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Zpráva o vztazích
Report on Relations
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou

Report on Relations between the Controlled Entity and the
Controlling Entity and on Relations between the Controlled Entity
and other Entities Controlled by the Same Controlling Entity

Za účetní období: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2003

For the accounting period: 1 January 2003 – 31 December 2003

I. ÚVODNÍ ČÁST

I. INTRODUCTION

A. ÚDAJE O OSOBĚ PODÁVAJÍCÍ ZPRÁVU

A. INFORMATION ON THE REPORTING ENTITY

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Základní kapitál:
Akcie:

Company:
Registered address:
Company ID:
Tax ID:
Registered capital:
Shares:

Zápis:

ŽS Brno, a.s.
Burešova 938/17, 660 02 Brno-střed
46342796
288-46342796
486 463 000,- Kč
486 463 ks na majitele
ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč
obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 695

Registration:

ŽS Brno, a.s.
Burešova 938/17, 660 02 Brno-střed
46342796
288-46342796
CZK 486,463,000
486,463 bearer shares
with a nominal value of CZK 1,000
Register of Companies of the Regional Court
in Brno, Section B, Entry 695

Statutární orgán – představenstvo:
předseda představenstva
- Ing. Michal Štefl
1. místopředseda představenstva
- Ing. František Ledabyl
2. místopředseda představenstva
- Ing. Ladislav Patlich
člen představenstva
- Ing. Josef Martinovský
člen představenstva
- Ing. Petr Sláčala
člen představenstva
- Mgr. Otakar Novotný
člen představenstva
- Václav Bartoněk
člen představenstva
- Manuel Viciana Pedrosa

Statutory body – Board of Directors:
Chairman of the Board of Directors
- Michal Štefl
First Vice-chairman of the Board of Directors
- František Ledabyl
Second Vice-chairman of the Board of Directors
- Ladislav Patlich
Member of the Board of Directors
- Josef Martinovský
Member of the Board of Directors
- Petr Sláčala
Member of the Board of Directors
- Otakar Novotný
Member of the Board of Directors
- Václav Bartoněk
Member of the Board of Directors
- Manuel Viciana Pedrosa

Zpráva se zpracovává v souladu s ust. § 66a/odst. 9 zákona
č. 513/91 Sb. v platném znění.

The report is prepared pursuant to Section 66a (9) of Act No.
513/91 Coll., as amended.

Pro zpracování zprávy vydána norma:

The regulation governing the preparation of the report:

Řídící akt:
Dne:

Binding act:
Dated:
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Rozhodnutí generálního ředitele č. 045 01
14. 1. 2004

CEO's Resolution No. 045 01
14 January 2004
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B. POPIS KONCERNU

B. DESCRIPTION OF THE HOLDING COMPANY

1. Obecné údaje

1. General Information

Koncern tvoří ovládané a ovládající osoby.

The holding company consists of the controlled and the controlling
entities.

Ovládající osoba je osoba, která fakticky nebo právně vykonává
přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování
podniku jiné osoby.
Ovládaná osoba je osoba, na kterou je tento rozhodující vliv
vykonáván.
Ovládající společnost se nazývá také společnost „mateřská“ a ovládaná
osoba se nazývá také společnost „dceřiná“.
Ovládající osobou je vždy osoba, která:
- je většinovým společníkem
- disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody
uzavřené s jiným společníkem
- může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny
osob, které jsou statutárním orgánem nebo dozorčím orgánem
- je vlastníkem, který disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv,
není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje sama nebo jednáním
ve shodě alespoň 40 % hlasovacích práv.
Není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším
množstvím hlasovacích práv, má se za to, že osoba, která disponuje
alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě je ovládající osobou
a osoby jednající ve shodě, které disponují alespoň 40 % hlasovacích
práv na určité osobě, jsou ovládajícími osobami.
ŽS Brno, a.s. má podíl více než 40 % hlasovacích práv
na společnostech:
- TOMI-REMONT a.s., IČ: 25508571
se sídlem: Prostějov, Průmyslovka 4, PSČ: 796 01

-

SANRE, spol. s r.o., IČ: 62360922

The controlling entity is the entity which de facto or legally exercises,
directly or indirectly, a decisive influence on the control or operation
of another entity's business activities.
The controlled entity is the entity subject to control as defined
above.
The controlling entity is called a “parent company” while the controlled
entity is called a “subsidiary”.
The controlling entity is always the entity which:
- holds a majority share in the company;
- has the majority of voting rights based on an agreement
entered into with another shareholder;
- can force through the appointment or election or dismissal
of the majority of the members of the company's statutory
or supervisory bodies;
- has at least 40% of voting rights unless proven that another
entity exercises at least 40% of voting rights either alone
or by acting in concerted conduct.
It is assumed that the entity exercising at least 40% of voting rights
in a particular entity is the controlling entity, as much as the entities
acting in concert that have at least 40% of voting power in a particular
entity are the controlling entities unless proven that another entity
holds the same or higher number of voting rights in that entity.
ŽS Brno, a.s. holds more than 40% of the voting rights in the
following companies:
- TOMI-REMONT a.s., Company ID: 25508571
with its registered address at Prostějov, Průmyslovka 4, 796 01

se sídlem: Ostrava-Přívoz, Hlávkova 592/1, PSČ: 702 04

ale v těchto společnostech je dohoda ostatních společníků
dle ustanovení § 66a) obch. zák., takže tyto společnosti nepatří
do koncernu.
Do koncernu dále nepatří společnosti, kde je druhým společníkem
(akcionářem) společnost nepatřící do koncernu a která vlastní
minimálně stejný počet hlasovacích práv:
- „DEVE BAIR 2000“ s.r.o.
1606 Sofie, okres Krasno sela, Šandor Petöfi 25.

Pokud nebyla mezi ovládanou a ovládající osobou uzavřena ovládací
smlouva, je statutární orgán ovládané osoby povinen zpracovat
písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou (tzv. propojené osoby).

-

SANRE, spol. s r.o., Company ID: 62360922
with its registered address at Ostrava-Přívoz, Hlávkova 592/1, 702 04

however, other shareholders of the above entities entered into
an agreement under Section 66a) of the Commercial Code whereby
these entities are excluded from the holding company.
Companies whose other partner (shareholder) is an entity which
is not a part of the holding company and holds at least the same
percentage of voting rights are excluded from the holding
company:
- DEVE BAIR 2000 s.r.o.
1606 Sofia, district of Krasno sela, 25 Šandor Petöfi.

V dubnu 2003 došlo k významné změně ve vlastnické struktuře
společnosti. Do společnosti ŽPSV Uherský Ostroh vstoupila významná
španělská stavební společnost OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.).

The statutory body of the controlled entity is obliged to prepare
a written report on relations between the controlling entity and the
controlled entity and between the controlled entity and other entities
controlled by the same controlling entity (the “related entities”) unless
the controlled entity and the controlling entity have entered into
a controlling agreement.

Vztahy se společností Obrascón Huarte Lain, S.A. nejsou
popisovány v této zprávě. Vedení společnosti ŽS Brno si není
vědomo žádných vztahů a transakcí uskutečněných se společností

A major change was made to the ownership structure of the
Company in April 2003. OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), a major
Spanish construction company, entered into ŽPSV Uherský Ostroh.
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Obrascón Huarte Lain, S.A. nebo s jakoukoli jinou společností
ovládanou skupinou OHL.

Relations with Obrascón Huarte Lain, S.A are not described in this
report. The management of ŽS Brno is not aware of any relations or
transactions with Obrascón Huarte Lain, S.A or any other company
controlled by the OHL Group.

2. Osoby propojené se ŽS Brno, a.s.:
(k 31. 12. 2003)

2. Entities Related to ŽS Brno, a.s.:
(as at 31 December 2003)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, PSČ: 687 24,
IČ: 46346741
ŽS Brno, a.s.
se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02
IČ: 46342796
ŽS REAL, a.s.
se sídlem Olomouc, Hodolany, Tovačovského 665/22
PSČ: 772 00, IČ: 25334271
Investmanagement s.r.o.
se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02,
IČ: 60699841
B a P, a.s.
se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02,
IČ: 63483122
SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02,
IČ: 46995251
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
se sídlem Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03
IČ: 31365701
AZ SERVIS, s.r.o.
se sídlem Brno, Kulkova 946/30, PSČ: 614 00,
IČ: 25581309
BMSK, AD
se sídlem Sofia, ul. Šándora Petofiho 25, Bulharsko,
IČ: 130212775
ŽPSV servis, s.r.o.
se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, PSČ: 687 24,
IČ: 61944491
WPS "STRUNBET" S.A.
se sídlem Bogumilovice, Polsko
Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost
Čaňa
se sídlem Čaňa, Osloboditeľov 127, PSČ: 044 14,
IČ: 31712975
Stavba a údržba železníc, a.s.
se sídlem Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03,
IČ: 31727956
Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov, spoločnosť
s ručeným obmedzeným, ve zkratce: ŽPSV Ruskov spol. s r.o.
se sídlem Ruskov, PSČ: 044 19,
IČ: 36177598
UNA a.s.
se sídlem Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03,
IČO: 35756896 (do 23. 10. 2003)
Slovdrex, a.s.
se sídlem Senec, Nitrianska 9, PSČ: 903 01,
IČO: 35718552 (do 17. 12. 2003)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
with its registered address at Uherský Ostroh, Třebízského 207,
687 24, Company ID: 46346741
ŽS Brno, a.s.
with its registered address at Brno-střed, Burešova 938/17,
660 02, Company ID: 46342796
ŽS REAL, a.s.
with its registered address at Olomouc, Hodolany,
Tovačovského 665/22, 772 00, Company ID: 25334271
Investmanagement s.r.o.
with its registered address at Brno-střed, Burešova 938/17,
660 02, Company ID: 60699841
B a P, a.s.
with its registered address at Brno-střed, Burešova 938/17,
660 02, Company ID: 63483122
SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
with its registered address at Brno-střed, Burešova 938/17,
660 02, Company ID: 46995251
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
with its registered address at Bratislava, Furmanská 8, 841 03,
Company ID: 31365701
AZ SERVIS, s.r.o.
with its registered address at Brno, Kulkova 946/30, 614 00,
Company ID: 25581309
BMSK, AD
with its registered address at Sofia, 25 Šándor Petőfi, Bulgaria,
Company ID: 130212775
ŽPSV servis, s.r.o.
with its registered address at Uherský Ostroh, Třebízského 207,
687 24, Company ID: 61944491
WPS "STRUNBET" S.A.
with its registered address at Bogumilovice, Poland
Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost
Čaňa
with its registered address at Čaňa, Osloboditeľov 127, 044 14,
Company ID: 31712975
Stavba a údržba železníc, a.s.
with its registered address at Bratislava, Furmanská 8, 841 03,
Company ID: 31727956
Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov, spoločnosť
s ručeným obmedzeným, abbreviated as: ŽPSV Ruskov spol. s r.o.
with its registered address at Ruskov, 044 19,
Company ID: 36177598
UNA a.s.
with its registered address at Bratislava, Furmanská 8, 841 03,
Company ID: 35756896, (prior to 23 October 2003)
Slovdrex, a.s.
with its registered address at Senec, Nitrianska 9, 903 01,
Company ID: 35718552, (prior to 17 December 2003)
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3. Vztahy propojených osob:
(uvádí se pouze obchodní firma společnosti, bližší údaje – viz bod 2.)

