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Vážení obchodní partneři, vážení kolegové, 

rok 2016 byl pro společnost Elektrizace železnic Praha a. s. rokem úspěšným. Bylo dosaženo 
velmi slušných výkonů dosahujících téměř 2 mld. Kč. Pokud nepřihlížím k roku 2015, který byl 
výjimečný vzhledem k dočerpávání Operačního programu Doprava 1, patří loňský výsledek do 
kategorie našich rekordních výsledků. 
Hlavní naplň naší činnosti v uplynulém roce tradičně představovaly dopravní stavby 
investované státním sektorem v Čechách a na Slovensku, reprezentované především garanty 
provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železničních drah jako jsou SžDC a ŽSR. 

Všem zúčastněným děkuji za energii věnovanou své práci, díky které se naší 
společnosti dlouhodobě daří vysoce kvalitně plnit závazky a cíle. Aktuálně v mediích 
sledujeme již předvolebně laděné prezentace o úspěších a růstu národní ekonomiky, 
všeobecná obchodní čísla bohužel potvrzují v loňském roce zahájený trend poklesu 
dopravní stavební výroby v české republice. Předpokládám, že se jedná pouze 
o krátkodobý výkyv a v příštích letech dojde k úspěšnému čerpaní programů
na rozvoj dopravní infrastruktury v našem regionu.
Elektrizace železnic Praha a.s. se uplatňuje ve všech oborech a fázích souvisejících 
s výstavbou elektrotechnických zařízení především v dopravní infrastruktuře. 
Disponujeme vlastní projekční, konstrukční, výrobní a montážní kapacitou 
ve většinovém spektru našeho sortimentu. V závislosti na naší strategii a na dalším 
směřovaní vývoje v tomto rezortu čeká některé z nich v příštím období dílčí útlum. 
Věřím, že jiné se naopak podaří dal rozvinout a více zaměřit pozornost na inovace 
v našich produktech a vybaveni. To je předpokladem pro udržení naší stabilní pozice na 
trhu. 

Jsem přesvědčen, že tradiční a odpovědná společnost Elektrizace železnic Praha a.s. bude 
i nadále velmi úspěšná. Určitě se dokážeme vypořádat s ne zcela ideální vnější atmosférou 
a příští výroční zprávu budu znovu zahajovat větou pozitivně hodnotící předcházející rok, jako 
výrobně i obchodně úspěšně zvládnutý. 

Ing. Luděk Valtr 
Předseda představenstva a�flerální ředitel 
Elektrizaclželeznic jlraha,á.s/ 
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Dear business partners, Dear colleagues, 

For Elektrizace železnic Praha, a. s. the year 2016 was very successful. We achieved a very respectable 
performance reaching nearly CZK 2 bil/ion. ff I do not consider the year 2015 which was exceptional 
thanks to the Operational Program nr,ansport 1" drawing, the last year's result hlt record levels. 

Dur main activities in the last year were traditionally represented by transportation engineering 
invested by the public sector in the Czech Republic and the Slovak Republic, representing mainly 
guarantors of operabillty, modernization and development of railways such as the Railways 
lnfrastructure Adminlstration (RIA) and the Ral/ways of the Slovak Republic (RSR). 

I thank al/ of you for your skills and energy devoted to your work, thanks to which aur Company 
has been successfu/ for a long period in fulfilling its commitments and goals.ln the media we 
are watching currently pre-election presentations obout the success and growth of the national 
economy, unfortunate/y, the general safes figures confirm the trend of a decline in transport 
construction in the Czech Republlc which commenced last year. I suppose that this is only a short
term f/uctuation and that in the near future we will be successful ln drawing programs for the 
development of transport infrastructure in our region. 

Elektrizace železnic Praha a.s. has proved successful in al/ branches and stages related to the 
construction of electrical equipment mainly in the transport infrastructure. We have aur own design, 
construction, production and assembly capacities in the majority spectrum of aur assortment. 
Depending on aur strategy and on the direction of further devefopment in this sector, some of them 
will be affllcted with a partiaf run-down in the next period. I believe that the others will continue 
to develop, when concentrating aur effort on innovation of aur products and equipment. This is a 
prerequisite for maintaining aur stable market position. 

I am convinced that the traditional and responsible company Elektrizace železnic Praha a.s. wi/1 
continue to be very successful. We will certalnly be oble to cope with the not quite perfect sociaf 
atmosphere in aur country and I believe that I will begin the next annual report with a positive 
assessment of the previous year os successful/y managed, as for production and sales is concerned. 

Ing. Ludék Valtr 
Chairman of the Board of Directors and General Director 

of the Company Elektrizace železfíil7,raha a.s. 








































































































