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CzECHoSLovaK GroUP a.s. (dále „CSG“) je holdingová
společnost zastřešující aktivity skupiny průmyslových
a obchodních společností z odvětví obranného i civilního
průmyslu sídlících převážně v české a Slovenské republice.

Strategií skupiny CzECHoSLovaK GroUP je dlouhodobě
působit a expandovat v perspektivních odvětvích
tradičního českého a slovenského průmyslu se silným
exportním potenciálem. ve vztahu k partnerům
v soukromém i veřejném sektoru je skupina
CzECHoSLovaK GroUP stabilní a seriózní partner
generující zajímavé obchodní příležitosti.

CzECHoSLovaK GroUP je perspektivní zaměstnavatel
pro téměř 7000 zaměstnanců v čr a dalších evropských
státech.

Skupina CzECHoSLovaK GroUP se postupně rozšířila
o subjekty působící v civilní výrobě a službách (výroba
brzdových systémů pro kolejová vozidla, letecký průmysl
aj.). v roce 2017 byla do CzECHoSLovaK GroUP
zařazena společnost TaTra TrUCKS a.s., tradiční
a celosvětově známý výrobce užitkových vozidel do
terénu.

HiStORiE A VýVOj SPOLEčnOSti

Založení, vznik a existence CSG
CzECHoSLovaK GroUP byl založen dne 28. srpna 2014
zakladatelskou listinou (nz 527/2014, n 598/2014) podle
práva české republiky jako akciová společnost pod
obchodní firmou EXCaLIBUr GroUP a.s. Ke vzniku 
CSG došlo zápisem do obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze pod spis. značkou B 20071 dne
13. října 2014. S účinností od 14. ledna 2016 CSG změnil
svoji obchodní firmu na CzECHoSLovaK GroUP a.s.
CSG je holdingovou společností zastřešující aktivity
dceřiných společností zejména v české republice 
a na Slovensku. 

Základní kapitál CSG
základní kapitál CzECHoSLovaK GroUP a.s.
je 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) 
a byl splacen v plné výši. základní kapitál je rozdělen 
do 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 
100 000 Kč. všechny akcie mají zaknihovanou podobu
a znějí na jméno.

❚ přEdstavEní spoLEčnosti

ZáKLAdní údAjE

název společnosti CzEChosLovaK GroUp a. s.
Identifikační číslo 034 72 302

Datum vzniku 13. října 2014
Sídlo sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 praha 8

vedená u Městského soudu v praze, spisová značka b 20071
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„› Ve vztahu k partnerům v soukromém i veřejném sektoru 

je skupina CZECHOSLOVAK GROUP stabilní a seriózní

partner generující zajímavé obchodní příležitosti.

“



❚ sLovo MajitELE a GEnEráLního řEditELE

„›
vážení čtenáři,

držíte v rukou roční zprávu CzECHoSLovaK GroUP (CSG)
za rok 2017. Jedná se o materiál, který navazuje na výroční
zprávu. Hlavní odlišností je, že v tomto dokumentu je
popsán nejen konsolidovaný celek společností, ale i klíčové
firmy mimo holdingovou strukturu, které jsou ovládány
stejným majitelem. K tomu přísluší i základní ekonomické
statistiky nekonsolidovaného celku CzECHoSLovaK
GroUP. 

CSG se v prvé řadě soustředí na rozvoj podniků, které již ve
skupině jsou. vedle toho nadále investuje do malých
a středních firem, které mají zajímavý produkt a exportní
potenciál. z daňových i ekonomických důvodů jsou nově
získané společnosti začleňovány do konsolidovaného celku
postupně. Proto výroční zpráva nezachycuje celkový rozsah
podnikání CSG a je vhodné ji doplnit roční zprávou, s níž se
právě seznamujete. 

Letos uplynulo sto let od vzniku československa, a tedy
i československého průmyslu. Podnikání naší rodiny, které
postupně vedlo až ke vniku CzECHoSLovaK GroUP, už trvá
přes čtvrt století, což je víc, než kolik trvala 1. československá
republika. na její průmyslovou tradici, která byla založena na
konstrukčních dovednostech československých inženýrů
a schopnosti československých dělníků kvalitně vyrábět,
v mnohém navazujeme. Stejně jako za 1. republiky, i dnes
jsme silně orientováni na export, který českou ekonomiku živí.
vedle klasického strojírenství rozvíjíme obory, které před 100
lety ještě neexistovaly: výrobu radarů či vývoj software.

Jsme přesvědčeni, že český průmysl zůstane i do budoucna
klíčovým zdrojem národního důchodu a tvůrcem pracovních
míst. Tradice je budoucnost.

Hospodářské výsledky
za rok 2017 dosáhly tržby nekonsolidovaného celku
společností CzECHoSLovaK GroUP 24,5 miliardy Kč (cca
942 mil. eur) a EBITDa 2,4 miliardy Kč (cca 92 mil. Kč). nyní
si připomeňme čísla za rok 2016, kdy tržby byly 15,4
miliardy Kč a ukazatel EBITDa činil 1,9 miliardy Kč.
Tržby tedy vzrostly o 60 procent, EBITDa o 26 procent.
nižší růst EBITDa odpovídá situaci, kdy se v některých
případech jedná o akvizice nových podniků v obtížné
situaci, které postupně stavíme na nohy. Typickým
příkladem je společnost Kovosvit MaS.

v rámci postupné konsolidace skupiny bylo v roce 2017
největším milníkem podzimní začlenění společnosti TaTra
TrUCKS a jejích dceřiných firem do CSG.

Podnikání skupiny
Skupina se nadále rozvíjí v obranném průmyslu, kde zůstává
významným dodavatelem osvědčených typů kolové
i pásové techniky východního původu. vzhledem ke
geopolitické orientaci české republiky je velmi důležité, že
tato kapacita je k dispozici na území členského státu naTo.
Světoví provozovatelé této techniky tak nemusí být závislí
na původních výrobcích na území ruské federace, kterým
skupina CSG úspěšně konkuruje.

zároveň postupně roste výrobní a vývojové portfolio
pozemní techniky západního původu. Strategický význam
má spolupráce s koncernem General Dynamics European
Land Systems, od kterého CSG získalo licenci na výrobu
kolových obrněnců Pandur II 8x8 Cz vyráběných v podniku
TaTra DEFEnCE vEHICLE. Tyto v česku vyráběné Pandury
získaly v roce 2017 prvního zákazníka, kterým je Ministerstvo
obrany čr. objednalo si dvacítku Pandurů ve velitelských
a spojovacích verzích. Dalším významným moderním
produktem je u pozemní techniky šestikolové obrněné
vozidlo TITUS na podvozku Tatra vyvinuté s přední
francouzskou zbrojovkou nexter. Je důležité uvést, že díky
společnostem ELDIS Pardubice a rETIa máme schopnost
do pozemní techniky integrovat i pokročilé elektronické
systémy.

obranný průmysl představuje okolo poloviny tržeb skupiny,
zbytek generuje automobilový, železniční, letecký a také
elektrotechnický průmysl. v automotive hraje klíčovou roli
ve skupině automobilka TaTra TrUCKS, v železniční oblasti
zůstává hlavní výrobní kapacitou třemošnická továrna
DaKo-Cz zaměřená na vývoj a výrobu brzdových systémů
pro kolejová vozidla, v leteckém průmyslu se utěšeně rozvíjí
letecké opravny JoB aIr Technic.