3. Relations of Related Entities:
(only business names are stated, for more details see Clause 2.)

ŽS Brno, a.s. – ovládá:

ŽS Brno, a.s. – controls:

ŽS REAL, a.s.
Investmanagement s.r.o.
B a P, a.s.

100 %
100 %
100 % + WPS STRUNBET
Bogumilovice
SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
100 %
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. 77,6 % + UNA a.s.
(do 10/2003)
Slovdrex, a.s.
(do 12/2003)
ŽPSV RUSKOV
spol.s r.o.
Stavba a údržba
železníc, a.s.
AZ SERVIS, s.r.o.
66 %
BMSK, AD
50 %
(dalších 50 % vlastní ŽPSV Uh. Ostroh)

ŽS REAL, a.s.
Investmanagement s.r.o.
B a P, a.s.

POZNÁMKA:
ŽS Brno, a.s. má podíl více než 40 % hlasovacích práv
na společnostech:
TOMI–REMONT a.s. a SANRE, spol. s r.o., ale v těchto společnostech
je dohoda ostatních společníků dle ustanovení § 66a) obch. zák.,
takže tyto společnosti nepatří do koncernu.
Do koncernu dále nepatří společnosti, kde je druhým společníkem
(akcionářem) společnost nepatřící do koncernu (“DEVE BAIR
2000” s.r.o.), a který vlastní minimálně stejný počet hlasovacích
práv.

NOTE:
ŽS Brno, a.s. holds more than 40% of voting rights in the following
companies:
TOMI-REMONT a.s. and SANRE, spol. s r.o., however, other
shareholders of the above companies entered into an agreement
under Section 66a) of the Commercial Code whereby these
companies are excluded from the holding company when the
other shareholder is an entity which is not a part of the holding
company (“DEVE BAIR 2000” s.r.o.) and which holds at least the
same amount of voting rights.

ŽS Brno, a.s. je ovládáno společností

ŽS Brno, a.s. is controlled by the following company:

Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.

96,50 %

100%
100%
100% + WPS STRUNBET
Bogumilovice
SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
100%
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. 77.6% + UNA a.s.
(prior to 10/2003)
Slovdrex, a.s.
(prior to 12/2003)
ŽPSV RUSKOV
spol.s r.o
Stavba a údržba
železníc, a.s.
AZ SERVIS, s.r.o.
66%
BMSK, AD
50%
(the remaining 50% is held by ŽPSV Uh. Ostroh)

Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.

96.5%

Tato společnost, která ovládá ŽS Brno, a.s., ovládá další společnosti,
které patří do koncernu. Jedná se o tyto společnosti:

This company, which controls ŽS Brno, a.s., controls other
companies set out below which are part of the holding company:

Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
dále ovládá:

Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
also controls:

ŽPSV servis, s.r.o.
WPS "STRUNBET" S.A., Bogumilovice, Polsko
Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnosť Čaňa (SR)
BMSK, AD Sofia (Bulharsko)

ŽPSV servis, s.r.o.
WPS "STRUNBET" S.A., Bogumilovice, Poland
Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnosť Čaňa
(Slovakia)
BMSK, AD Sofia (Bulgaria)
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II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH

II. REPORT ON RELATIONS

A. POPIS ZPRÁVY

A. DESCRIPTION OF THE REPORT

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (tzv. propojenými osobami) se zpracovává dle
ustanovení § 66a /odst.9 zák.č. 513/1991 Sb. v platném znění.
Ve zprávě se uvádí:
- jaké smlouvy byly uzavřeny v posledním účetním období mezi
propojenými osobami,
- jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob,
- všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud
těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou.
- v případě poskytnutí plnění ovládanou osobou – uvést, jaké
bylo poskytnuto protiplnění,
- u opatření – jejich výhody a nevýhody.
- zda ze smluv a opatření vznikla ovládané osobě újma, zda byla
tato újma v účetním období uhrazena, anebo zda byla uzavřena
smlouva o této úhradě podle ost. 8, § 66a obch. zák. v platném
znění (smlouva o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jak bude
ovládající osobou tato újma uhrazena).

The report on relations between the controlling entity and the
controlled entity and on relations between the controlling entity
and other entities controlled by the same controlling entity
(the “related entities”) is prepared pursuant to Section 66a (9)
of Act No. 513/1991 Coll., as amended.
The report presents:
- contracts entered into by the related entities in the latest
accounting period;
- other legal acts undertaken in the interest of these entities;
- any other measures adopted or undertaken by the controlled
entity in the interest of or at the initiative of these entities;
- consideration to the controlled entity for its performance;
- benefits and detriments of the adopted measures; and
- whether the controlled entity incurred any detriment in relation
to the contracts and measures; whether this detriment was
settled in the accounting period or whether an agreement for
the settlement was entered into under Section 66a (8) of the
Commercial Code, as amended (an agreement defining how
and when the detriment will be reimbursed by the controlling
entity).

Zpráva ŽS Brno, a.s. je pro přehlednost dále rozčleněna na:
- část popisující vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou
- část popisující vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
Každá část je dále rozdělena do jednotlivých oblastí dle požadavků
stanovených obchodním zákoníkem takto:
- smlouvy
- jiné právní úkony
- ostatní faktická opatření
Zpráva je podávána takto:

For ease of presentation, the report of ŽS Brno, a.s. is divided into:
- a part describing the relations between the controlling entity
and the controlled entity;
- a part describing the relations between the controlled entity
and other entities controlled by the same controlling entity.
Each part comprises sections according to the requirements
stipulated by the Commercial Code as follows:
- contracts;
- other legal acts;
- other factual matters.

s ovládající osobou:
-

Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.

The report is presented as follows:

s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou:

with the controlling entity:

-

-

-

ŽS REAL, a.s.
Investmanagement, s.r.o.
B a P, a.s.
SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
AZ SERVIS s.r.o.
BMSK, AD (Bulharsko)
ŽPSV servis, s.r.o.
WPS „STRUNBET“ S.A. Bogumilovice
Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost Čaňa
Stavba a údržba železníc, a.s.
Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov, spoločnosť
s ručeným obmedzeným
UNA a.s. (do 23. 10. 2003)
Slovdrex a.s. (do 17. 12. 2003)

with other entities controlled by the same controlling entity:
-
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ŽS REAL, a.s.
Investmanagement, s.r.o.
B a P, a.s.
SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
AZ SERVIS s.r.o.
BMSK, AD (Bulgaria)
ŽPSV servis, s.r.o.
WPS „STRUNBET“ S.A. Bogumilovice
Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost Čaňa
Stavba a údržba železníc, a.s.
Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov, spoločnosť
s ručeným obmedzeným
UNA a.s. (prior to 23 October 2003)
Slovdrex a.s. (prior to 17 December)
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B. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ
A OVLÁDANOU OSOBOU

B. REPORT ON RELATIONS BETWEEN THE
CONTROLLING ENTITY AND THE CONTROLLED ENTITY

Osobou ovládající ŽS Brno, a.s. je:
- Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.,
se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, PSČ: 687 24,
IČ: 46346741

ŽS Brno, a.s. is controlled by:
- Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
with its registered address at Uherský Ostroh, Třebízského 207,
687 24, Company ID: 46346741

Ovládá společnost ŽS Brno, a.s. z titulu vlastnictví 96,50 % akcií.

ŽS Brno, a.s. is controlled by virtue of ownership of 96.5% of shares.

1. Smlouvy

1. Contracts

Číslo smlouvy:
Contract No.:
1.
3012-03-030-003

Datum uzavření:
Date of Contract:

Předmět (a čas plnění)
Subject Matter (and date of performance)

28. 4. 2003

kupní smlouva: železobetonové rámy

Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklé.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3012-03-030-003
28 Apr 2003
Purchase Agreement: reinforced concrete frames

Smluvní cena:
Amount:
185 625,00 Kč
(bez DPH)

CZK 185,625
(Excl. VAT)

Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
2.
3022-03-030-003
30. 4. 2003
kupní smlouva: zámková dlažba
810 000,00 Kč
(bez DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklé.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3022-03-030-003
30 Apr 2003
Purchase Agreement: pavement elements
CZK 810,000
(Excl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
3.
3022-03-030-007
30. 7. 2003
kupní smlouva: zámková dlažba, obrubníky
1 287 620,00 Kč
(bez DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující:
ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklé.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3022-03-030-007
30 Jul 2003
Purchase Agreement: paving elements, kerbs
CZK 1,287,620
(Excl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
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Číslo smlouvy:
Contract No.:
4.
3022-03-030-010

Datum uzavření:
Date of Contract:

Předmět (a čas plnění)
Subject Matter (and date of performance)

Smluvní cena:
Amount:

10. 9. 2003

kupní smlouva: kabelové žlaby, krycí desky

35 200,00 Kč
(bez DPH)

Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklé.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3022-03-030-010
10 Sepr 2003
Purchase Agreement: cable trenches, cover plates

CZK 35,200
(Excl. VAT)

Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
5.
3054-03-030-001
7. 1. 2003
kupní smlouva: rámový propust DZR
399 594,10 Kč
(bez DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklé.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3054-03-030-001
7 Jan 2003
Purchase Agreement: DZR frame gate
CZK 399,594.10
(Excl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
6.
3054-03-030-009
11. 7. 2003
kupní smlouva: prvky římsové zídky
250 912,00 Kč
(bez DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklé.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3054-03-030-009
11 Jul 2003
Purchase Agreement: cornice wall elements
CZK 250,912
(Excl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
7.
3056-03-030-002
20. 2. 2003
kupní smlouva: příkop. žlab
31 148,00 Kč
(bez DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklé.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3056-03-030-002
20 Feb 2003
Purchase Agreement: gutter
CZK 31,148
(Excl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
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Číslo smlouvy:
Contract No.:
8.
3054-03-030-005

Datum uzavření:
Date of Contract:

Předmět (a čas plnění)
Subject Matter (and date of performance)

16. 5. 2003

kupní smlouva: rámové propustky DZR 200/110 spoj.

Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3054-03-030-005
16 May 2003
Purchase Agreement: DZR frame gates 200/110 connection

Smluvní cena:
Amount:
416 960,00 Kč
(bez DPH)

CZK 416,960
(Excl. VAT)

Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
9.
3082-03-030-010
25. 5. 2003
segmenty štol
dod. 1.–3. 6. 2003
období: 06/2003–02/2004
11 480 700,00 Kč
(bez DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3082-03-030-010
25 May 2003
tunnel segments
dod. 1-3. 6. 2003
Period: 06/2003-02/2004
CZK 11,480,700
(Excl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
10.
2001-03-660-014
20. 12. 2002
rámcová kupní smlouva č. 16/2003
železobet. pražce
celkem
128 905 735,00 Kč
ostatní beton. výrobky
13 390 625,00 Kč
(objem roku 2003)
(bez DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě rámcové kupní smlouvy č. 16/2003 bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě
plnění obvyklé.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
2001-03-660-014
20 Dec 2002
Master Purchase Agreement No. 16/2003
reinforced concrete sleepers
total
CZK 128,905,735
other concrete products
CZK 13,390,625
(volume in 2003)
(Excl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on Master Purchase Agreement No. 16/2003, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's
length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
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Číslo smlouvy:
Contract No.:
11.
5035-03-030

Datum uzavření:
Date of Contract:

Předmět (a čas plnění)
Subject Matter (and date of performance)

rok 2003

kupní smlouva: materiál pro Koridory I., II., III.

