






Za zmínku rovněž stojí naše schopnost realizace staveb zadávaných formou projektu 
i stavby samotné. V hierarchii železničních stavebních firem se nám v roce 201 S 
v několika případech podařilo- {formou naší účastí ve Sdruženích u strukturálně 
vhodných staveb), vypracovat se z pozice respektovaného subdodavatele do pozice 
vyššího zhotovitele 

I nadále budeme vyhledávat možnosti uplatnění na zahraničních aktivitách, kde jsme 
v předešlých letech načerpali dostatek zkušeností 

Do roku 2016 vstupujeme jako firma, která si klade za cíl naše stabilní postavení na 
trhu udržet, posilovat a dále rozšiřovat. Budeme pečlivě kontrolovat naše náklady 
a aktivně rozvíjet obchodní činnost. 

Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, chceme Vás ubezpečit, že i v nadcházejícím 
období budeme spolupracovat tak, aby naše úsilí mělo pozitivní efekt, aby naše práce 
byla přínosem pro další modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury. 

/ 
Ing. Luděk Valtr 
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Worth noting is also aur ability to implement construction projects contracted in the 
form of a project and the construction proper. ln the hierarchy of railway construction 
companies, in 2075 we managed in several cases (in the form of aur participation in 
consortia in the case of structurally suitable constructions) to work aur way up from the 
position of a respected subcontractor to the position of a senior contractor. 

We will continue to look for opportunities in foreign activities where we gained enough 
experience in previous years. 

We enter the year 20 7 6 as a company that has set its goal to keep aur stable position in 
the market, become stronger and continue to expand. We wi/1 carefully control aur costs 
and actively develop aur business activities. 

Dear business partners, we want to assure you that also in the coming period we will 
work together so that aur efforts wi/1 have a positive effect and the further modernisation 
and development of the transport infrastructure wi/1 benefit from aur work. 

Ing. Luděk Valtr 
Chairman of the Board of Directors, 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
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Přehled takových jednání je nedílnou součástí této Zprávy jako její Příloha 3. 

F. Posouzení toho, zda vznikla společnosti jako ovládané osobě újma,
a posouzení jejího vyrovnání

Společnosti jako ovládané osobě nevznikla újma, a vyrovnání se tedy nevyžaduje. 

G. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi společností jako osobou ovládanou
a jí ovládající osobou (osobami) a mezi společností jako ovládanou osobou a
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Vztahy mezi společností jako osobou ovládanou a jí ovládající osobou (osobami) a 
mezi společností jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou lze označit jako vzájemně výhodné a využívající vnitřních synergií silného 
a diverzifikovaného podnikatelského seskupení k prospěchu a zisku jeho členů. 
Z tohoto důvodu pro společnost převládají výhody začlenění do popsaného uskupení 
nad nevýhodami tohoto začlenění. Nebyla identifikována závažnější rizika plynoucí 
ze začlenění společnosti do struktury ovládacích vztahů popsaných v této Zprávě. 

g. Radim Kotlář

místopředseda představenstva 

/ 
V Praze dne 31.3.2016 
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An overview of such actions is an integral part of this report as Annex 3. 

F. The assessment of whether or not the company as the controlled entity suffered any
damage and the assessment of its settlement

The company as a controlled entity suffered no injury and a settlement is therefore not 

required. 

G. The advantages and disadvantages resulting from the relations between the company
as the controlled entity and the entity (entities) controlling it and between the compa
ny as the controlled entity and the entities controlled by the same controlling entity

Relations between the company as the controlled entity and the entity (entities) cont-
rolling it and between the company as the controlled entity and the entities controlled 

by the same controlling entity can be described as a mutually beneficia/ and using the 
interna/ synergies of a strong and diversified business group to the benefit and profit of 

its members. For this reason, the benefits of integration into the described group exceed 

the disadvantages of this incorporation for the company. No more serious risks resulting 
from the incorporation of the company into the structure of the controlling relations 

described in this report were identified. 

Ing. Radim Kotlář 

Vice-Chairman of the Board of Directors 

ln Prague on 31 March 2016 

Ing. Luděk Valtr 

Chairman of the Board 
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