11

Pracovník provozní a uživatelské podpory

31

Pracovník údržby				

8

Pracovník stravovacího provozu		

13

2.7 Provozovny
CENDIS s.p. měl v roce 2021 sídlo a tři provozovny,
a to:
Sídlo státního podniku
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Provozovna Holešovice
U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7
Provozovna Brno
Bohunická 133/50, 619 00, Brno - Horní Heršpice
Provozovna Průhonice
U Křížku 571, 252 43, Průhonice
-9-

Významnou součástí činnosti CENDIS, s.p. je
a do roku 2025 bude provoz a rozvoj systému
jednotného tarifu a informačního systému
elektronických dálničních známek (EDAZ) spolu
se zajištěním stacionární a mobilní kontroly.
Kromě těchto hlavních nosných projektů CENDIS,
s.p. v roce 2021 vykonával pro MD a některé jeho
podřízené organizace činnosti, které souvisejí
s kritickou infrastrukturou a základními službami
státu. Jde především o:
•

projektové řízení informačního systému
registr silničních vozidel

•

projektové řízení informačního systému
technických prohlídek

•

projektové řízení informačního systému
digitálního tachografu

•

projektové řízení informačního systému
Centrální registr řidičů

•

projektová a technická podpora 		
Národního kontaktního místa

•

projektové řízení v oblasti řízení spisové
služby

•

projektové řízení provozu personálního
systému resortu

•

provoz, rozvoj a projektové řízení 		
informačního systému eTesty

•

provoz, rozvoj a projektové řízení 		
informačního systému ADR

•

provoz, rozvoj a projektové řízení 		
informačního systému Rejstřík 		
podnikatelů v silniční dopravě

•

provoz, rozvoj a projektové řízení 		
ekonomického systému IFS9

Výroční zpráva CENDIS, s.p., 2021

•

provoz a rozvoj webového portálu 			
samostatného oddělení BESIP

•

příprava a vývoj informačního systému 		
veřejné dopravy

•

příprava a vývoj Portálu MD a příprava 		
digitalizace agend resortu dopravy

•

zajištění technické podpory produktů 		
Microsoft pro Ministerstvo dopravy

•

rozvoj spolupracujícího pozemního 			
segmentu Sentinel

•

provoz a rozvoj webového prostředí odboru
civilního letectví

•

výkon služeb Supervizora systému 			
elektronického mýta

•

činnosti spojené s povinnostmi ukládanými 		
zákonem a vyhláškami o kybernetické 		
bezpečnosti

•

implementace nového webového prostředí 		
Českého kosmického portálu

- 10 -

Díky institutu tzv. vertikální spolupráce podnik
umožnil zákonné a přitom rychlé řešení
požadavků, které jsou před naše klienty stavěny.
CENDIS, s.p. dále poskytoval tyto průřezové druhy
služeb:
•

vývoj software dle požadavků a potřeb

•

dodávky software třetích stran (včetně
infrastrukturního software, podpory
a údržby)

•

dodávky hardware třetích stran (včetně
síťového hardware a podpory
a údržby)

•

bodyshopping vysoce kvalifikovaných
pracovníků v oblasti ICT

•

poskytování SaaS (Software as a Service)

•

poskytování PaaS (Platform as a Service)

•

služby helpdesku a service desku pro
klíčové a koncové uživatele

•

konzultace, spolupráce a quality 		
assurance při formulaci požadavků
a kontroly jejich naplňování pro 		
významné projekty veřejné správy 		
zadávané komerčním subjektům

3

3
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PLNĚNÍ HLAVNÍCH 		
SMLUV

CENDIS, s.p. v roce 2021 realizoval svou činnost podle klíčových smluv, jejichž základní parametry
a realizované plnění z těchto smluv v roce 2021 (v částkách bez DPH) jsou uvedeny dále.

3.1 Rámcová smlouva - poradenské služby
v resortu dopravy
Číslo smlouvy:

S-186-330/2016

Název:
			

Rámcová smlouva o plnění zakázek a poskytování odborných 				
poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy

Objednatel:		

Česká republika - Ministerstvo dopravy

Hodnota v Kč:

150 000 000

Uzavřena:

24. 06. 2016

Zveřejněna:

15. 09. 2016

Platná do:

24. 06. 2020

CENDIS, s.p. v roce 2021 realizoval služby z této rámcové smlouvy v celkové výši 3 187 330 Kč. Z plánovaných
prostředků byla v roce 2021 nedočerpána částka 323 270 Kč.
Čerpání z rámcové smlouvy v rámci jednotlivých období:				
									