Smluvní cena:
Amount:
Celkem:

1 000 117,00 Kč
(bez DPH)

Prodávající: Železniční průmyslová výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smluv č. 5035-03-030: -011, -021, -022, -027, -036, -037, -045, -050, -051, -053, -056, -070, -071, -079, -080, -081, -096, -104, -107,
-109, -115, -118, -130, -131, -141, -142, -166, bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění
obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
5035-03-030
year 2003
Purchase Agreement: material for Corridors I., II. and III.
Total:
CZK 1,000,117
(Excl. DPH)
Seller:
Železniční průmyslová výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on Agreements Nos. 5035-03-030: -011, -021, -022, -027, -036, -037, -045, -050, -051, -053, -056, -070, -071, -079, -080, -081, -096,
-104, -107, -109, -115, -118, -130, -131, -141, -142 and -166, the seller provided performance for which the agreed contractual price established
on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
12.
3052-02-030-002
17. 7. 2002
kupní smlouva: vzpěry pro akci
Tramvajová trať Hlubočepy–Barrandov.
Celkem objem roku 2003:
22 921 666,75 Kč
(vč. DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy, ve znění dodatku č. 1, bylo i v roce 2003 poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši
v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
3052-02-030-002
17 Jul 2002
Purchase Agreement: project props
Tram line Hlubočepy–Barrandov.
Total in 2003:
CZK 22,921,666.75
(Incl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, as amended by amendment No. 1, the seller provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's
length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
13.
5052-02-030-003
12. 2. 2003
kupní smlouva: prefabrikované stěny pro akci
Tramvajová trať Hlubočepy–Barrandov
7 396 315,00 Kč
(bez DPH)
Prodávající: Železniční průmyslová výroba Uherský Ostroh a.s.
Kupující: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2003, bylo poskytnuto plnění prodávajícím, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši
v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
5052-02-030-003
12 Feb 2003
Purchase Agreement on precast walls for the tram line
CZK 7,396,315
Hlubočepy–Barrandov
(Excl. VAT)
Seller:
Železniční průmyslová výroba Uherský Ostroh a.s.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, as amended by amendment No. 1 dated 9 April 2003, the seller provided performance for which the agreed contractual price
established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
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Číslo smlouvy:
Contract No.:
14.
S 120/2/2001

Datum uzavření:
Date of Contract:

Předmět (a čas plnění)
Subject Matter (and date of performance)

1. 11. 2001

o podnájmu nebytových prostor
– dohoda o ukončení

Smluvní cena:
Amount:
ve výši

27 835,00 Kč/měs.
+ služby

Leasingový nájemce: ŽS Brno, a.s.
Podnájemce:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Dodatkem č. 2 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor uzavřené mezi Rentia Invest, a.s. jako nájemcem a ŽPSV a.s. jako podnájemcem dne
30. 3. 2001, vstoupilo ŽS Brno, a.s. do postavení nájemce při respektování všech ustanovení původní smlouvy ze dne 30. 3. 2001 ve znění jejího
dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2001.
Smlouvou byly přenechány do podnájmu nebytové prostory – kanceláře, včetně příslušenství, nacházející se v Brně, ul. Heršpická 5, v administrativní
budově „ M-PALÁC“ – část A, a to celkem 60,73 m2 v jednotce č. 813/14 – zapsáno u KÚ Brno-město, na listu vlastnictví č. 1093, a to v důsledku
uzavření smlouvy o změně leasingového nájemce ze dne 1. 11. 2001, uzavřené mezi společnostmi MORÁVKA CENTRUM, a.s., Rentia Invest, a.s.
a ŽS Brno, a.s., na základě které vstoupilo ŽS Brno, a.s. do postavení leasingového nájemce na místo společnosti Rentia Invest., a.s.
Tato smlouva byla ukončena dohodou smluvních stran ke dni 27. 1. 2003.
Ukončením smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
S 120/2/2001
1 Nov 2001
Agreement on sublease of non-residential premises
of
CZK 27,835/month
– agreement on termination
+ services
Leasing Tenant:
ŽS Brno, a.s.
Subtenant:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
By amendment No. 2 to the agreement on sublease of non-residential premises entered into by Rentia Invest, a.s. as the tenant and ŽPSV a.s. as the
subtenant on 30 March 2001, ŽS Brno, a.s. became the tenant while complying with any and all provisions of the original agreement dated
30 March 2001, as amended by its amendment No. 1 dated 31 March 2001.
Under the agreement, sublease of non-residential premises – offices, including appurtenances, located in Brno, Heršpická 5, in the M-PALÁC – part A
administrative building was granted on a total of 60.73 square metres in unit No. 813/14 – registered with the Cadastral Office in Brno-město on deed
of ownership No. 1093, as a result of an agreement on change of leasing tenant dated 1 November 2001 entered into by MORÁVKA CENTRUM, a.s.,
Rentia Invest, a.s. and ŽS Brno, a.s. whereby ŽS Brno, a.s. became the leasing tenant, replacing Rentia Invest, a.s.
This agreement was terminated by an agreement of the parties on 27 January 2003.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreement.
15.
300W049/4031/00
2. 5. 2003
o dílo: dodávka stavby
ve výši
7 760 770,00 Kč
„Oprava AB GŘ ŽPSV Uh. Ostroh“
(bez DPH)
Objednatel:
Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Zhotovitel:
ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy ve znění dodatků č. 1., 2. a 3., bylo poskytnuto plnění zhotovitelem, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě
plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
300W049/4031/00
2 May 2003
Contract for Work: construction supply
of
CZK 7,760,770
“AB GŘ Repair ŽPSV Uh. Ostroh“
(Excl. VAT)
Employer: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Contractor: ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, as amended by amendments No. 1., No. 2 and No. 3 the contractor provided performance for which the agreed contractual
price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above contract.
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Číslo smlouvy:
Datum uzavření:
Předmět (a čas plnění)
Smluvní cena:
Contract No.:
Date of Contract:
Subject Matter (and date of performance)
Amount:
16.
200W087/4031/003.00 23. 7. 2002
o dílo: dodávka stavby
ve výši
2 103 859,00 Kč
dodatek č.1
21. 1. 2003
„přístavba a stavební úpravy ZŠ Písek u Jablůnkova“
(bez DPH)
Objednatel: ŽS Brno, a.s.
Zhotovitel: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1. bylo poskytnuto plnění zhotovitelem, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění
obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
200W087/4031/003.00 23 Jul 2002
Contract for work: construction supply
of
CZK 2,103,859
Amendment No. 1
21 Jan 2003
“Primary school extension and alterations
(Excl. VAT)
Písek u Jablůnkova“
Employer: ŽS Brno, a.s.
Contractor: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Based on the contract, as amended by amendment No. 1 the contractor provided performance for which the agreed contractual price established
on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above contract.
17.
300W030/4031/003.00 14. 7. 2003
o dílo: dodávka stavby „Kaskádový bytový dům A“,
ve výši
3 430 625,00 Kč
v Bacherově ulici v Olomouci
(bez DPH)
Objednatel: ŽS Brno, a.s.
Zhotovitel: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění zhotovitelem, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
300W030/4031/003.00 14 Jul 2003
Contract for work: Construction supply
of
CZK 3,430,625
“Residential cascade building A”
(Excl. VAT)
in Olomouc, Bacherova street
Employer: ŽS Brno, a.s.
Contractor: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Based on the contract, the employer provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above contract.
18.
300W267/4031/00
1. 10. 2003
o dílo: dodávka stavby “Zastřešení a dostavba
ve výši
14 600 000,00 Kč
č.1131.1/KON/03/10
zimního stadionu v Uh. Ostrohu“
(bez DPH)
Objednatel: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Zhotovitel: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění zhotovitelem v roce 2003, přičemž část díla bude dokončena v roce 2004 v souladu se smlouvou.
Za poskytnuté plnění byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
300W267/4031/00
1 Jan 2003
Contract for work: construction supply
of
CZK 14,600,000
No. 1131.1/KON/03/10
“Roof and completion of ice rink in Uh. Ostroh“
(Excl. VAT)
Employer: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Contractor: ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the contractor provided performance in 2003, while part of the work will be completed in 2004 pursuant to the contract.
The agreed contractual price established on an arm's length basis was paid for the provided performance.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above contract.
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Číslo smlouvy:
Contract No.:
19.
1131.1/KON/03/5

Datum uzavření:
Date of Contract:

Předmět (a čas plnění)
Subject Matter (and date of performance)

4. 12. 2002

o podnájmu nebytových prostor – dohoda o ukončení

Smluvní cena:
Amount:
ve výši

32 844,00 Kč/měs.
(bez DPH) + služby

Nájemce:
ŽS Brno, a.s.
Podnájemce: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
Dne 4. 12. 2002 byla uzavřena smlouva o podnájmu nebytových prostor – kanceláří, včetně příslušenství, nacházející se v Brně, ul. Heršpická 5,
v administrativní budově „ M-PALÁC“– část A, a to celkem 71,66 m2 v jednotce č. 813/14 – zapsáno u KÚ Brno-město, na listu vlastnictví č. 1093.
Tato smlouva byla ukončena dohodou smluvních stran ke dni 27. 1. 2003.
Ukončením smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
1131.1/KON/03/5
4 Dec 2002
Agreement on sublease of non-residential premises
of
CZK 32,844/month
– agreement on termination
(Excl. VAT) + services
Tenant:
ŽS Brno, a.s.
Subtenant: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
On 4 December 2002, an agreement on sublease of non-residential premises – offices, including appurtenances, located in Brno, Heršpická 5, in the
M-PALÁC – part A administrative building was entered into on a total of 71.66 square metres in unit No. 813/14 – registered with the Cadastral Office
in Brno-město on deed of ownership No. 1093.
This agreement was terminated by mutual agreement of the parties on 27 January 2003.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above contract.

2. Jiné právní úkony

2. Other Legal Acts

2.1. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
IČ: 46346741 | Company ID: 46346741
Právní úkon:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Legal act:
Conclusion Date:
Description:
Amount:
1.
Dohody
1. 1. 2003 – 31. 12. 2003
o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků
ve výši
24 643 752,80 Kč
1.strana: ŽS Brno, a.s.
2.strana: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
V průběhu roku 2003 bylo uzavřeno celkem 18 dohod o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků vždy v nominální hodnotě.
Uzavřením těchto dohod docházelo průběžně k vyrovnávání vzájemných pohledávek a závazků ve smlouvách uváděných výších.
Uzavřením uvedených dohod nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
Agreements
1 Jan to 31 Dec 2003
on mutual settlement of receivables and payables
of
CZK 24,643,752.80
1st party: ŽS Brno, a.s.
2nd party: Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
During 2003, 18 agreement on mutual settlement of receivables and payables were entered into, always at nominal value.
Based on these agreements, the companies mutually settled receivables and payables throughout the year in the amounts stated therein.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above contract.

3. Ostatní faktická opatření

3. Other Factual Measures

Opatření, která byla v zájmu, či na popud propojených osob přijata
ovládanou osobou.

Measures adopted by the controlled party in the interest of or at
the initiative of the related entities.