novým a od počátku velmi úspěšným projektem skupiny je
výcvikové centrum pro piloty vrtulníků ve slovenských
Košicích pod vlajkou společnosti Slovak Training academy.
Do početné vrtulníkové flotily této firmy patří i legendární
americký vrtulník UH-60 Black Hawk. Projekt vznikl ve
spolupráci s významnou americkou společností raytheon
a znamená tak prohloubení obchodních vztahů skupiny
v Severní americe.

v souvislosti s nekonsolidovaným celkem CSG si zaslouží
vyzdvihnout výrobce obráběcích center Kovosvit MaS: Tato
společnost, která byla v době našeho vstupu v létě 2016
zralá na insolvenci vzhledem ke stojící výrobě a chybějícímu
financování, se v roce 2017 vrátila ke standardnímu
fungování, dosáhla tržeb 1,3 miliardy Kč a kladného
hospodářského výsledku. To zdaleka neznamená, že je
všechno v podniku perfektní, ale akutní krizi se podařilo
zažehnat. Kovosvit MaS je příkladem společnosti, která byla
v době našeho převzetí rizikovou investicí, ale která má
produkty s vysokou přidanou hodnotou a velký rozvojový
potenciál.

investice do firem
Po prudkém růstu skupiny v roce 2016, kdy se CSG stala
největším českým investorem, byl rok 2017 ve znamení
konsolidace. Přesto bylo realizováno několik úspěšných
akvizic.

na podzim CSG expandovalo do Srbska, kde prostřednictvím
své slovenské větve MSM koupila část konkurzní majetkové
podstaty podniku IMK 14. oktobar. Podnik měl v té době za
sebou několik neúspěšných pokusů o dražbu, které
ztroskotaly na nezájmu investorů. nám se podařilo podnik
restartovat, a kromě převzetí zaměstnanců ze zkrachovalé
společnosti vytvořit sto nových pracovních míst. Důvodem
pro tuto investici je především růstový potenciál srbské
ekonomiky, kde ještě jsou k dispozici nevyužité průmyslové
kapacity i vzdělaná a motivovaná pracovní síla.

vedle této investice koupila CSG závěrem roku od
původních vlastníků a zakladatelů dvě zavedené a
prosperující české firmy: pražského vývojáře systémů řízení
letového provozu CS Soft (kterého mimochodem původní
majitel založil rok před pádem komunismu v roce 1988) a
radarového výrobce z Pardubic ELDIS, jednoho z úspěšných
nositelů tradice bývalé pardubické Tesly.

Společenská odpovědnost
Po vzoru svých amerických a evropských partnerů CSG v
roce 2017 rozvíjela systém compliance, kterému se loni začal

věnovat samostatný specializovaných úsek přímo podřízený
vedení holdingu. Holding se stal v roce 2017 partnerem
jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí v čr,
Karlovarského filmového festivalu. vedle toho podpořil
hokejový klub HC Pardubice a celou řadu kulturních,
společenských a vzdělávacích akcí, často s tematikou
obrany a bezpečnosti.

Kromě těchto aktivit, které lze označit za standardní
sponzoring, má CSG program malých grantů pro své vlastní
zaměstnance, kteří ve volném čase organizují tábory pro
děti, sportovní události, kulturní akce a další veřejně
prospěšné aktivity.

Závěrem
Holding CSG v roce 2017 potvrdil a dále prohloubil své
postavení významného průmyslového subjektu
a zaměstnavatele zejména v česku a na Slovensku. nadále
úspěšně provozoval strategické podniky, které jsou v době
míru významnými exportéry a v bezpečnostní krizi
klíčovými dodavateli pro potřebu domácí armády, policie 
či záchranářů. na mezinárodní úrovni došlo k dalšímu
posílení vztahů s významnými západními společnostmi
včetně předních firem obranného průmyslu v USa.

I do budoucna má holding strategii investovat zejména
v oblastí malých a středních podniků, a to i mimo domovský
region Střední Evropy. Hlavní možnost rozvoje ale vidí ve
využití potenciálu podniků, které již ve skupině jsou.

Úplně na závěr nám dovolte poděkovat všem
zaměstnancům, obchodním partnerům, finančním
partnerům i našim mnoha subdodavatelům, bez jejichž
přispění by úspěch roku 2017 nebyl možný.

Michal Strnad jaroslav Strnad
GEnEráLní ŘEDITEL a MaJITEL zaKLaDaTEL a čLEn Dozorčí raDY
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“

Holding CSG v roce 2017 potvrdil a dále prohloubil 

své postavení významného průmyslového subjektu

a zaměstnavatele zejména v Česku a na Slovensku.



❚ zpráva přEdstavEnstva

„›
Po dynamickém rozšiřování skupiny formou akvizic
v předchozích letech si představenstvo dalo za cíl 
na rok 2017 především stabilizaci stávajících společností
holdingu. Přesto skupina uskutečnila v závěru roku několik
významných akvizicí.

Předně došlo k začlenění společného podniku -
společnosti TaTra TrUCKS a.s. a jejich dceřiných
společností TaTra METaLUrGIE a.s. a TaTra EXPorT
s.r.o. do skupiny. To je v souladu s plánem vybudování
divize výroby nákladních automobilů. S tím souvisí
i úspěšné přestěhování výroby lehkých nákladních
automobilů avIa do výrobního závodu v Přelouči
a zahájení zkušební výroby v závěru roku 2017.

Dalšími dvěma významnými akvizicemi byla koupě
výrobce radarových systémů ELDIS Pardubice s.r.o.
a společného podniku CS SoFT a.s., která se zabývá
vývojem softwarových systémů pro letecký průmysl. 
Tyto dvě akvizice velmi významně posílily divizi aEro
SPaCE neboli služby leteckému průmyslu. Tato divize 
se velmi dynamicky rozvíjí a tvoří jeden z pilířů skupiny
CzECHoSLovaK GroUP.

na druhou stranu se majitelé společnosti rozhodli nadále
nepokračovat v oboru silniční dopravy a společnosti nIKa
Logistics a.s. a její dceřiná společnost DHS Logistics a.s.
byly výhodně prodány. novým majitelem je firma
dlouhodobě působící v oboru, což nám dává jistotu
úspěšného pokračování činnosti společností.

Celková aktiva společnosti vzrostla o 46 % a blíží se
hodnotě 19 mld. korun. na nárůstu aktiv se větší měrou
podílejí dlouhodobá aktiva (růst 53 %), než krátkodobá
(růst 41 %). zisk po zdanění z pokračujících činností
vzrostl meziročně o 195 tisíc korun a přiblížil se k hranici
jedné miliardy korun, když dosáhl úrovně 955 milionů. 
To je nejvyšší zisk za dobu existence skupiny. 

