ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
VÝZNAMNÉ MOMENTY ROKU 2018
Počátkem roku 2018 byla vypracována a přijata strategie společnosti OHL ŽS, a.s. pro období
následujících tří let. Tato strategie předpokládá nejen růst výnosů společnosti, ale rovněž vyšší efektivitu
využívání zdrojů, přísnou kontrolu nákladů a dlouhodobě rostoucí rentabilitu realizovaných projektů.
Hlavní strategické cíle jsou:
- růst externího obratu při dodržené rentabilitě pro trvale udržitelný rozvoj společnosti,
- aktivně vstoupit na trh privátních stavebních zakázek,
- pokračovat v optimalizaci organizace společnosti,
- trvale rozvíjet personál po odborné stránce a podporovat osobní rozvoj,
- modernizovat vlastní technické kapacity.
Na některých z těchto kroků se pracovalo již v roce 2017 a v roce 2018 jejich implementace
intenzivně pokračovala. Byla optimalizována organizační struktura společnosti, přijaty personální změny
na vedoucích pozicích a probíhal prodej zbytného majetku společnosti.
V roce 2018 se společnosti OHL ŽS, a.s. podařilo navázat na obchodní úspěchy předcházejícího
roku. V rámci skupiny bylo odevzdáno 621 obchodních nabídek (z toho OHL ŽS, a.s. 404) a získali jsme
nové zakázky v souhrnné hodnotě přes 8,5 miliardy Kč (jen OHL ŽS, a.s. za 7,7 mld. Kč). Naše
úspěšnost byla nejlepší za několik posledních let. Společnost OHL ŽS, a.s. patřila v roce 2018 mezi tři
nejúspěšnější vybrané zhotovitele stavebních zakázek v rámci veřejných soutěží na projekty dopravní
infrastruktury a objemem tržeb patříme stále mezi největší stavební společnosti v České republice.
Získali jsme jednu z nejvýznamnějších zadaných veřejných zakázek - Modernizaci železniční trati
Sudoměřice – Votice v hodnotě 4,3 miliard Kč. Tato zakázka přímo stavebně navazuje na již dříve
vybudovaný úsek železničního koridoru Tábor – Sudoměřice, který jsme realizovali v letech 2013 - 2016.
Z dalších významných získaných zakázek můžeme zmínit:
- Modernizaci a elektrizaci trati Hrušovany u Brna – Židlochovice,
- Výstavbu Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity,
- Úpravu toku Třebovky v České Třebové,
- Rekonstrukci Bakešova pavilonu Masarykova onkologického ústavu,
- Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné,
- Plavecký bazén Domažlice.
V roce 2018 skupina OHL ŽS úspěšně dokončila realizaci 156 stavebních projektů v úhrnné
hodnotě přesahující 7,7 miliard Kč, z toho OHL ŽS, a.s. dokončila 76 staveb za téměř 7 mld. Kč.
K nejvýznamnějším dokončeným stavbám společnosti OHL ŽS, a.s. bezpochyby patří:
- Silnice I/11 v Ostravě, prodloužená Rudná – hranice okr. Opava,
- Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov,
- Převedení extrémních povodní na VD Šance v Ostravici,
- Novostavba 2. interní kliniky a geriatrie ve FN v Olomouci,
- Rekonstrukce silnice II/379 z Deblína do Tišnova,
- Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Námi realizované stavby obdržely různá ocenění. Za zmínku stojí zejména Revitalizace trati Břeclav
– Znojmo, která získala 1. místo jako stavba Jihomoravského kraje v kategorii Dopravní a inženýrské
stavby a dále Rekonstrukce železniční stanice Olomouc, oceněná časopisem Stavebnictví v kategorii
Železniční a tramvajové stavby.

Dokončené změny ve vedení i organizaci společnosti i úsporná opatření umožnily dosažení
kladného hospodářského výsledku a podílely se na obchodním zajištění výrobního programu
společnosti.

PŮSOBENÍ SKUPINY OHL ŽS NA TRHU
Následující grafy znázorňují působení skupiny OHL ŽS dle zemí (domácí trh a zahraničí) a strukturu
tržeb skupiny dle hlavních oborů stavební výroby.
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Ze zahraničních trhů působily společnosti skupiny OHL ŽS zejména na Slovensku, v Polsku,
v Moldavsku a Bosně a Hercegovině.

VÝZKUM A VÝVOJ
Skupina OHL ŽS aplikuje při přípravě a realizaci stavebních a technologických projektů nová
konstrukční řešení a technologické postupy. Aktivně spolupracujeme s vysokými školami. Za zmínku
stojí zejména úzká kooperace s Vysokým učením technickým v Brně a Českým vysokým učením
v Praze. Podílíme se na činnosti odborných asociací např. České tunelářské asociace. Samostatný
výzkum a vývoj ve skupině OHL ŽS neprovádíme.

VÝHLED PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Do roku 2019 vstoupila skupina OHL ŽS s celkovou zásobou práce ve výši téměř 12,6 miliardy Kč,
z toho zásoba práce OHL ŽS, a.s. představovala 12,1 mld. Kč. Díky tomu má skupina smluvně zajištěny
zakázky v hodnotě 75% ročního plánu tržeb. Pro společnost OHL ŽS, a.s. to představuje dokonce 82%
letošního plánu.
Vzhledem k výsledkům roku 2018 a současné obchodní a tržní situaci předpokládáme, že růst
společnosti i celé skupiny OHL ŽS bude pokračovat i v následujících letech a podaří se naplnit
strategický plán pro příští roky.
Cílem OHL ŽS, a.s. je být i nadále multioborovou stavební společností, která bude působit primárně
na trhu v České a Slovenské republice. Chceme být dodavatelem významných projektů, které budou
přispívat ke zkvalitňování života obyvatel a naplňovat přání a potřeby zákazníků vysokou kvalitou práce
a technickou invencí jak svých vlastních zaměstnanců, tak i prostřednictvím dceřiných společností.