3.1. Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s.
IČO: 46346741 | Company ID: 46346741
Ovládanou osobou nebyla v rozhodném přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu či na popud této ovládající osoby.
No measures were adopted or implemented by the controlled party in the interest of or at the initiative of this controlling entity.
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C ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU
A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU
OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

C. REPORT ON RELATIONS BETWEEN
THE CONTROLLED ENTITY AND OTHER ENTITIES
CONTROLLED BY THE SAME CONTROLLING ENTITY

Osoby ovládané stejnou ovládanou osobou:
(tj. ovládané společností ŽS Brno, a.s. a společnostmi ŽS Brno,a.s.
ovládajícími)
- ŽS REAL, a.s.
se sídlem Olomouc, Hodolany, Tovačovského 665/22,
PSČ: 772 00, IČ: 25334271
- Investmanagement s.r.o.
se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02,
IČ: 60699841
- B a P, a.s.
se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02,
IČ: 63483122
- SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02,
IČ: 46995251
- Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
se sídlem Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03,
IČ: 31365701
- AZ SERVIS, s.r.o.
se sídlem Brno, Kulkova 946/30, PSČ: 614 00,
IČ: 25581309
- BMSK, AD
se sídlem Sofia, ul. Šándora Petőfiho 25, Bulharsko,
IČ: 130212775
- ŽPSV servis, s.r.o.
se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, PSČ: 687 24,
IČ: 61944491
- WPS "STRUNBET" S.A.
se sídlem Bogumilovice, Polsko
- Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost
Čaňa
se sídlem Čaňa, Osloboditeľov 127, PSČ: 044 14,
IČ: 31712975
- Stavba a údržba železníc, a.s.
se sídlem Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03,
IČ: 31727956
- Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov, spoločnosť
s ručeným obmedzeným, ve zkratce: ŽPSV Ruskov spol. s r.o.
se sídlem Ruskov, PSČ: 044 19, IČ: 36177598
- UNA a.s.
se sídlem Bratislava, Furmanská 8, PSČ: 841 03,
IČO: 35756896, (do 23. 10. 2003)
- Slovdrex, a.s.
se sídlem Senec, Nitrianska 9, PSČ: 903 01,
IČO: 35718552, (do 17. 12. 2003)

Entities Controlled by the same Controlling Entity:
(i.e. controlled by ŽS Brno, a.s. and controlling ŽS Brno, a.s.)
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-

ŽS REAL, a.s.
with its registered address at Olomouc, Hodolany,
Tovačovského 665/22, 772 00, Company ID: 25334271

-

Investmanagement s.r.o.
with its registered address at Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02,
Company ID: 60699841

-

-

-

-

-

-

-

B a P, a.s.
with its registered address at Brno-střed, Burešova 938/17,
660 02, Company ID: 63483122
SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
with its registered address at Brno-střed, Burešova 938/17,
660 02, Company ID: 46995251
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
with its registered address at Bratislava, Furmanská 8, 841 03,
Company ID: 31365701
AZ SERVIS, s.r.o.
with its registered address at Brno, Kulkova 946/30, 614 00,
Company ID: 25581309
BMSK, AD
with its registered address at Sofia, 25 Šándor Petőfi, Bulgaria,
Company ID: 130212775
ŽPSV servis, s.r.o.
with its registered address at Uherský Ostroh, Třebízského 207,
687 24, Company ID: 61944491
WPS "STRUNBET" S.A.
with its registered address at Bogumilovice, Poland
Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnost
Čaňa
with its registered address at Čaňa, Osloboditeľov 127, 044 14,
Company ID: 31712975

-

-

-

-

Stavba a údržba železníc, a.s.
with its registered address at Bratislava, Furmanská 8, 841 03,
Company ID: 31727956
Železničná priemyselná stavebná výroba Ruskov, spoločnosť
s ručeným obmedzeným, abbreviated as: ŽPSV Ruskov spol. s r.o.
with its registered address at Ruskov, 044 19,
Company ID: 36177598
UNA a.s.
with its registered address at Bratislava, Furmanská 8, 841 03,
Company ID: 35756896, (prior to 23 October 2003)
Slovdrex, a.s.
with its registered address at Senec, Nitrianska 9, 903 01,
Company ID: 35718552, (prior to 17 December 2003)
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1. Smlouvy

1. Contracts

1.1. ŽS REAL, a.s.
IČ: 25334271 | Company ID: 25334271
Společnost ŽS Brno, a.s. neuzavřela s uvedenou osobou žádnou smlouvu, nebyly učiněny ani jiné právní úkony či opatření.
Propojené osoby neměly v rozhodném období žádný ekonomický nebo právní styk.
ŽS Brno, a.s. entered into no contract with the above entity and adopted or implemented no legal acts or measures.
The related entities had no economic or legal relations during the reporting period.

1.2. Investmanagement, s.r.o.
IČ: 60699841 | Company ID: 60699841
Číslo smlouvy:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Contract No.:
Date of Contract:
Subject Matter
Amount:
1.
0031-02-230-014
31. 12. 2002
o úvěru
na částku
1 364 340,50 Kč
Věřitel:
ŽS Brno, a.s.
Dlužník:
Investmanagement, s.r.o.
V roce 2003 nebyla uzavřena žádná nová smlouva o úvěru, na základě které by byl poskytnut nový úvěr. V průběhu roku 2003 byl splacen úvěr
poskytnutý na základě písemné smlouvy z roku 2002 v plné výši včetně úroků.
Újma na straně ovládané osoby nebyla způsobena.
0031-02-230-014
31 Dec 2002
on loan facility
of
CZK 1,364,340.50
Creditor: ŽS Brno, a.s.
Debtor:
Investmanagement, s.r.o.
In 2003, no new loan agreement was entered into whereby a new loan would be granted. Throughout 2003, the loan granted under a written
agreement dated 2002 was paid in full, including interest.
The controlled entity incurred no detriment.

1.3. B a P, a.s.
IČ: 63483122 | Company ID 63483122
Číslo smlouvy:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Contract No.:
Date of Contract:
Subject Matter
Amount:
1.
S 110/6-2002
1. 8. 2002
o nájmu nebytových prostor
ve výši
980,00 Kč/m2/rok
Pronajímatel: ŽS Brno, a.s
Nájemce:
B a P, a.s.
Smlouvou byly s účinností od 1. 8. 2002 přenechány do nájmu nebytové prostory – 1/3 kanceláře č. 603 o celkové výměře 6,3 m2, nacházející se
v budově na ul. Burešova 938/17, Brno, která je zapsána na LV č. 725 pro k.ú. Veveří, Brno. Vztahy založené touto smlouvou pokračovaly i v roce
2003.
Cena stanovena na základě dohody stran, jedná se o cenu obvyklou.
S 110/6-2002
1 Aug 2002
on lease of non-residential premises
of CZK 980/square metre/year
Landlord:
ŽS Brno, a.s
Tenant:
B a P, a.s.
Based on the agreement, non-residential premises – 1/3 of office No. 603 of a total area of 6.3 square metres, located in the building in Burešova
938/17, Brno, registered on deed of ownership No. 725 for the cadastral area of Veveří, Brno, were leased with effects as of 1 August 2002.
The relations created thereby continued in 2003.
The priced was determined by an agreement of the parties; the price is at arm's length.
2.
objednávka
5. 9. 2003
provedení díla „Oprava střešní krytiny krovu“, Zlín
ve výši
2 238 892,00 Kč
Objednatel: B a P, a.s.
Zhotovitel:
ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění zhotovitelem, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
order
5 Sep 2003
implementing work
of
CZK 2,238,892
“Roof cover and roof structure repair” in Zlín
Employer:
B a P, a.s.
Contractor: ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the contractor provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above contract.
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1.4. SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
IČ: 46995251 | Company ID: 46995251
Společnost ŽS Brno, a.s. neuzavřela s uvedenou osobou žádnou smlouvu.
ŽS Brno, a.s. entered into no agreement with the above entity.

1.5. Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
IČ: 31365701 | Company ID: 31365701
Číslo smlouvy:
Contract No.:
1.
2040-03-150-003

Datum uzavření:
Date of the Contract:

Předmět:
Subject Matter:

27. 5. 2003

smlouva o nájmu dopravního prostředku 14 ks vozů řady Ua

Pronajímatel: ŽS Brno, a.s
Nájemce:
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
Na základě smlouvy byl poskytnut předmět nájmu na akci ŽSR, Modernizácia tratě Pezinok–Šenkvice, na území SR.
Cena stanovena na základě dohody stran, jedná se o cenu obvyklou.
2040-03-150-003
27 May 2003
agreement on lease of a vehicle 14 Ua vehicles

Částka:
Amount:
ve výši

of

1 150,00 Kč/den/vůz
(bez DPH)

CZK 1,150/day/vehicle
(Excl. VAT)

Lessor:
ŽS Brno, a.s
Lessee:
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
Based on the agreement, the subject matter of the lease was provided for a ŽSR project, modernisation of the track Pezinok-Šenkvice in the Slovak
Republic
The price was determined by the mutual agreement of the parties; the price is at arm's length.
2.
300W090/2080/001.00/ 18. 9. 2003
smlouva o dílo, vč. dod 1,2: demontáž
ve výši
6 800 728,00 Kč
0031365701
kolejových výhybek žst. Bohumín
(bez DPH)
Objednatel: ŽS Brno, a.s
Zhotovitel:
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění zhotovitelem, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Cena stanovena na základě dohody stran, jedná se o cenu obvyklou.
300W090/2080/001.00/ 18 Sep 2003
contract for work, incl. amendments
of
CZK 6,800,728
0031365701
No. 1 and No. 2: demounting switches, railway station Bohumín
(Excl. VAT)
Employer:
ŽS Brno, a.s
Contractor: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
Based on the contract, the contractor provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
3.
dílčí objednávky
2. pololetí 2003
výkony strojů a mechanizace
ve výši
5 860 703,00 Kč
Objednatel: Železničné .stavebníctvo Bratislava, a.s.
Zhotovotel: ŽS Brno, a.s.
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění zhotovitelem, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Cena stanovena na základě dohody stran, jedná se o cenu obvyklou.
Partial orders 2nd half of 2003
production of machinery and mechanisation
of
CZK 5,860,703
Employer:
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
Contractor: ŽS Brno, a.s.
Based on the contract, the contractor provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
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Číslo smlouvy:
Contract No.:
4.
300W056/4031/00

Datum uzavření:
Date of the Contract:

Předmět:
Subject Matter:

14. 10. 2003

smlouva o dílo:
„Rekonstrukce mísícího jádra ŽPSV Uh. Ostroh.“

Částka:
Amount:
ve výši

301 646,- Kč
(bez DPH)

Objednatel: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
Zhotovitel:
ŽS Brno, a.s
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění zhotovitelem, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
300W056/4031/00
14 Oct 2003
contract for work: “mixing unit refurbishment
of
CZK 301,646
for ŽPSV Uh.Ostroh.“
(Excl. VAT)
Employer:
Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
Contractor: ŽS Brno, a.s
Based on the contract, the contractor provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of this contract.