Pro rok 2018 si představenstvo klade za cíl další zvyšování
produktivity práce společností skupiny. Pomoci by tomu
mělo i vytvoření několika manažerských divizí podle
produktového zaměření společností pro další zvyšování
efektivity řízení skupiny. z plánovaných projektů stojí 
za zmínku posílení aktivit v odvětví železniční dopravy.
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“
Celková aktiva společnosti v roce 2017 vzrostla 

o 46 % a blíží se hodnotě 19 mld. korun.



❚ hLavní trhy a postavEní sKUpiny
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CsG prostřednictvím dceřiných společností aktivně obchoduje se zákazníky v mnoha zemích světa.

ZObRAZEní PůSObEní SKUPiny VE SVětě:

❚ ExpanzE sKUpiny v roCE 2017

„

“›
›
›
›
›

Budeme pracovat na rozvoji našich výrobních 

a vývojových schopností s cílem stát se 

regionálně významnou průmyslovou skupinou.

21. 10. 2017

30. 11. 2017

30. 11. 2017

22. 12. 2017 

Společnost MSM GROUP, s.r.o. koupila zbývajících 30 % akcií společnosti Virte, a.s., 
přičemž se stala 100% akcionářem této společnosti.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP prostřednictvím společnosti CSG RdR a.s. získal 100% podíl 
ve společnosti ELdiS Pardubice, s.r.o., která je předním českým výrobcem radarových systémů.

došlo k převodu 100% podílu ve společnosti niKA development a.s., která vlastní 65% podíl 
ve společném podniku tAtRA tRUCKS a.s. a jejích dceřiných společností, z pana jaroslava Strnada
na společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

Holding CZECHOSLOVAK GROUP získal prostřednictvím společnosti tRAditiOn CS a.s. podíl 
ve společném podniku – společnosti CS SOFt a.s., která je tradičním dodavatelem nejmodernějších
AtM systémů a řešení pro letectví.



❚ Mapa KLíčovýCh provozovEn v čr a sr
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PRAHA

Brno

Ostrava

Bratislava

EXCALIBUR INTERNATIONAL 
Obchodní společnost zaměřená na leteckou a speciální 
techniku a s nimi souvisejícími službami.

CS SOFT 
Dodavatel systémů pro řízení letového provozu a softwaru 
pro dispečinky leteckých společnosti.

EXCALIBUR ARMY
Vývoj, výroba, opravy a modernizace
vojenských vozidel, spolupráce na 
projektu kolového obrněného vozidla 
Pandur II 8x8.

MSM GROUP 
Slovenská holdingová společnost zaměřená na 
speciální a civilní strojírenskou produkci, výrobu 
ručních zbraní a munice.

MSM MARTIN
Výroba, opravy, servis a delaborace vojenské techniky, 
zbraní, munice, vývoj a výroba radiových navigačních 
systémů.

ZVS
Strojírenský podnik zaměřený na obrannou i civilní produkci, 
výroba munice malých, středních i velkých ráží a ručních zbraní.

ZTS METALURG 
Výroba volných a zápustkových výkovků, odlitků z oceli, 
ocelolitiny a legovaných ocelí pro potřeby obranného průmyslu, 
železničního a těžebního segmentu atd.

SLOVAK TRAINING ACADEMY
Školící středisko pro piloty vrtulníků 
z celého světa.

JOB AIR TECHNIC 
Opravy letecké techniky, zejména letadel Boeing 737,
Airbus A320, SAAB 340 a L-410.

TATRA DEFENCE VEHICLE  
Vývoj a výroba vozidel na podvozku Pandur II, generální opravy 
a modernizace speciální techniky.

TATRA TRUCKS 
Vývoj a výroba těžkých terénních nákladních automobilů 
a speciálních vozidel na unikátním podvozku Tatra.

ELDIS PARDUBICE 
Přední český výrobce aktivních radarových 
systémů.

DAKO-CZ
Výroba brzdových systémů a komponentů 
pro nákladní a osobní vozy, lokomotivy,
vagony, vozy metra i tramvaje.

AVIA
Výroba užitkových nákladních 
automobilů pro použití v logistice,
komerční sféře, ve stavebnictví,
pro hasiče apod.

KARBOX 
Vývoj a výroba integrovaných kontejnerů,
kontejnerových pracovišť, kontejnerových 
a speciálních nástaveb (např. kompletní 
kontejnerové sestavy polních nemocnic pro NATO).

ELTON 
Výroba českých exkluzivních hodinek značky PRIM 
s šedesátiletou tradicí výroby v Novém Městě nad Metují.

RETIA 
Modernizace radarů a raketových prostředků, 
vývoj systémů velení a řízení, UWB lokalizační 
zařízení a komunikační systémy.

Kovosvit MAS 
Výroba a vývoj obráběcích strojů.



❚ orGanizační strUKtUra sKUpiny

“› Jaroslav Strnad

NIKA 
DEVELOPMENT a.s.

TATRA 
EXPORT s.r.o.

TATRA 
METALURGIE a.s.

TATRA
DEFENCE

INDUSTRIAL s.r.o.

 

 

TATRA 
TRUCKS a.s.

 
 

EXCALIBUR
USA a.s.

LIAZ
TRUCKS a.s.

CSG SPV a.s.  PROGRESS 
SPV a.s.

Na Poříčí 17 s.r.o.

EXCALIBUR 
INTERNATIONAL a.s.

CZECH
DEFENCE

SYSTEMS a.s.

ARMY
SYSTEMS a.s.

EUROPEAN
AIR

SERVICES s.r.o.
ARS Europe a.s.

EAS 
Holding a.s.

New Space
Technologies s.r.o.

ATLAN
GROUP s.r.o.

ZVS
INDUSTRY, a.s.

ZVS
IMPEX, a.s.CZ-Slovensko s.r.o.

MSM
holding, s.r.o.

ZVS Defence
Industrial, s.r.o.

CZECHOSLOVAKIA
 TRADE a.s.

 

ZVS
holding, a.s.

 

Slovak Training
Academy, s.r.o.

 

 

CZECHOSLOVAK 
GROUP B.V. 

MSM 
GROUP s.r.o. 

TATRA a.s.
ARMY

EXPORT a.s.

SHER Technologies a.s.  
 

 

CSG 
FACILITY a.s. 

TECHPARK
HRADUBICKÁ a.s.

INDUSTRIAL
TRADE

SERVICES a.s.

TATRA 
DEFENCE 

VEHICLE a.s.

TATRA
AVIATION a.s.

KARBOX 
holding s.r.o.

KARBOX s.r.o.

SBS ZVS, s.r.o.
ZVS

technology, s.r.o. 
Industry

Defence, s.r.o.

EG POLSKA 
sp. z o.o.

EXCALIBUR 
ARMY spol. s r.o.

DEFENCE
EXPORT a.s. LOSTR a.s.

AVIA 
Motors s.r.o.

ROSCO
Bohemia a.s.

MADE
CS a.s.

DEFENCE
SYSTEMS a.s.

ELTON hodinářská, a.s.
 

INTEGRA
CAPITAL a.s.

 

ZTS METALURG a.s.

ZTS METALURG špeciál, s.r.o.

JOB AIR Technic a.s.
 

anji s.r.o.

CSGM a.s.
DAKO-CZ, a.s

 

LIKVIDACE 
ODPADU CZ a.s.