Čerpáno v Kč
Předpokládané čerpání

2021
Zbývá v Kč
3 510 601

Čerpání a stav k 31. 3. 2021							

1 511 244

1 999 357

Čerpání a stav k 30. 6. 2021 					

1 909 392

1 601 209

Čerpání a stav k 30. 6. 2021 					

2 175 723

1 334 878

Čerpání a stav k 31. 12. 2021 					

3 187 331

323 270

- 12 -
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Věcné plnění z rámcové smlouvy realizované v roce 2021:
Položka

Čerpání 2021 v Kč

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1 115 355

O150 – Odbor provozu silničních vozidel

1 115 355

Projektové řízení včetně administrace projektů, QA a project assurence
ohledně modulu RSV a IS TP

1 115 355

Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi

882 575

O150 - Odbor provozu silničních vozidel

185 546

Projektová a technická podpora provozu NKM

185 546

O160 - Odbor agend řidičů

661 029

Zajištění správy a provozu aplikace eTesty

661 029

O710 – Odbor ITS a kosm. aktivit

36 000

Nové prostředí webové prezentace český kosmický portál, zajištění
webhostingových služeb

36 000

Položka 6111 - Programové vybavení

1 189 400

O150 – Odbor provozu silničních vozidel

990 000

Projektová a technická podpora provozu NKM

990 000

O710 – Odbor ITS a kosm. aktivit

199 400

Nové prostředí webové prezentace český kosmický portál, zajištění
webhostingových služeb
Celkový součet

199 400
3 187 330

- 13 -
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3.2 Systém jednotného tarifu
Číslo smlouvy:				S-172-190/2018
Název:					
Smlouva o zajištění návrhu, vývoje a provozu systému 		
						jednotného tarifu
Objednatel:					

Česká republika - Ministerstvo dopravy

Hodnota celkem v Kč*:

239 124 329

Hodnota vývoj v Kč*:

92 552 401

Hodnota rutinní provoz v Kč*:

61 295 769

Hodnota údržba a podpora v Kč*:

32 191 057

Hodnota rozvoj a obnova v Kč*:

47 435 461

Hodnota konzultace v Kč*:

5 649 641

Uzavřena:

14. 09. 2018

Zveřejněna:

18. 09. 2018

Platná do:

31. 12. 2025

* v aktuálním znění smlouvy dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřeném 12. 5. 2022
V roce 2021 probíhalo plnění dle smlouvy v částech provoz, údržba/podpora a rozvoj/obnova v celkové
hodnotě tržeb ve výši 33 924 276 Kč.

3.3 Rámcová smlouva - poradenské a ostatní služby
Dne 20. 12. 2019 uzavřel státní podnik s Ministerstvem dopravy novou rámcovou smlouvu, na základě
které mohou být plněny objednávky po 24. 06. 2020, kdy došlo k ukončení platnosti rámcové smlouvy
S-186-330/2016.
Číslo smlouvy:		

S-288-330/2019

Název:			

Rámcová smlouva o poskytování odborných poradenských a dalších služeb

Objednatel:			

Česká republika - Ministerstvo dopravy

Hodnota v Kč:

290 000 000
- 14 -
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Uzavřena:

20. 12. 2019

Zveřejněna:

23. 12. 2019

Platná do:

vyčerpání částky

CENDIS, s.p. v roce 2021 realizoval služby ze smlouvy ev. č. S-288-330/2019 v celkové výši 57 281 934 Kč.
Oproti předpokládanému čerpání na rok 2021 bylo skutečné čerpání vyšší o 5 081 934 Kč, kryté
z kumulované rezervy nižších ročních čerpání v letech 2019 a 2020.
Čerpání z rámcové smlouvy v rámci jednotlivých období:				
									
Čerpáno v Kč
Předpokládané čerpání

2021
Zbývá v Kč
52 200 000

Čerpání a stav k 31. 3. 2021 						

10 840 317

41 359 683

Čerpání a stav k 30. 6. 2021 						

18 459 484

33 740 516

Čerpání a stav k 30. 6. 2021 						

32 014 279

20 185 721

Čerpání a stav k 31. 12. 2021 						

57 281 934

-5 081 934

Věcné plnění z rámcové smlouvy realizované v roce 2021:
Položka

Čerpání 2021 v Kč

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
O010 - Odbor personální

27 395 588
978 000

Konzultační činnost během rolloutu, customizace a návazných integračních činností
O120 - Odbor pozem. komunikací