1.6. AZ SERVIS s.r.o.
IČO: 25581309 | Company ID: 25581309
Číslo smlouvy:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Contract No.:
Date of the Contract:
Subject matter:
Amount:
1.
02/01/03
31. 12. 2001
o nájmu nebytových prostor a pozemků
1 554 980,00 Kč/rok
dodatek 1
18. 10. 2002
+ služby
dodatek 2
30. 5. 2003
(vč. DPH)
Pronajímatel: ŽS Brno, a.s.
Nájemce:
AZ SERVIS s.r.o.
Smlouvou byly přenechány do nájmu nebytové prostory, zpevněné plochy, vybavení a zařízení, aplikace IS Progress, poštovní a ostatní služby, vše
v objektu pronajímatele na Kulkové ul. 30 v Brně, k.ú. Maloměřice. Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
02/01/03
31 Dec 2001
on lease of non-residential premises and land
CZK 1,554,980/year
Amendment No. 1
18 Oct 2002
+ services
Amendment No. 2
30 May 2003
(Incl. VAT)
Landlord:
ŽS Brno, a.s.
Tenant:
AZ SERVIS s.r.o.
Based on the agreement, lease of non-residential premises, paved areas, equipment and facility, IS Progress application, postal and other services, all
in the landlord's premises in Kulková 30 in Brno, cadastral area of Maloměřice, was granted. The agreement was entered into for an indefinite period
of time.
The price was established on an arm's length basis.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreement.
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Číslo smlouvy:
Contract No.:
2.
dodatek 3
vč. dod. 4,5,6

Datum uzavření:
Date of the Contract:

Předmět:
Subject Matter:

28. 3. 2001

ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 25. 2. 1999
nájemné pro rok 2003

Částka:
Amount:
ve výši

720 971,00 Kč/rok
+ služby
(bez DPH)

Pronajímatel: ŽS Brno, a.s.
Nájemce:
AZ SERVIS s.r.o.
Smlouvou byly původním pronajímatelem – MORÁVKA CENTRUM, a.s. – přenechány do nájmu nebytové prostory, v B části M-Paláce v Brně,
na Heršpické ulici. Dodatkem č. 3 došlo ke změně v osobě pronajímatele na ŽS Brno, a.s.
Smlouva uzavřena na dobu určitou, s tím, že se prodlužuje formou dodatků ke smlouvě.
Jedná se o cenu v místě a čase obvyklou.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
Amendment No. 3
28 Mar 2001
to agreement on lease of non-residential premises
of
CZK 720,971/year
incl. Amendments No. 4,
dated 25 Feb 1999
+ services
No. 5 and No. 6
rent for 2003
(Excl. VAT)
Landlord:
ŽS Brno, a.s.
Tenant:
AZ SERVIS s.r.o.
Based on the agreement, the original landlord MORÁVKA CENTRUM, a.s. – leased the non-residential premises in Part B of M-Palác in Brno, Heršpická
street. Based on Amendment No. 3 the landlord changed to ŽS Brno, a.s.
The agreement was entered into for a definite period of time and is extended by amendments to the agreement.
The price was established on an arm's length basis.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreement.
3.
0031-03-390-012
13. 2. 2003
o postoupení pohledávky
ve výši
58 473,60 Kč
0031-03-390-022
16. 4. 2003
96 491,00 Kč
0031-03-390-042
8. 8. 2003
101 636,30 Kč
0031-03-390-048
3. 10. 2003
70 250,20 Kč
0031-03-390-056
5. 11. 2003
36 800,70 Kč
0031-03-390-066
11. 12. 2003
123 975,20 Kč
Postupitel:
AZ SERVIS s.r.o.
Postupník:
ŽS Brno, a.s.
Smlouvami byly postoupeny pohledávky postupitele vůči: ŽSD s.r.o., IČ: 64511359, Hlinky 102, Brno. Pohledávky byly postoupeny za nominální
hodnotu.
Úhrada ceny za postoupené pohledávky byla provedena započtením nebo bankou.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
0031-03-390-012
13 Feb 2003
on the assignment of a receivable
of
CZK 58,473.60
0031-03-390-022
16 Apr 2003
CZK 96,491.00
0031-03-390-042
8 Aug 2003
CZK 101,636.30
0031-03-390-048
3 Oct 2003
CZK 70,250.20
0031-03-390-056
5 Nov 2003
CZK 36,800.70
0031-03-390-066
11 Dec 2003
CZK 123,975.20
Assignor:
AZ SERVIS s.r.o.
Assignee:
ŽS Brno, a.s.
Based on the agreements, assignor's receivables against ŽSD s.r.o., Company ID: 64511359, Hlinky 102, Brno were assigned. The receivables were
assigned at nominal value.
The price for assigned receivables was set off or paid by a bank.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreement.
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Číslo smlouvy:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Contract No.:
Date of the Contract:
Subject Matter:
Amount:
4.
0031-03-390-013
24. 2. 2003
o postoupení pohledávky
ve výši
245 515,00 Kč
0031-03-390-021
16. 4. 2003
148 403.90 Kč
0031-03-390-026
6. 5. 2003
66 765,30 Kč
0031-03-390-034
23. 6. 2003
184 302,60 Kč
0031-03-390-041
7. 8. 2003
70 601,60 Kč
0031-03-390-044
10. 9. 2003
118 337,10 Kč
0031-03-390-054
4. 11. 2003
69 527,50 Kč
0031-03-390-065
11. 12. 2003
170 044,90 Kč
Postupitel: AZ SERVIS s.r.o.
Postupník: ŽS Brno, a.s.
Smlouvami byly postoupeny pohledávky postupitele vůči: Českomoravské štěrkovny, a.s., IČ: 0063475511, se sídlem Poříčí 15/17, Brno. Pohledávky
byly postoupeny za nominální hodnotu.
Úhrada ceny za postoupené pohledávky byla provedena započtením nebo bankou.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
0031-03-390-013
24 Feb 2003
on the assignment of a receivable
of
CZK 245,515.00
0031-03-390-021
16 Apr 2003
CZK 148,403.90
0031-03-390-026
6 May 2003
CZK 66,765.30
0031-03-390-034
23 Jun 2003
CZK 184,302.60
0031-03-390-041
7 Aug 2003
CZK 70.601.60
0031-03-390-044
10 Sep 2003
CZK 118,337.10
0031-03-390-054
4 Nov 2003
CZK 69,527.50
0031-03-390-065
11 Dec 2003
CZK 170,044.90
Assignor: AZ SERVIS s.r.o.
Assignee: ŽS Brno, a.s.
Based on the agreements, assignor's receivables against Českomoravské štěrkovny, a.s., Company ID: 0063475511, with its registered address
at Poříčí 15/17, Brno, were assigned. The receivables were assigned at nominal value.
The price for the assigned receivables was set off or paid by a bank.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreement.
5.
0031-03-390-058
7. 11. 2003
o postoupení pohledávky
ve výši
514 500,00 Kč
0031-03-390-059
7. 11. 2003
511 900,00 Kč
Postupitel: AZ SERVIS s.r.o.
Postupník: ŽS Brno, a.s.
Smlouvami byly postoupeny pohledávky postupitele vůči: ŽPSV Uherský Ostroh, a.s., IČ: 46346741, se sídlem Třebízského 207, Uherský Ostroh.
Pohledávky byly postoupeny za nominální hodnotu.
Úhrada ceny za postoupené pohledávky byla provedena započtením.
0031-03-390-058
7 Nov 2003
on the assignment of a receivable
of
CZK 514,500.00
0031-03-390-059
7 Nov 2003
CZK 511,900.00
Assignor: AZ SERVIS s.r.o.
Assignee: ŽS Brno, a.s.
Based on the agreements, assignor's receivables against ŽPSV Uherský Ostroh, a.s., Company ID: 46346741, with its registered address
at Třebízského 207, Uherský Ostroh, were assigned. The receivables were assigned at nominal value.
The price for assigned receivables was set off.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.

110

Výroční zpráva | Annual Report 2003

Číslo smlouvy:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Contract No.:
Date of the Contract:
Subject Matter:
Amount:
6.
0031-03-390-014
11. 3. 2003
o postoupení pohledávky
ve výši
304 658,90 Kč
0031-03-390-036
26. 6. 2003
323 858,00 Kč
Postupitel: AZ SERVIS s.r.o.
Postupník: ŽS Brno, a.s.
Smlouvami byly postoupeny pohledávky postupitele vůči: Miloslav Krejčí, Božetěchova 83, Brno, IČ: 25501143. Pohledávky byly postoupeny
za nominální hodnotu.
Úhrada ceny za postoupené pohledávky byla provedena započtením a bankou.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
0031-03-390-014
11 Mar 2003
on the assignment of a receivables
of
CZK 304,658.90
0031-03-390-036
26 Jun 2003
CZK 323,858.00
Assignor: AZ SERVIS s.r.o.
Assignee: ŽS Brno, a.s.
Based on the agreements, assignor's receivables against Miloslav Krejčí, Božetěchova 83, Brno, Company ID: 25501143, were assigned. The receivables
were assigned at nominal value.
The price for the assigned receivables was set off and paid by a bank.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
7.
0031-03-390-037
30. 6. 2003
o postoupení pohledávky
ve výši
575 530,00 Kč
0031-03-390-040
25. 7. 2003
9 687,90 Kč
Postupitel: AZ SERVIS s.r.o.
Postupník: ŽS Brno, a.s.
Smlouvami byly postoupeny pohledávky postupitele vůči: Rudolf Zajda Brno. Pohledávky byly postoupeny za nominální hodnotu.
Úhrada ceny za postoupené pohledávky byla provedena započtením a bankou.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
0031-03-390-037
30 Jun 2003
on the assignment of a receivable
of
CZK 575,530.00
0031-03-390-040
25 Jul 2003
CZK 9,687.90
Assignor: AZ SERVIS s.r.o.
Assignee: ŽS Brno, a.s.
Based on the agreements, assignor's receivables against Rudolf Zajda, Brno were assigned. The receivables were assigned at nominal value.
The price for the assigned receivables was set off and paid by a bank.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
8.
0031-03-390-055
4. 11. 2003
o postoupení pohledávky
ve výši
34 818,00 Kč
Postupitel: AZ SERVIS s.r.o.
Postupník: ŽS Brno, a.s.
Smlouvou byly postoupeny pohledávky postupitele vůči: AŽD Praha s.r.o., IČ: 48029483, Žirovnická 2/3146, Praha 10. Pohledávky byly postoupeny
za nominální hodnotu.
Úhrada ceny za postoupené pohledávky byla provedena započtením.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
0031-03-390-055
4 Nov 2003
on the assignment of a receivable
of
CZK 34,818.00
Assignor: AZ SERVIS s.r.o.
Assignee: ŽS Brno, a.s.
Based on the agreement, assignor's receivables against AŽD Praha s.r.o., Company ID: 48029483, Žirovnická 2/3146, Prague 10, were assigned.
The receivables were assigned at nominal value.
The price for the assigned receivables was set off.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
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Číslo smlouvy:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Contract No.:
Date of the Contract:
Subject Matter:
Amount:
9.
0031-03-390-047
24. 9. 2003
o postoupení pohledávky
ve výši
2 660,90 Kč
Postupitel:
ŽS Brno, a.s.
Postupník:
AZ SERVIS s.r.o
Smlouvou byly postoupeny pohledávky postupitele vůči: Rudolf Zajda Brno. Pohledávky byly postoupeny za nominální hodnotu.
Úhrada ceny za postoupené pohledávky byla provedena započtením .
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
0031-03-390-047
24 Sep 2003
on the assignment of a receivable
of
CZK 2,660.90
Assignor:
ŽS Brno, a.s.
Assignee:
AZ SERVIS s.r.o
Based on the agreement, assignor's receivables against Rudolf Zajda, Brno, were assigned. The receivables were assigned at nominal value.
The price for the assigned receivables was set off.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
10.
smlouvy uzavřené pro rok 2003
o nájmu dopravních prostředků
měsíční úhrady
pronajímatel: AZ SERVIS s.r.o.
nájemce:
ŽS Brno, a.s.
Smlouvami byly přenechány do nájmu osobní automobily – celkem 17 smluv. Úhrada formou měsíčního nájemného takto:
– závod 20:
smlouva ze dne 1. 9. 2003, SPZ: 1B8 9452,
12 739,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 1. 3. 2003, SPZ: 1B0 4116,
13 739,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 22. 11. 2002, SPZ: 1B3 0746,
14 639,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 2. 9. 2002, SPZ: 1B2 5195,
13 739,00 Kč/měs.
– závod 30:
smlouva ze dne 18. 11. 2002, SPZ: 1B3 0083,
14 872,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 18. 11. 2002, SPZ: 1B2 7859,
15 896,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 18. 11. 2002, SPZ: 1B3 0138,
14 872,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 18. 11. 2002, SPZ: 1B2 8523,
15 896,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 13. 5. 2002, SPZ: 1B1 8364,
13 739,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 12. 4. 2002, SPZ: 1B0 6467,
13 739,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 18. 11. 2002, SPZ: 1B2 9940,
14 872,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 1. 8. 2002, SPZ: 1B2 3052,
15 439,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 1. 8. 2002, SPZ: 1B2 3053,
13 739,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 12. 9. 2002, SPZ: 1B2 6197,
14 500,00 Kč/měs.
– závod 40:
smlouva ze dne 4. 9. 2002, SPZ: 1B2 6293,
15 200,00 Kč/měs.
smlouva ze dne 1. 11. 2002, SPZ: 1B2 8509
15 133,00 Kč/měs.
– řed.:
smlouva ze dne 2. 9. 2002, SPZ: 1B2 5291.
30 161,00 Kč/měs.
Na základě smluv bylo poskytnuto plnění, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
Agreement entered into for 2003
on lease of vehicles
monthly payments
Lessor:
AZ SERVIS s.r.o.
CZK/month:
Lessee:
ŽS Brno, a.s.
Based on the agreements, vehicles were leased – a total of 17 agreements. Monthly rent is paid as follows:
– plant 20:
agreement dated 1 Sep 2003, licence plate No. 1B8 9452,
CZK 12,739
agreement dated 1 Mar 2003, licence plate No. 1B0 4116,
CZK 13,739
agreement dated 22 Nov 2002, licence plate No. 1B3 0746,
CZK 14,639
agreement dated 2 Sep 2002, licence plate No. 1B2 5195,
CZK 13,739
– plant 30:
agreement dated 18 Nov 2002, licence plate No. 1B3 0083,
CZK 14,872
agreement dated 18 Nov 2002, licence plate No. 1B2 7859,
CZK 15,896
agreement dated 18 Nov 2002, licence plate No. 1B3 0138,
CZK 14,872
agreement dated 18 Nov 2002, licence plate No. 1B2 8523,
CZK 15,896
agreement dated 13 May 2002, licence plate No. 1B1 8364,
CZK 13,739
agreement dated 12 Apr 2002, licence plate No. 1B0 6467,
CZK 13,739
agreement dated 18 Nov 2002, licence plate No. 1B2 9940,
CZK 14,872
agreement dated 1 Aug 2002, licence plate No. 1B2 3052,
CZK 15,439
agreement dated 1 Aug 2002, licence plate No. 1B2 3053
CZK 13,739
agreement dated 12 Sep 2002, licence plate No. 1B2 6197,
CZK 14,500
– plant 40:
agreement dated 4 Sep 2002, licence plate No. 1B2 6293,
CZK 15,200
agreement dated 1 Nov 2002, licence plate No. 1B2 8509
CZK 15,133
– CEO's office.:
agreement dated 2 Sep 2002, licence plate No. 1B2 5291.
CZK 30,161
Based on the agreements, performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
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Číslo smlouvy:
Contract No.:
11.
č. 1/2001