Virte, a.s.    
MSM DEFENCE
INDUSTRY s.r.o.

 

DEFENCE 
TRADE a.s. CSG RDR a.s.

ELDIS 
Pardubice, s.r.o.

TRADITION 
CS a.s.

SCMG – 14. OKTOBAR d.o.o.
Beograd-Vračar

Česká letecká
servisní a.s.

 FUTURE 
CS a.s.

CSG
INDUSTRY a.s.

 

 ARMY 
TRADE a.s.

CZECHOSLOVAK
EXPORT a.s.

HTH land a.s.

 

 

ZVS 
TRADE s.r.o.

Montservis,
s.r.o.

CS SOFT a.s.

 

CZECHOSLOVAK 
GROUP B.V. 

Specialist Aviation
Services CE s.r.o.

MSM
Martin s.r.o.

VÝVOJ
Martin, a.s.

ZVS
Ammunition, a.s.
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jEdiný AKCiOnář CSG
Jediným akcionářem CSG je společnost Czechoslovak
Group B. v. se sídlem Kingsfordweg 151, 1043Gr
amsterdam, nizozemské království, zapsaná pod reg.
číslem 61195456 (Jediný akcionář), jež byla v roce 2017 
ze 100 % vlastněna panem Jaroslavem Strnadem.

Ten jako jediný akcionář vykonával působnost nejvyššího
orgánu CSG. 

SKUPinA
CSG je holdingovou společností zastřešující aktivity
Dceřiných společností v české republice a na Slovensku. 

CSG má přímou majetkovou účast ve společnostech
zobrazených na následujícím schématu spolu s drženým
podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech
příslušné společnosti. 

ZMěnA MAjitELE SKUPiny V ROCE 2018
na začátku roku 2018 proběhla změna vlastníka Skupiny
CSG, kterým se od 26. ledna 2018 stal Michal Strnad, syn
zakladatele Jaroslava Strnada. K převodu došlo na základě
smlouvy o převodu 100% akciového podílu ve společnosti
Czechoslovak Group B.v.

ORGAniZAční SCHéMA

„
Přestože Skupina čítá již přes 80 firem, 

stále jsou v jejím vývoji vidět jasný směr a strategie.

“



❚ UKazatELE sKUpiny

„

“› Za rok 2017 dosáhly tržby nekonsolidovaného celku

společností CZECHOSLOVAK GROUP 24,096 miliardy Kč.
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v tis. Kč jednotka k 31. prosinci 2017 k 31. prosinci 2016

aktiva tis. Kč 44 040 050   24 461 797    

tržby tis. Kč 24 096 047   15 407 147    

Ebitda tis. Kč 2 781 139   1 883 639    

Ebit tis. Kč 2 157 086   1 341 295    

Eat tis. Kč 1 817 392   1 090 286

počet zaměstnanců 6797 4 875

Výsledky nekonsolidovaného celku
Jedná se o prostý součet účetních údajů (podle lokálních účetních standardů) jednotlivých společností.

Výsledky konsolidovaného celku

jednotka k 31. prosinci 2017 k 31. prosinci 2016

aktiva tis. Kč 18 971 954 12 999 431

vlastní kapitál tis. Kč 6 016 403 5 146 199

tržby tis. Kč 7 721 253 5 736 435

Ebitda tis. Kč 1 294 395 1 275 180

Ebit tis. Kč 1 192 873 905 179

Eat tis. Kč 970 096 756 046

rentabilita vlastního kapitálu % 16,1 14,7

rentabilita tržeb % 12,5 13,2

počet zaměstnanců 3 493 3 217

Kovenant debt Equity ratio 2,93 2,72
(maximální hodnota 4)*

* Kovenant Debt Equity ratio odpovídá výpočtu, který je definován v prospektu emitenta.

❚ EtiCKé zásady podniKání

„

“› V roce 2017 pokračovala Skupina CSG v rozvoji 

firemní kultury v oblasti etického podnikání.

Každý den je Skupina CSG konfrontována s vysokou
rychlostí změn globálních i evropských podmínek
podnikání, ať už v oblasti zbrojního, nebo strojírenského
průmyslu, a samozřejmě potřeb a požadavků zákazníků.
ale jedna věc zůstává v tomto prostředí ve Skupině CSG
stálá – trvalý zájem na korektních obchodních
a mezilidských vztazích jako základu, bez kterého nelze
udržovat důvěru uvnitř ani vně Skupiny CSG. v roce 2017
pokračovala Skupina CSG v rozvoji firemní kultury v oblasti
etického podnikání. Skupina CSG jedná v souladu se
strategickým dokumentem „Etický kodex“, který definuje
obecná pravidla etického chování, jejich jednotný výklad
a uplatňování jak vůči zaměstnancům či dodavatelům, tak
i partnerům. Tento dokument je k dispozici na internetové
stránce CSG www.czechoslovakgroup.cz, v sekci o nás →
Compliance program → Etický kodex.

Společnost v současné době nemá schválenu formální
politiku rozmanitosti pro orgány společnosti, nicméně
složení představenstva politiku rozmanitosti bezděčně
splňuje. Do budoucna společnost předpokládá vytvoření
i formalizovaných pravidel pro politiku rozmanitosti.



❚ hLavní činnosti a přEdMĚt podniKání sKUpiny

„

“›
❚ nEjvýznaMnĚjší dCEřiné spoLEčnosti a jEjiCh činnosti

Strategií skupiny CZECHOSLOVAK GROUP je dlouhodobě 

působit a expandovat v perspektivních odvětvích 

tradičního českého a slovenského průmyslu.
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HLAVní činnOSti HOLdinGU CSG

CzECHoSLovaK GroUP a. s. je holdingová společnost
navazující na tradici československého průmyslu.
Podporuje aktivity a rozvoj tradičních českých
a slovenských společností, jež se věnují obranné a civilní
průmyslové výrobě a obchodu. na Slovensku jsou aktivity
v oblasti obranného průmyslu soustředěny do holdingu
MSM GroUP s.r.o. Do tohoto holdingu jsou začleněny
vojenské opravárenské podniky Ministerstva obrany Sr,
které má CzECHoSLovaK GroUP v dlouhodobém
pronájmu. členy skupiny jsou tradiční společnosti, jejichž
výrobky a služby jsou často vzájemně propojeny, tudíž
vytváří silný synergický efekt. Hlavními obory skupiny
CzECHoSLovaK GroUP jsou strojírenství, automobilový,
železniční, letecký a obranný průmysl. S produkty
společností holdingu CSG se lze díky silné proexportní
orientaci setkat na všech kontinentech a počet zákazníků
se stále rozrůstá. 

Strategií skupiny CzECHoSLovaK GroUP je dlouhodobě
působit a expandovat v perspektivních odvětvích
tradičního českého a slovenského průmyslu. v roce 2017
byla do holdingu CzECHoSLovaK GroUP zařazena jako
společný podnik doposud partnerská společnost TaTra
TrUCKS a.s., která je tradičním a celosvětově známým
výrobcem užitkových vozidel do terénu. ve vztahu
k partnerům v soukromém i veřejném sektoru je skupina
CzECHoSLovaK GroUP stabilní a seriózní partner
generující zajímavé obchodní příležitosti. 