978 000
49 950

Konzultační a poradenská činnost

49 950

O150 – Odbor provozu silničních vozidel

683 355

Podpora provozu Národního kontaktního místa

683 355

O160 - Odbor agend řidičů

6 521 663

Řízení projektů informačních systémů odboru agend řidičů
O190 - Odbor veřejné dopravy

6 521 663
3 050 972
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Analýza a doporučení dalšího způsobu vedení Celostátního informačního systému JŘ
O330 - Odbor ICT

3 050 972
7 997 500

Poskytování služeb v oblasti KYBEZ a architektury ICT a zajištění OPBP
O301 - Sekce silniční a veřejné dopravy

7 997 500
7 393 681

Příprava portálu Ministerstva dopravy

7 393 681

O420 - Odbor vnitřní správy

170 625

Konzultační činnost archivní a spisové služby

170 625

O710 - Odbor ITS a kosm. aktivit

499 894

Příprava rezortního mapového portálu GEO P

499 894

O930 - Odbor liniových staveb

49 950

Konzultační a poradenská činnost

49 950

Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s inf. a kom.
technologiemi
O010 - Odbor personální

20 255 525
884 226

Zajištění služeb provozu a podpory stávajícího PIS (EGJE)

534 344

Poskytování služeb provozního manažera personálnímu informačnímu systému Okbase

349 882

O072 - Odbor komunikace

802 794

Konzultace v rámci komunikační kampaně SJT KK
O150 – Odbor provozu silničních vozidel

802 794
1 798 987

Zajištění podpory provozu Národního kontaktního místa
O160 - Odbor agend řidičů

1 798 987
1 723 361

Rozvoj aplikace eTesty a ZP legislativa

1 723 361

O170 - Samost. odd. BESIP

455 111

Zajištění provozu a bezpečnosti webové stránky BESIP

361 426

Správa webu, aktualizace obsahu a formy webu BESIP

93 685
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O230 - Odbor vodní dopravy

1 699 475

Rozvoj IS NP

124 925

Provoz a podpora IS NP

1 574 550

O330 - Odbor ICT

4 949 277

Správa a provoz ICT MD

2 151 930

Technická podpora produktů Microsoft

954 185

Migrace intranetu MD

1 843 163

O410 - Odbor financí a ekonomiky

7 025 038

Služby provozu, podpory a rozvoje ekonomického systému IFS9
Rozvoj IFS9 v oblasti vazeb na novou aplikaci mezd OKBASE
O710 - Odbor ITS a kosm. aktivit

6 787 038
238 000
825 195

Vytvoření nového prostředi webové prezentace český kosmický portál na bázi GNU/GPL

428 277

Zajištění webhostingu Českého kosmického portálu vč. Microsite COLLGS

16 560

COLLGS - Rozvoj spolupracujícího pozemního systému Sentinel

167 810

Zajištění systémové podpory standardních sofwarových produktů ESRI

212 548

O930 - Odbor liniových staveb

92 060

Realizace měření průjezdu vozidel v lokalitě Čimelice
Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

92 060
6 209 703

O072 - Odbor komunikace

6 109 228

Konzultace v rámci komunikační kampaně SJT KK
O220 - Odbor civilního letectví

6 109 228
100 474

WPOCL - Vytvoření webového prostředí OCL

79 999

WPOCL P - Vytvoření webového prostředí OCL

20 475

Položka 6111 - Programové vybavení

3 080 595
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O072 - Odbor komunikace

2 591 401

Rozvoj v rámci komunikační kampaně SJT RK

1 489 756

Rozvoj v rámci komunikační kampaně SJT KK

1 101 646

O410 - Odbor financí a ekonomiky

489 194

Rozvoj ISF9 v oblasti vazeb na novou aplikaci mezd OKBASE
Rozvoj ISF9 GINIS

140 000
349 194

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené

271 720

O072 - Odbor komunikace

271 720

Rozvoj v rámci komunikační kampaně SJT KK

271 720

Položka 6119 -

68 802

O072 - Odbor komunikace

68 802

Rozvoj v rámci komunikační kampaně SJT KK

68 803

Celkový součet

57 281 934
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3.4 Systém elektronické dálniční známky
Číslo smlouvy:				6771/sfdi/331035/2898/2020
Název:					Smlouva o návrhu, vývoji, implementaci a správě informačního
						systému elektronické dálniční známky
Objednatel:					Státní fond dopravní infrastruktury
Hodnota celkem v Kč*:

372 255 410

Hodnota vývoj IS v Kč*:

94 740 000

Hodnota provoz IS v Kč*:

250 851 110

Hodnota rozvoj a obnova v Kč*:

26 664 300

Uzavřena:

03. 03. 2020

Zveřejněna:

03. 03. 2020

Platná do:

31. 12. 2024

* v aktuálním znění smlouvy dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě uzavřeném 25. 2. 2022
V prosinci 2020 byl systém EDAZ spuštěn do ostrého provozu. Nicméně i v roce 2021, kromě plnění smlouvy
v částech provoz IS, rozvoj a obnova, pokračovaly práce na vývoji IS. V souvislosti s projektem byly v roce
2021 realizovány tržby v celkové hodnotě 88 895 824 Kč.
Vzhledem k potřebě zákazníka na prioritní realizace některých změnových požadavků na úpravy
funkcionality neproběhla v roce 2021 plná akceptace IS. Ukončení akceptační procedury je očekáváno
v 1. polovině roku 2022. Výše spotřebovaných nákladů v souvislosti s implementační částí projektu
byla v uznatelné výši zohledněna tvorbou nedokončené výroby do celkové výše 81 525 670 Kč k 31. 12.
2021. Současně byla natvořena rezerva na ztrátu ve výši 26 771 156 Kč k vícenákladům v souvislosti
s vývojem IS.
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KOMENTÁŘ VEDENÍ
PODNIKU K HV 2021

V roce 2020 došlo k zahájení realizace
projektu Elektronické dálniční známky, jehož
provozování v letech 2021 – 2024 nebylo
v rámci schválené střednědobé strategie
státního
podniku
předpokládáno.
Státní
podnik přijal tento projekt v kritické fázi, kdy
pro přípravu a realizaci řešení bylo v březnu
2020 již méně než 10 měsíců. Tento významný
projekt i během roku 2021 vázal velké množství
jak přímých, tak nepřímých kapacit podniku.
Začátkem roku 2021 došlo k souběhu kritických
fází obou klíčových projektů EDAZ a SJT, které
byly úspěšně uvedeny do ostrého provozu.

V případě IS EDAZ však mělo odložení
celkového převzetí projektu objednatelem
z důvodu
nedokončení
některých
částí,
které nebránilo provozu systému, vliv na
negativní vývoj cash flow státního podniku
i
na
dosažený
hospodářský
výsledek.
Zejména
v
souvislosti
s
těmito
skutečnostmi vykázal CENDIS, s.p. v roce
2021
negativní
hospodářský
výsledek
po zdanění ve výši - 29 006 730 Kč.
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VÝHLED ČINNOSTI
PODNIKU NA ROK 2022+

V lednu 2020 byla zakladatelem schválena „Strategie státního podniku CENDIS, s.p. na období
2020 - 2025“. V roce 2020 došlo k zahájení realizace projektu Elektronické dálniční známky,
jehož provozování v letech 2021 – 2024 nebylo v rámci strategie předpokládáno.
S ohledem na tuto i další skutečnosti, které od schválení střednědobé strategie nastaly, se v roce 2022
předpokládá aktualizace této strategie.

5.1 Předpoklady naplnění strategie
Základní předpoklady naplnění strategie státního podniku v roce 2021 byly (v tabulce je uveden aktuální
stav plnění předpokladu v roce 2021):
ID

Předpoklad

Stav

1

Uzavření nové Rámcové smlouvy s Ministerstvem dopravy

Splněno

2

Uzavření smlouvy s ŘSD na realizaci služby Supervizora elektronického mýta
a její úspěšné pokračování jako dočasné, v cílovém případě jako stálé řešení

Splněno

3

Realizace Portálu Ministerstva dopravy dle požadavku Ministerstva dopravy
a jeho úspěšné provozování

Probíhá

4

Dokončení implementace systému jednotného tarifu v termínu
a jeho řádné provozování dle smlouvy do r. 2025					

5

Rozvinutí aplikací elektronického podání na SPS, NP,
CRŘ a dalších navazujících systémů, jejich provoz
a další rozvoj

6

Pokračování v provozní podpoře a rozvoji systémů DIGI, eTesty,
ADR, RPSD, IFS, DIGI, NKM, ISTP, RSV a prodloužení platnosti smluv
o další období
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SPS splněno, ostatní probíhá
v projektu Portál MD

Splněno
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7

Uzavření smlouvy se SFDI na realizaci kontrolního systému
a enforcementu pro systém elektronické dálniční známky a využítí
synergie s přípravou realizovanou
Splněno,
v roce 2019 jako důsledek potřeby ŘSD 		
realizován celý systém
rychle nahradit absenci vysoutěženého dodavatele 		
elektronické dálniční známky