Datum uzavření:
Date of the Contract:

Předmět:
Subject Matter:

2. 8. 2001

o nájmu movité věci

Částka:
Amount:
ve výši

11 770,00 Kč/měs. do 03/03
5 945,00 Kč/měs. v 04/03
1 770,00 Kč/měs. od 05/03
(bez DPH)

pronajímatel: AZ SERVIS s.r.o.
nájemce:
ŽS Brno, a.s.
Smlouvou byl přenechán do nájmu ojetý nákladní automobil PZ01946, zn. VW Transporter, SPZ PMT 32-28. Smlouva uzavřena na dobu určitou –
do 2. 7. 2005 (finanční leasing).
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
No. 1/2001
2 Aug 2001
on lease of a movable
of
CZK 11,770/month to March/03
CZK 5,945 /month in April /03
CZK 1,770/motnh from May/03
(Excl. VAT)
Lessor:
AZ SERVIS s.r.o.
Lessee:
ŽS Brno, a.s.
Based on the agreement, a second hand VW Transporter PZ01946 truck, licence plate No. PMT 32-28 was leased. The agreement was entered into
for a definite period of time until 2 July 2005 (financial leasing).
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
12.
č. S 360/54-2003
10. 9. 2003
o spolupráci při reklamě
ve výši
100 000,00 Kč
(bez DPH)
dodavatel: AZ SERVIS s.r.o.
objednatel: ŽS Brno, a.s.
Na základě smluv bylo poskytnuto plnění, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením této smlouvy nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
No. S 360/54-2003
10 Sep 2003
on co-operation in advertising
of
CZK 100,000
(Excl. VAT)
Contractor: AZ SERVIS s.r.o.
Employer: ŽS Brno, a.s.
Based on the agreement, performance was provided for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid. The controlled
entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
13.
smlouvy uzavřené v roce 2003
kupní smlouvy o prodeji movité věci – automobilů.
Celkem objem 2003: 8 405 500,00 Kč
(vč. DPH)
prodávající: AZ SERVIS s.r.o.
kupující:
ŽS Brno, a.s.
Smlouvami byly prodány movité věci – automobily – celkem 16 smluv, SPZ:
ředitelství: 1B8 97-54, 1B3 22-42; závod 20: 1B5 03-43, 1B5 03-44, 1B5 03-42, 1B6 90-65, 2B1 42-39, 2B1 42-91, 2B1 42-89, 2B1 57-19,
2B1 57-18, 2B1 61-59; závod 30: 2B1 60-34, 2B1 57-16; závod 50: 1B5 05-89, 1B5 46-24.
Na základě smluv bylo poskytnuto plnění, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
Agreement entered into in 2003
purchase agreement on sale of a movable – cars
a total for 2003
CZK 8,405,500
(Incl. VAT)
Seller:
AZ SERVIS s.r.o.
Buyer:
ŽS Brno, a.s.
Based on the agreements, movables (cars) were sold; a total of 16 agreements, licence plate Nos:
-CEO's office: 1B8 97-54, 1B3 22-42; plant 20: 1B5 03-43, 1B5 03-44, 1B5 03-42, 1B6 90-65, 2B1 42-39, 2B1 42-91, 2B1 42-89, 2B1 57-19,
2B1 57-18, 2B1 61-59; plant 30: 2B1 60-34, 2B1 57-16; plant 50: 1B5 05-89, 1B5 46-24.
Based on the agreements, performance was provided for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid. The
controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
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Číslo smlouvy: Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Contract No.: Date of the Contract:
Subject Matter:
Amount:
14.
0031-03-370-001
8. 1. 2003
rámcové smlouvy o poskytování servisních
03/04/02
16. 4. 2003
služeb a prodeji vozů Škoda
3/061/03
17. 6. 2003
03/061/03
6. 10. 2003
v celkové výši 10 000 000,00 Kč
dodavatel:
AZ SERVIS s.r.o.
odběratel:
ŽS Brno, a.s.
Dle rámcových smluv byly poskytovány komplexní servisní služby pro automobily Škoda. Na základě smluv bylo poskytnuto plnění, za něž byla
zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
0031-03-370-001
8 Jan 2003
master agreements on the provision of servicing
03/04/02
16 Apr 2003
and sale of Škoda cars
3/061/03
17 Jun 2003
03/061/03
6 Oct 2003
of a total of
CZK 10,000,000
Supplier:
AZ SERVIS s.r.o.
Client:
ŽS Brno, a.s.
Based on the master agreements, complete servicing of Škoda cars was provided; for the performance provided thereunder the agreed contractual
price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
15.
smlouva o nájmu
31. 12. 2001
Přefakturace prací provedených v areálu Kulkova.
v celkové výši
1 258 791,50 Kč
(vč. DPH)
dodavatel:
AZ SERVIS s.r.o.
odběratel:
ŽS Brno, a.s.
V souladu se smlouvou o nájmu ze dne 31. 12. 2001 ve znění dodatků, jednalo se o přefakturaci nákladů od dodavatele INGA stavební společnost za
opravu retenční nádrže, opravu střechy a opravu a čištění kanalizace v areálu Brno-Maloměřice, Kulkova ul. Bylo poskytnuto plnění, za něž byla
zaplacena cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
lease agreement
31 Dec 2001
re-invoicing of works carried out in the premises Kulkova
of a total of
CZK 1,258,791.50
(Incl. VAT)
Supplier:
AZ SERVIS s.r.o.
Client:
ŽS Brno, a.s.
In accordance with a lease agreement dated 31 December 2001, as amended by its appendix, cost of supplier, INGA construction company,
for retention tank repair, roof repair and sewage repair and cleaning in Brno-Maloměřice, Kulkova street were re-invoiced. For the performance provided,
the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
16.
rok 2003
krátkodobé pronájmy aut
objem roku 2003: 322 607,60 Kč.
Pronajímatel: AZ SERVIS s.r.o.
Nájemce:
ŽS Brno, a.s.
Za rok 2003 byl poskytnut krátkodobý pronájem v objemu – závod 50: 52 485,10 Kč; závod 20: 55 712,00 Kč; ředitelství: 214 410,50 Kč. Bylo
poskytnuto plnění, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením těchto smluv nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
Year 2003
short-term leases of cars
in 2003 of :
CZK 322,607.60.
Lessor:
AZ SERVIS s.r.o.
Lessee:
ŽS Brno, a.s.
A short-term lease was granted in 2003 of plant 50: CZK 52,485.10; plant 20: CZK 55,712; CEO's office CZK 214,410.50. Performance was provided,
for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
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1.7. BMSK, AD
IČ: 130212775 | Company ID: 130212775
Číslo smlouvy:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Contract No.
Date of Contract:
Subject Matter:
Amount:
1.
Smlouva
1. 6. 2003
konzultační, inženýrské a kompletační výkony
Objem roku 2003:
483 034,03 EUR
č. 2063-03-670-001
Objednatel: ŽS Brno, a.s. – Branch Office
Zhotovitel: BMSK, AD
Na základě smlouvy bylo poskytnuto plnění zhotovitelem, za něž byla zaplacena sjednaná smluvní cena ve výši v místě plnění obvyklá.
Uzavřením uvedených dohod nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
Contract
1 Jun 2003
consultancy, engineering and completion activities
In 2003 of
EUR 483,034.03
No. 2063-03-670-001
Employer: ŽS Brno, a.s. – Branch Office
Contractor: BMSK, AD
Based on the agreement, the contactor provided performance for which the agreed contractual price established on an arm's length basis was paid.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.
2.
kontrakt
rok 2003
přeúčtování režijních služeb, materiálů a výkonů
Objem roku 2003:
308 393,68 EUR
Prodávající: BMSK, AD
Objednatel: ŽS Brno, a.s. – Branch Office
Újma na straně ovládané osoby nebyla způsobena.
Contract
year 2003
re-charging of overhead services, materials and outputs
In 2003 of: EUR 308,393.68
Employer: BMSK, AD
Contractor: ŽS Brno, a.s. – Branch Office
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the agreements.