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 12 215 15 407 24 096

EBITDa mil. Kč 1 463 1 834 2 781

aktiva celkem mil. Kč 16 354 24 462 44 040

vlastní kapitál mil. Kč 5 095 9 691 16 614

Počet zaměstnanců os. 3 631* 4 875** 6 797***

Výsledky nekonsolidovaného celku

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby (kons.) mil. Kč 4 725 5 736 7 721

EBITDa (kons.) mil. Kč 1 248 1 275 1 294

aktiva celkem (kons.) mil. Kč 7 645 12 999 18 971

vlastní kapitál (kons.) mil. Kč 1 686 5 146 6 016

Počet zaměstnanců os. 1 973* 3 217** 3 493***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

Výsledky konsolidovaného celku

› tAtRA tRUCKS a.s. – společný podnik

› EXCALibUR ARMy spol. s r.o.

› AViA Motors s. r.o.

› dAKO-CZ, a.s.

› KARbOX s.r.o.

› tAtRA dEFEnCE VEHiCLE a.s.

› tAtRA MEtALURGiE a.s. – společný podnik

› MSM MARtin, s.r.o.

› ZVS holding, a.s.

› ZtS MEtALURG, a.s.

› EUROPEAn AiR SERViCES s.r.o.

› jOb AiR technic a.s.

› česká letecká servisní a.s.

› CS SOFt a.s. – společný podnik

› ELdiS Pardubice, s.r.o.

› ELtOn hodinářská, a.s.

› EXCALibUR intERnAtiOnAL, a.s.



tAtRA tRUCKS a.s.

název: tatra trUCKs a.s. (tatra trUCKs) 
Ičo: 014 82 840
Sídlo: areál tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, česká republika
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vybrané finanční údaje ExCaLibUr arMy vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 3 944 2 146 2 091

EBITDa mil. Kč 775 625 535

aktiva celkem mil. Kč 3 725 3 628 4 309

Počet zaměstnanců os. 492* 441** 503***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

EXCALibUR ARMy spol. s r.o.

název: ExCaLibUr arMy spol. s r.o. (ExCaLibUr arMy)
Ičo: 645 73 877
Sídlo: Kodaňská 521/57, 101 00 praha 10 – vršovice, česká republika

Hlavní činnost: 
Prodej, opravy, výroba a modernizace vojenské techniky,
náhradních dílů, zbraní, munice a dalšího vojenského
materiálu. Strojírenská výroba, revize techniky a školení
v práci s technikou. 

Kategorie činnosti: 
obchod s vojenskou technikou, jako jsou tanky, bojová
vozidla pěchoty, obrněné transportéry a jiná pásová
i kolová vojenská vozidla, v omezené míře i letecká

technika. Skladování, výroba a prodej náhradních dílů pro
vojenskou techniku. obchod s municí a ostatním
vojenským materiálem. Kompletní servis i modernizace
osvědčených typů bojových vozidel a náhradních dílů.

zákazníky jsou nejen veřejnoprávní subjekty, ale i subjekty
působící v oblasti domácího i mezinárodního obchodu,
okrajově např. kluby vojenské historie a muzea. 

Hlavní činnost: 
výroba a vývoj nákladních a speciálních vozidel pro armádu,
stavebnictví, těžařství, lesnictví, zemědělství i hasiče. Civilní
produkci reprezentují zejména vozidla řady TaTra PHoEnIX
a TaTra TErrn°1, speciální a vojenskou produkci představují
obchodní řady TaTra ForCE a TaTra TaCTIC.

TaTra TrUCKS je třetí nejstarší automobilkou na světě se
168letou tradicí ve výrobě dopravních prostředků.
Plněpohonná vozidla TaTra s unikátní konstrukcí podvozku

založené na nosné rouře s nezávisle zavěšenými výkyvnými
polonápravami se znakem náprav 4x4 až 16x16 slouží
zákazníkům z civilního i bezpečnostního sektoru po celém
světě. vozidla TaTra jsou většinou využívána pro přepravu
nákladů, jako nosiče speciální nástaveb, spojovací vozidla,
podvozky pro radary či podvozky pro elektronické či jiné
citlivé systémy. Podvozky TaTra jsou používány také pro
obrněná vozidla, jako např. TITUS od nEXTEr SYSTEMS nebo
aSTroS brazilského výrobce avibras. 

vybrané finanční údaje tatra trUCKs vycházející z individuální účetní závěrky vypracované dle českých účetních
standardů. v rámci konsolidované účetní závěrky je společnost vykázána jako společný podnik.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 3 560 5 287 5 704

EBITDa mil. Kč 446 548 646

aktiva celkem mil. Kč 3 513 5 043 5 675

Počet zaměstnanců os. 856* 1 007** 1 192***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.



AViA Motors s.r.o.

název: avia Motors s. r.o. (avia Motors)
Ičo: 274 22 356
Sídlo: na poříčí 1071/17, 110 00 praha 1 – nové Město, česká republika

Hlavní činnost: 
výroba lehkých užitkových nákladních automobilů pro použití
v logistice, komerční sféře, ve stavebnictví, pro hasiče apod.
variabilita a mnoho konfigurací. výběr z hmotnostních
kategorií, variant rozvorů, pohonů a tří verzí kabin.

Společnost avIa Motors je tradiční českou strojírenskou
firmou, jejíž kořeny sahají až do roku 1919. od svého založení
se věnovala především letecké výrobě, po druhé světové válce

k ní přibyla i produkce nákladních automobilů. od 60. let
minulého století se nákladní automobily staly hlavním
výrobním programem společnosti, která je dodávala nejen na
domácí trh, ale ve velkých sériích i do zahraničí. Po roce 1989
několikrát změnila vlastníka a v roce 2016 automobilku koupil
holding CzECHoSLovaK GroUP. v jeho struktuře obnovená
produkce lehkých a středních nákladních vozidel značky avIa
synergickým způsobem doplňuje nabídku těžkých
a speciálních vozů automobilky TaTra TrUCKS.

20 | CzECHoSLovaK GroUP a.s. roční zPráva 2017 | 21

vybrané finanční údaje společnosti avia Motors vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 19 18 18

EBITDa mil. Kč -127 -12 18

aktiva celkem mil. Kč 264 287 275

Počet zaměstnanců os. 14* 35** 75***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

vybrané finanční údaje daKo-Cz vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 837 905 738

EBITDa mil. Kč 136 122 91

aktiva celkem mil. Kč 850 885 819

Počet zaměstnanců os. 487* 474** 469***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

dAKO-CZ, a.s. 

název: daKo-Cz, a.s. (daKo-Cz) 
Ičo: 465 05 091
Sídlo: budovatelů 323, 538 43 třemošnice, česká republika

Hlavní činnost:
vývoj, výroba a servis brzdových systémů pro kolejová
vozidla. Dodávky brzdových systémů a komponent pro
nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy
a vozy metra i tramvaje.

Kategorie činnosti:
výroba pneumatických, elektromechanických
a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla.
Brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní

vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, vozy metra
i tramvaje. DaKo-Cz dodává brzdové systémy
a komponenty předním světovým výrobcům, kterými jsou
například Siemens a Stadler. Kolejová vozidla s brzdami
DaKo-Cz jsou provozována nejen v Evropě, ale i v číně,
Indii, Malajsii, Indonésii, alžírsku a Saudské arábii. 