8

Dodržování a soustavné zlepšování nastavených interních
procesů a kontrolních mechanismů, prohlubování nastavené
osobní odpovědnosti manažerů za hospodaření svěřené zakázky

Probíhá

9

Prohloubení a dodržování důsledného procesu alokace výnosů
a nákladů, zejména osobních na zakázky a střediska

Probíhá

10

Snižování, až eliminace podílu činností realizovaných poddodavateli

Probíhá

11

Zlepšení hospodaření oddělení gastronomie opravami
resp. výměnou zastaralé kuchyňské technologie, celková modernizace
jídelny a zákaznického servisu, zvýšení objemu výroby bez navýšení
osobních nákladů, zavedení prodeje teplých pokrmů externím klientům

Probíhá

12

Zlepšení procesů údržby napřímením procesů, zavedení IT
systému hlášení závad a interních zakázek na údržbu

Probíhá

13

Využití synergií mezi odděleními gastronomie a údržby
zavedení 5S, optimalizace zásob, implementace integrovaného
facility managementu, převzetí úklidových prací

Probíhá

1

1 Průběžně dochází ke snižování podílů činností poddodavatelů u činností, kde je dlouhodobě efektivní zajištění vlastními kapacitami. Došlo již k plnému převzetí
u systémů eTesty, ISNP a RPSD.
V souvislosti s celkovým nárůstem objemu zakázek však došlo k navýšení nákladů na služby poddodavatelů.
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5.2 Výhled hospodaření
Státní podnik předpokládá v roce 2022 a v letech následujících realizaci výnosů zejména z projektů Systém
jednotného tarifu – provoz a rozvoj, Elektronická dálniční známka (v roce 2022 bude dokončena plná
akceptace), Supervizor elektronického mýta, Portál Ministerstva dopravy a z dalších činností a služeb,
které státní podnik Ministerstvu dopravy dlouhodobě poskytuje a které souvisejí s kritickou infrastrukturou
a základními službami státu.
Výhled na další období, tj. 2022-2025 je v souvislosti se splněním klíčových předpokladů, zejména
uzavřením střednědobých smluv, plánován jako ziskový.
Důležitými předpoklady k realizaci výše uvedeného výhledu hospodaření jsou tyto milníky (v tabulce je
uveden aktuální stav):
ID

Předpoklad

Stav

1

Rozvoj systému jednotného tarifu v termínu a jeho řádné
provozování dle smlouvy do r. 2025		

2

Realizace rezortního mapového portálu (Geoportál)

3

Zahájení digitalizace agend resortu dopravy (Portál MD)

Probíhá

4

Akceptace a rozvoj systému elektronické dálniční známky a jeho
řádné provozování dle smlouvy do r. 2024 		

Probíhá

5

Rozvoj a řádné provozování systémů eTesty, RPSD

Probíhá

6

NADR, ISVD a další projekty

Probíhá
V jednání

V jednání
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OSTATNÍ INFORMACE

a

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným
skutečnostem, které by byly významné pro
naplnění účelu výroční zprávy za rok 2021.

d

Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů:
akcie podnik nevydává a vlastní podíly
nenabyl.

b

Podnik k 31. 12. 2021 vykázal hodnotu
záporného vlastního kapitálu ve výši
37 642 292 Kč. Vedení podniku se na
základě všech dostupných informací přesto
domnívá, že předpoklad nepřetržitého
trvání společnosti není ohrožen. V květnu
2021 rozhodl zakladatel o poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši
40 000 000 Kč k pokrytí provozních
nákladů spojených s iniciací rozvoje
podniku a ke stabilizaci možných výkyvů
cash-flow během přípravy konkrétního
smluvního zajištění nových projektů.

e

Aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí a pracovněprávních vztazích:
vzhledem k předmětu podnikání a počtu
zaměstnanců nevyvíjí státní podnik
v těchto oblastech žádné aktivity.

f

Informace o tom, zda účetní jednotka
má pobočku nebo jinou část obchodního
závodu v zahraničí: účetní jednotka
nemá žádnou pobočku nebo jinou část
obchodního závodu v zahraničí.

g

Informace požadované podle zvláštních
právních předpisů: netýká se státního
podniku.

c

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: v oblasti
výzkumu a vývoje podnik vykázal aktivity
v rámci projektů Elektronické dálniční
známky a Systému jednotného tarifu.

Zprávu zpracoval a předkládá:

...................................................................................

ING. JAN PAROUBEK
pověřen řízením
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