1.8 ŽPSV servis, s.r.o.
IČ: 61944491 | Company ID: 61944491
Společnost ŽS Brno, a.s. neuzavřela v roce 2003 s uvedenou osobou žádnou smlouvu, nebyly učiněny ani jiné právní úkony či opatření.
Propojené osoby neměly v rozhodném období žádný ekonomický nebo právní styk.
ŽS Brno, a.s. entered into no agreement with the above entity in 2003 and no other legal acts or measures were implemented.
The related entities did not have any economic or legal relations in the reporting period.

1.9. WPS STRUNBET S.A. Bogumilovice
Společnost ŽS Brno, a.s. nevstoupila v roce 2003 do žádných vztahů s uvedenou propojenou osobou.
V rozhodném období nebylo mezi těmito osobami uskutečněno žádné plnění.
ŽS Brno, a.s. entered into no agreements with the related entity in 2003.
No performance was provided between the entities in the reporting period.

1.10. Železničná priemyselná stavebná výroba, akciová spoločnosť Čaňa
IČ: 31712975 | Company ID: 31712975
Společnost ŽS Brno, a.s. neuzavřela v roce 2003 s uvedenou osobou žádnou smlouvu, nebyly učiněny ani jiné právní úkony či opatření.
Propojené osoby neměly v rozhodném období žádný ekonomický nebo právní styk.
ŽS Brno, a.s. entered into no agreement with the above entity in 2003 and no other legal acts or measures were implemented.
The related entities did not have any economic or legal relations in the reporting period.

1.11. Stavba a údržba železníc, a.s.
IČ: 31727956 | Company ID: 31727956
Společnost ŽS Brno, a.s. nevstoupila v roce 2003 do žádných vztahů s uvedenou propojenou osobou.
V rozhodném období nebylo mezi těmito osobami uskutečněno žádné plnění.
ŽS Brno, a.s. did not enter into any relations with the above related entity in 2003.
No performance was provided between the entities in the reporting period.
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1.12. Železničná priemyselná stavebná výroba RUSKOV spoločnosť s ručením obmezeným
IČ: 36177598 | Company ID: 36177598
Společnost ŽS Brno, a.s. neuzavřela v roce 2003 s uvedenou osobou žádnou smlouvu, nebyly učiněny ani jiné právní úkony či opatření.
Propojené osoby neměly v rozhodném období žádný ekonomický nebo právní styk.
ŽS Brno, a.s. entered in no agreement with the above entity in 2003 and no legal acts or measure were implemented.
The related entities did not have any economic or legal relations in the reporting period.

1.13. UNA a.s.
IČ: 35756896 | Company ID: 35756896
Společnost ŽS Brno, a.s. nevstoupila v roce 2003 do žádných vztahů s uvedenou propojenou osobou.
V rozhodném období nebylo mezi těmito osobami uskutečněno žádné plnění.
ŽS Brno, a.s. entered in no relations with the above related entity in 2003.
No performance was provided between the entities in the reporting period.

1.14. Slovdrex a.s.
IČ: 35718552 | Company ID: 35718552
Společnost ŽS Brno, a.s. nevstoupila v roce 2003 do žádných vztahů s uvedenou propojenou osobou.
V rozhodném období nebylo mezi těmito osobami uskutečněno žádné plnění.
ŽS Brno, a.s. entered in no relations with the above related entity in 2003.
No performance was provided between the entities in the reporting period.

2. Jiné právní úkony

2. Other Legal Acts

V rámci propojených osob byly učiněny následující jiné právní
úkony v rozhodujícím období:
(uvádí se pouze u těch osob, kde tyto úkony byly provedeny)

Between the related entities the following legal acts were
implemented in the reporting period:
(set out only for the entities where these acts were implemented)

2.1. ŽS REAL, a.s.
IČ: 25334271 | Company ID: 25334271
Právní úkon:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Legal Act:
Date of Conclusion:
Description:
Amount:
1.
dohoda
na rok 2003
nepojmenovaná
alikvotní podíl od 1. 4. 2003
36 820,00 Kč
1. strana: ŽS Brno, a.s.
2. strana: ŽS REAL, a.s.
Jedná se o dohodu – souhlas s účastí na pojistné smlouvě uzavřené společností ŽS Brno, a.s. jako pojistníkem, se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.
pro druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a členy dozorčí rady pojistníka, členy představenstev, dozorčích
rad a jednateli dceřiných společností pojistníka.
V rámci tohoto souhlasu měl být ze strany ŽS REAL, a.s. uhrazen společnosti ŽS Brno, a.s. alikvotní díl z ročního pojistného stanoveného dle počtu
pojištěných osob ve vyjmenovaných funkcích. Od 1. 7. 2003 pojištění ukončeno.
Podíl na období do 31. 3. 2003 byl uhrazen, podíl od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003 nebyl uhrazen. Ovládané osobě újma nevznikla.
Agreement
for 2003
untitled
aliquot share for the period from 1 April 2003
CZK 36,820
1st party: ŽS Brno, a.s.
2nd party: ŽS REAL, a.s.
This is an agreements – consent to participation in an insurance policy entered into by ŽS Brno, a.s. as the policyholder with Kooperativa pojišťovna, a.s.
on the following insurance: insurance of liability for damage caused by members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board
of the policyholder, members of the Board of Directors, Supervisory Boards and directors of subsidiaries of the policyholder.
As part of this consent, ŽS REAL, a.s. was to pay to ŽS Brno, a.s. an aliquot share of annual insurance premium according to the number of insured
persons in the above positions. The insurance was terminated as of 1 July 2003.
Share for the period until 31 March 2003 was paid, share for the period from 1 April 2003 to 30 June 2003 was not paid. The controlled party
incurred no detriment.
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2.2. Investmanagement, s.r.o.
IČO: 60699841 | Company ID: 60699841
Právní úkon:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Legal Act:
Date of Conclusion:
Description:
Amount:
1.
dohoda
pro rok 2003
nepojmenovaná
alikvotní podíl od 1. 4. 2003
6 137,00 Kč
1. strana: ŽS Brno, a.s.
2. strana: Investmanagement, s.r.o.
Jedná se o dohodu – souhlas s účastí na pojistné smlouvě uzavřené společností ŽS Brno, a.s. jako pojistníkem, se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.
pro druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a členy dozorčí rady pojistníka, členy představenstev, dozorčích
rad a jednateli dceřinných společností pojistníka.
V rámci tohoto souhlasu byl ze strany Investmanagement s.r.o. uhrazen společnosti ŽS Brno, a.s. alikvotní díl z ročního pojistného stanoveného dle
počtu pojištěných osob ve vyjmenovaných funkcích . Podíl na období do 31. 3. 2003 a od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003 byl uhrazen. Od 1. 7. 2003
pojištění ukončeno.
Ovládané osobě újma nevznikla.
Agreement
for 2003
untitled
aliquot share for the period from 1 April 2003
CZK 6,137
1st party: ŽS Brno, a.s.
2nd party: Investmanagement, s.r.o.
This is an agreement – consent to participation in an insurance policy entered into by ŽS Brno, a.s. as the policyholder and Kooperativa pojišťovna, a.s.
on the following insurance: insurance of liability for damage caused by members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board
of the policyholder, members of the Boards of Directors, Supervisory Boards and directors of subsidiaries of the policyholder.
As part of this consent Investmanagement s.r.o. paid to ŽS Brno, a.s. an aliquot share in the annual premium determined according to the number
of persons insured holding the above positions. The share for the period until 31 March 2003 and from 1 April 2003 to 30 June 2003 was paid.
The insurance was terminated as of 1 July 2003.
The controlled party incurred no detriment.