DaKo-Cz je jedním ze čtyř světových výrobců moderních
pneumatických, elektromechanických a hydraulických
brzdových systémů. 



KARbOX s.r.o.

název: Karbox s.r.o. (Karbox) 
Ičo: 260 02 370
Sídlo: havlíčkova 648, 508 01 hořice, česká republika

Hlavní činnost: 
KarBoX je vedoucím výrobcem kontejnerů a skříňových
nástaveb. návrh a výroba integrovaných, rozkládacích
a skládacích kontejnerů, polních nemocnic a kontejnerových
a skříňových nástaveb. Poskytování komplexního servisu,
oprav kontejnerů a nástaveb. výroba výfukových potrubí pro
autobusy KaroSa, IvECo a vozy TaTra.

Kategorie činnosti: 
návrh, výroba a opravy certifikovaných kontejnerů ISo řady 1.
Standardní kontejnery. Integrované kontejnery, jako jsou

sanitární zdravotnické a laboratorní kontejnery, kuchyně,
prádelny, kanceláře, kontejnerové karoserie a odpadní
kontejnery. Kontejnerové nástavby s elektromagnetickou
kompatibilitou. Speciální skříňové nástavby na podvozky všech
užitkových a nákladních vozidel všech značek s celkovou
nosností do 26 tun. Společnost KarBoX má vlastní
konstrukční a vývojové oddělení. Uskutečňuje dodávky
kompletních polních nemocnic pro armády naTo.

vybrané finanční údaje Karbox vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 207 113 70

EBITDa mil. Kč 11 -14 -31

aktiva celkem mil. Kč 119 146 95

Počet zaměstnanců os. 102* 89** 85***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

vybrané finanční údaje tatra dEFEnCE vEhiCLE vycházející z individuální účetní závěrky
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 2 53 62

EBITDa mil. Kč -13 -17 -13

aktiva celkem mil. Kč 81 146 707

Počet zaměstnanců os. 55* 72** 80***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

tAtRA dEFEnCE VEHiCLE a.s. 

název: tatra dEFEnCE vEhiCLE a.s. (tatra dEFEnCE vEhiCLE) 
Ičo: 241 52 269
Sídlo: Kodaňská 521/57, 101 00 praha 10 – vršovice, česká republika

Hlavní činnost: 
výroba, generální opravy a modernizace převážně
obrněných a speciálních vozidel včetně poprodejních
služeb pro zajištění celého životního cyklu dodávané
techniky. výroba náhradních dílů, servis a výcvik k obsluze.

Kategorie činnosti:
Produkce, servis a údržba kolových obrněných vozidel,
opravy vojenské techniky, výroba komponent vojenské
a automobilní techniky. Servis a údržba vozidel, generální

opravy a modernizace tanků, vozidel BvP a další techniky.
výroba a dodávky náhradních dílů, výcvik posádek
i podpůrného personálu, logistická podpora a komplexní
zajištění životního cyklu techniky. Společnost spolupracuje
s automobilkou TaTra TrUCKS na výrobě obrněných
vozidel typu TITUS. 

odběratelem je převážně armáda české republiky, 
ale i zahraniční zákazníci. 
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tAtRA MEtALURGiE a.s.

název: tatra MEtaLUrGiE a.s. (tatra MEtaLUrGiE) 
Ičo: 036 67 952
Sídlo: areál tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, česká republika

Hlavní činnost:
významný český výrobce odlitků a výkovků, které jsou
dodávány pro strojírenské aplikace v mnoha evropských
zemích. odlitky a výkovky směřují do automobilového
průmyslu, železničního průmyslu, k výrobcům zemědělských
strojů, stavebních strojů a manipulační techniky. Své uplatnění
naleznou i v oblasti všeobecného strojírenství i speciálních
aplikací.

Společnost TaTra METaLUrGIE je přímým nástupcem
společností Tafonco a.s. a Taforge a.s., a tedy pokračovatelem

dlouhodobé tradice slévárenské a kovárenské výroby
v Kopřivnici. Slévárna dlouhodobě spolupracuje s firmami
z automobilového, stavebního a strojírenského průmyslu
včetně dodávek pro zemědělskou techniku, traktory
a vysokozdvižné vozíky. Kovárna poskytuje služby
v zápustkovém kování zákazníkům požadujícím výkovky
různé hmotnosti i složitosti. Firma dodává výrobky i na
světové trhy.

vybrané finanční údaje MsM Martin vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle slovenských účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 787 1 244 1 725

EBITDa mil. Kč 75 187 307

aktiva celkem mil. Kč 653 1 409 1 514

Počet zaměstnanců os. 441* 469** 480***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

MSM MARtin, s.r.o. 

název: MsM Martin, s.r.o. (MsM Martin)
Ičo: 36 422 991
Sídlo: štúrova 925/27, dubnica nad váhom 018 41, slovenská republika

Hlavní činnost: 
opravy, revize, modernizace, prodlužování životního cyklu
munice a techniky. Ekologická likvidace munice a jejich
elementů. Povrchové úpravy materiálů, výroba lisovacích
forem a pěnových výlisků pro civilní průmysl. 

Kategorie činnosti: 
Divize pozemní techniky zajišťuje výrobu, opravy,
modernizace a servis vojenské kolové a pásové techniky,
autorizovaný servis a prodej vozidel TaTra a výrobu ISo
kontejnerů (kontejnery vyráběné v souladu se standardy

Mezinárodní organizace pro normalizaci). Divize letištní
techniky zajišťuje výrobu, opravy a modernizace
radiolokační a navigační elektrotechniky, dále pak vývoj,
výrobu, opravy a modernizaci pozemních zdrojů (GPU).
výkon činností potřebných pro výrobu a servis munice
využívané i v nabídce pro civilní průmysl, jako je pískování,
fosfátování, moření, odmašťování a nanášení adheziv.
Stejně tak společnost navrhuje, konstruuje a vyrábí lisovací
formy, jednoúčelové přípravky i komplexní výrobní linky.
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vybrané finanční údaje tatra MEtaLUrGiE vycházející z individuální účetní závěrky vypracované dle českých účetních
standardů. v rámci konsolidované účetní závěrky je společnost vykázána jako společný podnik.

Ukazatel Mj 2016 2017

Tržby mil. Kč 1 052 1 142

EBITDa mil. Kč 52 48

aktiva celkem mil. Kč 1013 1 190

Počet zaměstnanců os. 649* 684**

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.



ZVS impex

ZVS Holding

ZVS holding, a.s. 

název: zvs holding, a.s. (zvs holding)
Ičo: 36 305 600
Sídlo: štúrova 925/27, 018 41 dubnica nad váhom, slovenská republika

Hlavní činnost: 
vývoj, návrh a výroba velko středo i malokalibrové munice,
střelných zbraní, strojírenská výroba, zpracování plechů,
sváření a práškové lakování.

Kategorie činnosti:
Inženýring vývoje forem pro výrobky z plastů, střižných
a lisovacích nástrojů a forem pro zápustkové výkovky.

vypracování konstrukčních návrhů zařízení a jejich výroba.
výroba munice pro vojenské a pistolové náboje a brokové
munice pro sportovní a lovecké účely. Strojařská výroba, jako
je zpracování plechů, zpracování kovů, sváření, lisování dutých
těles a práškové lakování. výroba protiexplozivních
a protidetonačních pojistných armatur a odkalovacích
čerpadel pro čerpací stanice a technologická zařízení.

vybrané finanční údaje zvs holding vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle slovenských účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 158 166 293

EBITDa mil. Kč 5 4 16

aktiva celkem mil. Kč 153 203 362

Počet zaměstnanců os. 151* 143** 114***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015. ** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 415 340 406

EBITDa mil. Kč 73 41 67

aktiva celkem mil. Kč 350 406 456

Počet zaměstnanců os. 219* 238** 288***
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ZtS MEtALURG, a.s.

název: zts MEtaLUrG, a.s. (zts MEtaLUrG) 
Ičo: 46 933 913
Sídlo: továrenská 56, 018 41 dubnica nad váhom, slovenská republika

Hlavní činnost: 
výroba volných a zápustkových výkovků, odlitků z oceli,
ocelolitiny a legované oceli pro potřeby obranného průmyslu,
železničního a těžního segmentu, manipulační, báňské,
stavební a polnohospodářské techniky.

Kategorie činnosti: 
výroba konstrukční a nástrojové oceli typu uhlíkové, 
uhlíkovo-manganové, nízkolegované, středně legované

a vysoce legované. výroba odlitků, jako jsou brzdové kotouče,
ozubené věnce pro motory, ložiskové komory a nákladní
železniční podvozky. výroba zápustkových výkovků, armatur
a hlavňoviny. Tepelné zpracování ve vozových a hlubinných
pecích. Služby mechanického opracování, jako je těžká
hrubovna a tryskání. Mechanické, metalografické a korozní
zkoušky v certifikované laboratoři.

vybrané finanční údaje zts MEtaLUrG vycházející z neauditované individuální účetní závěrky
vypracované dle slovenských účetních standardů.

Ukazatel Mj 2016 2017

Tržby mil. Kč 68 144

EBITDa mil. Kč -67 -64

aktiva celkem mil. Kč 397 412

Počet zaměstnanců os. 146* 176**

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.



vybrané finanční údaje job air technic vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2016 2017

Tržby mil. Kč 402 584

EBITDa mil. Kč 1 065* 211**

aktiva celkem mil. Kč 966 907

Počet zaměstnanců os. 229*** 285****

* EBITDA obsahuje odpis závazků v rámci restrukturalizace.
** EBITDA obsahuje provozní dotaci.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
**** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

jOb AiR technic a.s.

název: job air technic a.s. (job air technic) 
Ičo: 277 68 872
Sídlo: Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov

Hlavní činnost: 
Těžká údržba, rekonfigurace kabin, pozměňování letadel,
strukturální a složené opravy, nedestruktivní testování,
výměna podvozků, výměna motorů a přídavných motorů,
podpora leteckých nátěrů. 

Kategorie činnosti:
Společnost JoB aIr Technic má jeden z největších
hangárů pro údržbu a opravy letadel ve střední a východní
Evropě. Poskytuje údržbu 2 wide-boby a 6 narrow-body
letadel. v rámci těžké údržby provádí nedestruktivní

kontroly letadlových částí, strukturální opravy, výměny
a opravy podvozků, motorů a dalších částí letadel, jakožto
i rekonfigurace kabiny letadel a instalace WiFi či
infotainment systémů (systém kombinující informační
a zábavné moduly). 

JoB aIr Technic je držitelem oprávnění dle EaSa Part 145
a Faa, certifikace výcviků leteckých mechaniků podle EaSa
Part 147 a Part 66. na základě oprávnění provádí komplexní
údržbu letadel typů Boeing 737 CL a 737 nG, airbus a320
a příbuzných variant, airbus a330, L-410 a Saab 340. 
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vybrané finanční údaje EUropEan air sErviCEs vycházející z individuální účetní závěrky
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 9 597 315

EBITDa mil. Kč -2 164 72

aktiva celkem mil. Kč 40 339 522

Počet zaměstnanců os. 1* 5** 8***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

EUROPEAn AiR SERViCES s. r.o.

název: EUropEan air sErviCEs s.r.o. (EUropEan air sErviCEs)
Ičo: 291 31 987
Sídlo: pod hájkem 406/1a, 180 00 praha 8 – Libeň, česká republika

Hlavní činnost: 
Kompletní letecké řešení včetně prodeje nových
a použitých vrtulníků a letounů, dodání náhradních dílů
a údržby. Poskytuje pokročilý letecký výcvik, základní
letecký výcvik PPL/CPL a prodej a modernizaci letounů.

Kategorie činnosti: 
výcvikové programy pro civilní a vojenské piloty a posádky
počínající základním výcvikem, přes pokročilý a typový až

po misijní a taktický výcvik. Společnost EUroPEan aIr
SErvICES vlastní 3 vrtulníky, typu MD-500E.

EUroPEan aIr SErvICES je zakládajícím partnerem
Slovak Training academy – výcvikového centra pilotů
vrtulníků na Slovensku. 



česká letecká servisní a.s.

název: česká letecká servisní a. s. (česká letecká servisní)
Ičo: 251 01 137
Sídlo: Mladoboleslavská 1081, 197 00 praha 9 – Kbely, česká republika

Hlavní činnost: 
Prodej, opravy, výroba a modernizace avioniky, speciálního
vybavení a náhradních dílů do letecké techniky. Instalace
avioniky, elektrických přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení. 

Kategorie činnosti: 
česká letecká servisní je unikátní a špičkové pracoviště
v české republice a ve střední Evropě nabízející ucelený
řetězec aktivit spojených jak s integrací avionických systémů,

tak speciálního vybavení na letounech a vrtulnících pro civilní
i vojenský sektor. Společnost se zabývá prodejem, záručním
a pozáručním servisem avioniky. 

Mezi zákazníky české letecké servisní patří například Garmin,
rockwell Collins, Dynon avionics, FLIr, Honeywell, Bendix
King, MidContinent, Becker avionics, Kannad, Trig, Icom,
avidyne a další.

vybrané finanční údaje české letecké servisní vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 93 90 1 552

EBITDa mil. Kč 4 -5 201

aktiva celkem mil. Kč 68 52 1 794

Počet zaměstnanců os. 26* 26** 22***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

vybrané finanční údaje Cs soFt vycházející z individuální účetní závěrky vypracované dle českých účetních standardů.
v rámci konsolidované účetní závěrky je společnost vykázána jako společný podnik.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 132 145 149

EBITDa mil. Kč 54 73 69

aktiva celkem mil. Kč 101 132 151

Počet zaměstnanců os. 66* 66** 73***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

CS SOFt a.s. 

název: Cs soFt a.s. (Cs soFt)
Ičo: 257 81 723
Sídlo: K Letišti 6/1019, 160 08 praha 6, česká republika

Hlavní činnost: 
vývoj vysoce pokročilých certifikovaných aTM (air Traffic
Management) systémů s veškerou servisní podporou.
Produkty a služby zahrnující například systémy pro
oblastní řízení (aCC), přibližovací služby (aPP), věžové
řízení (TWr), letovou informační službu (FIS) či systémy
zajišťující datovou výměnu mezi jednotlivými složkami
letiště jsou na světové špičce a konkurují i předním
nadnárodním korporacím v oboru. 