2.3. B a P, a.s.
IČ: 63483122 | Company ID: 63483122
Právní úkon:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Legal Act:
Date of Conclusion:
Description:
Amount:
1.
dohoda
pro rok 2003
nepojmenovaná
alikvotní podíl od 1. 4. 2003
24 544,00 Kč
1. strana: ŽS Brno, a.s.
2. strana: B a P, a.s.
Jedná se o dohodu – souhlas s účastí na pojistné smlouvě uzavřené společností ŽS Brno, a.s. jako pojistníkem, se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.
pro druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a členy dozorčí rady pojistníka, členy představenstev, dozorčích
rad a jednateli dceřiných společností pojistníka.
V rámci tohoto souhlasu byl ze strany B a P, a.s. uhrazen společnosti ŽS Brno, a.s. alikvotní díl z ročního pojistného stanoveného dle počtu pojištěných
osob ve vyjmenovaných funkcích .
Podíl na období do 31. 3. 2003 a od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003 byl uhrazen. Od 1. 7. 2003 pojištění ukončeno.
Ovládané osobě újma nevznikla.
Agreement
for 2003
untitled
aliquot share for the period prior to 1 April 2003
CZK 24,544
1st party: ŽS Brno, a.s.
2nd party: B a P, a.s.
This is an agreement – consent to the participation in an insurance policy entered into by ŽS Brno, a.s. as the policyholder and Kooperativa pojišťovna, a.s.
for the following insurance: insurance of liability for damage caused by members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board
of the policyholder, members of the Boards of Directors, Supervisory Boards and directors of subsidiaries of the policyholder.
As part of this consent B a P, a.s. paid to ŽS Brno, a.s. an aliquot share in annual insurance premium determined according to the number of insured
persons holding the above positions.
The share for the period until 31 March 2003 and between 1 April 2003 to 30 June 2003 was paid. The insurance was terminated as of 1 July 2003.
The controlled entity incurred no detriment.
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2.4. Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
IČ: 31365701 | Company ID: 31365701
Právní úkon:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Legal Act:
Date of Conclusion:
Description:
Amount:
1.
dohoda
pro rok 2003
nepojmenovaná
alikvotní podíl od 1. 4. 2003
49 092,00 Kč
1. strana: ŽS Brno, a.s.
2. strana: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
Jedná se o dohodu – souhlas s účastí na pojistné smlouvě uzavřené společností ŽS Brno, a.s. jako pojistníkem, se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.
pro druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a členy dozorčí rady pojistníka, členy představenstev, dozorčích
rad a jednateli dceřiných společností pojistníka.
V rámci tohoto souhlasu byl ze strany Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. uhrazen společnosti ŽS Brno, a.s. alikvotní díl z ročního pojistného
stanoveného dle počtu pojištěných osob ve vyjmenovaných funkcích .
Podíl na období do 31. 3. 2003 a od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003 byl uhrazen. Od 1. 7. 2003 pojištění ukončeno.
Ovládané osobě újma nevznikla.
Agreement
for 2003
untitled
aliquot share for the period until 1 April 03
CZK 49,092
1st party: ŽS Brno, a.s.
2nd party: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
This is an agreement – consent to the participation in an insurance policy entered into by ŽS Brno, a.s. as the policyholder and Kooperativa pojišťovna, a.s.
for the following insurance: insurance of liability for damage caused by members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board
of the policyholder, members of the Boards of Directors, Supervisory Boards and directors of subsidiaries of the policyholder.
As part of this consent Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s paid to ŽS Brno, a.s. an aliquot share in the annual premium determined according to the
number of insured persons holding the above positions.
The share for the period until 31 March and period between 1 April 2003 and 30 June 2003 was paid. The insurance was terminated as of 1 July 2003.
The controlled entity incurred no detriment.
2.
Dohody
1. 1. 2003–31. 12. 2003
o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků
4 148 753,40 Kč
1. strana: ŽS Brno, a.s.
2. strana: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
V průběhu roku 2003 byla uzavřena jedna dohoda o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků vždy v nominální hodnotě.
Uzavřením této dohody došlo k vyrovnávání vzájemných pohledávek a závazků v uvedené výši. Uzavřením dohody nebyla způsobena újma na straně
ovládané osoby.
Agreements 1 January 2003 - 31 December 2003on mutual settlement of receivables and payables
CZK 4,148,753.40
1st party.: ŽS Brno, a.s.
2nd party: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
In 2003 one agreement was entered into concerning mutual settlement of receivables and payables, always at nominal value.
Under this agreement, mutual receivables and payables were settled in the amounts stated therein. The controlled entity incurred no detriment by the
execution of the agreement.
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2.6. AZ SERVIS s.r.o.
IČO: 25581309 | Company ID: 25581309
Právní úkon:
Datum uzavření:
Předmět:
Částka:
Legal Act:
Date of Conclusion:
Description:
Amount:
1.
dohoda
pro rok 2003
nepojmenovaná
alikvotní podíl od 1. 4. 2003
12 272,00 Kč
1. strana: ŽS Brno, a.s.
2. strana: AZ SERVIS s.r.o.
Jedná se o dohodu – souhlas s účastí na pojistné smlouvě uzavřené společností ŽS Brno, a.s. jako pojistníkem, se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.
pro druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a členy dozorčí rady pojistníka, členy představenstev, dozorčích
rad a jednateli dceřiných společností pojistníka.
V rámci tohoto souhlasu byl ze strany AZ SERVIS s.r.o. uhrazen společnosti ŽS Brno, a.s. alikvotní díl z ročního pojistného stanoveného dle počtu
pojištěných osob ve vyjmenovaných funkcích.
Podíl na období do 31. 3. 2003 a od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003 byl uhrazen. Od 1. 7. 2003 pojištění ukončeno.
Ovládané osobě újma nevznikla.
Agreement
for 2003
untitled
aliquot share for the period from 1 April 2003
CZK 12,272
1st party: ŽS Brno, a.s.
2nd party: AZ SERVIS s.r.o.
This is an agreement – consent to the participation in an insurance policy entered into by ŽS Brno, a.s. as the policyholder and Kooperativa pojišťovna, a.s.
for the following insurance: insurance of liability for damage caused by members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board
of the policyholder, members of the Boards of Directors, Supervisory Boards and directors of subsidiaries of the policyholder.
As part of this consent AZ SERVIS s.r.o. paid to ŽS Brno, a.s. an aliquot share in the annual premium determined according to the number of insured
person holding the above positions.
The share for the period until on 31 March and the period between 1 April 2003 and 30 June 2003 was paid. The insurance was terminated
as of 1 July 2003.
The controlled entity incurred no detriment.
2.
Dohody
1. 1. 2003–31. 12. 2003
o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků
ve výši
16 144 587,02 Kč
1. strana: ŽS Brno, a.s.
2. strana: AZ SERVIS, s.r.o.
V průběhu roku 2003 bylo uzavřeno celkem 35 dohod o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků vždy v nominální hodnotě.
Uzavřením těchto dohod docházelo průběžně k vyrovnávání vzájemných pohledávek a závazků ve smlouvách uváděných výších.
Uzavřením uvedených dohod nebyla způsobena újma na straně ovládané osoby.
Agreements 1 Jan 2003 to 31 Dec 2003
on mutual settlement of receivables and payables
of
CZK 16,144,587.02
1st party: ŽS Brno, a.s.
2nd party: AZ SERVIS, s.r.o.
In 2003 a total of 35 agreements were entered into concerning mutual settlement of receivables and payables, always at nominal value.
Based on the agreements mutual receivables and payables in the amounts stated therein were settled throughout the year.
The controlled entity incurred no detriment by the execution of the above agreements.
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3. Ostatní faktická opatření

3. Other Factual Measures

Opatření, která byla v zájmu, či na popud propojených osob přijata
ovládanou osobou.
(uvádí se pouze u těch osob, kde k opatřením došlo)

Measures adopted by the controlled entity in the interest
or at the initiative of the related entities.
(set out only for entities where the measures were implement)

3.1. B a P, a.s.
IČ: 63483122 | Company ID: 63483122
V průběhu rozhodného období došlo na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti – společnosti ŽS Brno, a.s., IČ: 46342796 při výkonu
působnosti valné hromady ke změně zapisovaných skutečností do obchodního rejstříku, a to na základě rozhodnutí ze dne 7. 3. 2003, kdy jediný
akcionář vzal na vědomí ukončení výkonu funkce člena představenstva Pavla Benešovského z důvodu úmrtí a do funkce člena představenstva byl
jmenován Ing. Jan Ledabyl.
Tyto nové skutečnosti byly zapsány v obchodním rejstříku na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 4. 2003, č.j.: F 5752/2003,
B 1753/14/241, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2003.
Uvedeným opatřením ovládající osoby nevznikla ovládané osobě újma.
During the reporting period the facts registered in the Register of Companies were changed on the basis of the decision of the sole shareholder –
ŽS Brno, a.s., Company ID: 46342796, in its capacity as the General Meeting, dated 7 March 2003, whereby the sole shareholder acknowledged
the termination of the position of the late Pavel Benešovský, member of the Board of Directors; Jan Ledabyl was appointed a member of the Board
of Directors.
These new facts were registered in the Register of Companies upon resolution of the Commercial Court in Brno dated 8 April 2003, file No.:
F 5752/2003, B 1753/14/241, which became final and unappealable on 3 May 2003.
The controlled entity incurred no detriment by the above measure.

3.2. SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
IČ: 46995251 | Company ID: 46995251
ŽS Brno, a.s. se stalo jediným akcionářem společnosti na základě smlouvy o prodeji cenných papírů – akcií emitenta SPORTHOTEL BARBORKA, a.s.
IČ: 46995251, uzavřené dne 23. 6. 2003 mezi prodávajícím Mgr. Tomášem Váchou a kupujícím ŽS Brno, a.s.
Jediný akcionář – společnost ŽS Brno, a.s., vydal dne 14. 8. 2003 rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, kterým byla schválena změna
stanov a změna v orgánech společnosti, a to: odvoláni byli stávající členové představenstva – Mgr. T. Vácha, MUDr. P. Latner, Bc. M. Selucká. Do funkce
předsedy představenstva byl ustaven JUDr. Štefan Malatín. Do dozorčí rady společnosti byli zvoleni Ing. J. Ledabyl, L. Kalovská a S. Galčanová.
Dále došlo ke změně sídla společnosti – nově na Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ: 660 02.
Tyto nové skutečnosti byly zapsány v obchodním rejstříku na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 10. 2003, č.j.: F 13969/2003,
B 958/7/105, které nabylo právní moci dne 25. 11. 2003.
Uvedeným opatřením ovládající osoby nevznikla ovládané osobě újma.
ŽS Brno, a.s. became the sole shareholder of the company based on an agreement on the sale of securities – shares of the issuer SPORTHOTEL
BARBORKA, a.s., Company ID: 46995251, entered into on 23 June 2003 between Tomáš Vácha as the seller and ŽS Brno, a.s. as the purchaser.
On 14 August 2003, the sole shareholder – ŽS Brno, a.s. issued a decisions in exercising powers its powers as the General Meeting, whereby the
change of articles of associations and change in the Company's bodies were approved as follows: the current members of the Board of Directors,
T. Vácha, P. Latner and M. Selucká were removed. Štefan Malatín was elected the Chairman of the Board of Directors. J. Ledabyl, L. Kalovská and
S. Galčanová were elected members of the Supervisory Board.
Furthermore, the registered address of the Company was changed – the new registered address is Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02.
These new facts were registered in the Register of Companies upon resolution of the Regional Court Brno dated 23 October 2003, file
No.: F 13969/2003, B 958/7/105, which became final and unappealable on 25 November 2003.
The controlled entity incurred no detriment by the above measure.

3.3. Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.
IČ: 31365701 | Company ID: 31365701
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20. 5. 2003 rozhodla mimo jiných skutečností také o změně výše počtu členů představenstva
a o změnách v představenstvu a v dozorčí radě společnosti.
Z dozorčí rady byl odvolán Ing. Dušan Mráz a zvolen byl Ing. Karol Hlaváč. Do představenstva společnosti byl zvolen Ing. Dušan Mráz a p. Václav Bartoněk.
Uvedeným opatřením ovládající osoby nevznikla ovládané osobě újma.
The Extraordinary General Meeting of the Company held on 20 May 2003 resolved, among other things, to change the number of members
of the Board of Directors and to carry out certain changes in the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company.
Dušan Mráz was removed from the Supervisory Board, and Karol Hlaváč was elected. Dušan Mráz and Václav Bartoněk were elected members
of the Board of Directors of the Company.
The controlled entity incurred no detriment by the above measure.
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III. ZÁVĚREČNÁ ČÁST

III. CONCLUSION

1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané
osoby společnosti ŽS Brno, a.s. a schválena dne 23. února 2004.

1. This Report was prepared by the statutory body of the controlled
entity, ŽS Brno, a.s. and was approved on 23 February 2004.

2. Tato zpráva se předkládá k přezkoumání dozorčí radě
a auditorské společnosti, která provádí kontrolu účetní závěrky
ve smyslu zvláštního zákona.

2. This Report is submitted for review to the Supervisory Board
and to the auditor reviewing the financial statements pursuant
to special legislation.

3. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona
zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní připojena jako její
příloha.

3. Given that the controlled entity has a statutory obligation
to prepare an annual report, this Report shall be attached thereto
as its schedule.

4. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní v Obchodním věstníku
oznámení, že výroční zpráva byla uložena do sbírky listin vedené
obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně.

4. The statutory body of the controlled entity shall publish
an announcement in the Commercial Bulletin to the effect that
the Annual Report was filed in the Collection of Deeds maintained
by the Register of Companies of the Regional Court in Brno.

V Brně dne 23. 2. 2004

In Brno on 23 February 2004

Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti
ŽS Brno, a.s.:

Signatures of the members of the statutory body of the controlled
entity, ŽS Brno, a.s.:

Ing. Michal ŠTEFL,

Michal ŠTEFL,

předseda představenstva

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

Ing. František LEDABYL,
1. místopředseda představenstva
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Member of the Board of Directors

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

Member of the Board of Directors

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

Member of the Board of Directors

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

Václav BARTONĚK,
.....................

Manuel Viciana Pedrosa,
člen představenstva

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

Otakar NOVOTNÝ,
.....................

Václav BARTONĚK,
člen představenstva

Second Vice-chairman of the Board of Directors

Petr SLÁČALA,
.....................

Mgr. Otakar NOVOTNÝ,
člen představenstva

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

Josef MARTINOVSKÝ,
.....................

Ing. Petr SLÁČALA,
člen představenstva

First Vice-chairman of the Board of Directors

Ladislav PATLICH,
.....................

Ing. Josef MARTINOVSKÝ,
člen představenstva

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

František LEDABYL,
.....................

Ing. Ladislav PATLICH,
2. místopředseda představenstva

Chairman of the Board of Directors

Member of the Board of Directors

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

Manuel Viciana Pedrosa,
.....................

Member of the Board of Directors

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