Společnost disponuje několika vývojovými centry v čr,
která úzce spolupracují s řídícími letového provozu, letišti,

handlingovými agenturami a záchrannými složkami
i s předními českými univerzitami. vedle systémů pro řízení
letového provozu se společnost zabývá i vývojem
a dodávkami dalších produktů, jako jsou multi-trackery,
simulátory pro dispečery letového provozu a produkty
uzpůsobené pro provozovatele letišť. 

CS SoFT také spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými
leteckými producenty, jako jsou například airbus Defence
and Space či Israel aerospace Industry, nebo institucemi,
jako je český státní podnik Řízení letového provozu čr.
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ELdiS Pardubice, s.r.o.

název: ELdis pardubice, s.r.o. (ELdis pardubice)
Ičo: 150 50 742
Sídlo: dělnická 469, 533 01 pardubice – pardubičky, česká republika

Hlavní činnost: 
výroba a vývoj radarové techniky a systémů pro řízení
letového provozu. v současnosti je ELDIS vedoucí český
výrobce aktivních radarových systémů. radarové systémy
slouží civilním organizacím zajišťujícím řízení letového provozu
i vojenským subjektům. 

nejdůležitější aktuální produkty společnosti jsou Primární
přehledový radar rL-2000, Sekundární přehledový radar

MSSr-1 a Přesný přistávací radar Par-E. všechny tyto systémy
jsou tvořeny moderní, výhradně polovodičovou technologií,
jsou modulárně rozšiřitelné a plně v souladu s normami
EUroConTroL a ICao.

Produkty ELDIS Pardubice používají zákazníci ve více než
pětadvaceti zemích po celém světě.

vybrané finanční údaje ELdis pardubice vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 153 224 543

EBITDa mil. Kč -15 70 278

aktiva celkem mil. Kč 494 504 604

Počet zaměstnanců os. 161* 156** 152***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

vybrané finanční údaje společnosti ELton hodinářská vycházející z individuální účetní závěrky
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 31 48 53

EBITDa mil. Kč 13 8 3

aktiva celkem mil. Kč 162 92 98

Počet zaměstnanců os. 47* 57** 67***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

ELtOn hodinářská, a.s.

název: ELton hodinářská, a.s. (ELton hodinářská)
Ičo: 259 31 474
Sídlo: náchodská 2105, 549 01 nové Město nad Metují, česká republika

Hlavní činnost: 
vývoj, výroba, renovace a prodej mechanických
i quartzových náramkových hodinek značky PrIM
s šedesátiletou tradicí výroby v novém Městě nad Metují.

Kategorie činnosti: 
Kompletní ruční výroba včetně mechanických strojků,
specializované kolekce (společenské, sportovní, limitované,
art) i výroba na přání zákazníka včetně celkové
kustomizace modelu. ELTon hodinářská v současné době

produkuje šest typů mechanických hodinových strojků,
které vyrábí a kompletuje přímo v továrně. Společnost
nabízí také renovační program hodinek starých
a historických modelů PrIM.

ELTon hodinářská pro své výrobky značky PrIM od
rozpadu československa používá neoficiální označení
Czech Made, které je obvykle umístěno ve spodní části
ciferníku.
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EXCALibUR intERnAtiOnAL, a.s. 

název: ExCaLibUr intErnationaL, a. s. (ExCaLibUr intErnationaL)
Ičo: 292 896 88
Sídlo: sokolovská 675/9, 186 00 praha 8 - Karlín, česká republika

Hlavní činnost: 
Mezinárodní obchod s produkty společností spadajících do
holdingu CSG. Poskytování komplexního zákaznického řešení
včetně logistiky a poprodejních služeb se zaměřením
především v oblasti vojenského a obranného průmyslu. 
Servis zahrnuje financování, trénink a podporu na místě
v průběhu celého životního cyklu dodané technologie. 

Kategorie činnosti:
zahraniční obchod s vojenským materiálem, jako jsou tanky,
obrněná vozidla, zbraně a zbraňové systémy. Servis,
modernizace a upgrade vojenské techniky. nakládání 
se střelivem, zbraněmi a výbušným materiálem.

vybrané finanční údaje ExCaLibUr intErnationaL vycházející z individuální účetní závěrky
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 0,8 208 76

EBITDa mil. Kč -5 62 16

aktiva celkem mil. Kč 4 115 253

Počet zaměstnanců os. 3* 6** 21***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

34 | CzECHoSLovaK GroUP a.s.

❚ partnErsKé spoLEčnosti hoLdinGU CsG a jEjiCh činnosti
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› REtiA, a.s.

› Kovosvit MAS, a.s.  



REtiA, a.s.

název: rEtia, a.s. (rEtia)
Ičo: 252 51 929
Sídlo: pražská 341, zelené předměstí, 530 02 pardubice, česká republika

Hlavní činnost: 
Modernizace radarů a raketových prostředků, vývoj systémů
velení a řízení, UWB lokalizační zařízení a komunikační
systémy. Podíl na dodávce a implementaci 3D radaru typu
MaDr pro armádu české republiky. 

Kategorie činnosti:
záznamové systémy reDat přináší komplexní řešení pro
záznam a zpracování hlasu, obrazu, dat a HID dodávané pro
sektory aTM/aTC, kontaktní a dispečerská centra. Systém
nabízí pokrokové hlasové analýzy, quality management

a širokou škálu možností integrace. Mezi zákazníky společnosti
rETIa patří například Ministerstva obrany české republiky,
vietnamu, Slovenska, Finska a Polska, Správa železniční
dopravní cesty, Integrovaný záchranný systém čr, Řízení
letového provozu čr, Indie, Maroka, alžírska, Polska
a Španělska.

Vztah k CSG:
Společnost rETIa není dceřinou společností CSG, ale je
partnerskou společností, kterou přímo ovládá majitel holdingu
Michal Strnad. 

vybrané finanční údaje společnosti rEtia vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2015 2016 2017

Tržby mil. Kč 605 227 245

EBITDa mil. Kč 257 14 19

aktiva celkem mil. Kč 476 354 646

Počet zaměstnanců os. 210* 223** 243***

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2015.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
*** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

vybrané finanční údaje společnosti Kovosvit Mas vycházející z individuální účetní závěrky 
vypracované dle českých účetních standardů.

Ukazatel Mj 2016 2017

Tržby mil. Kč 1 037 1 305

EBITDa mil. Kč -645 90

aktiva celkem mil. Kč 1 643 1 551

Počet zaměstnanců os. 707* 602**

* Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2016.
** Vyjadřuje počet zaměstnanců ke dni 31. 12. 2017.

Kovosvit MAS, a.s.

název: Kovosvit Mas, a.s. (Kovosvit Mas)
Ičo: 260 47 284
Sídlo: náměstí tomáše bati 419, 391 02 sezimovo Ústí, česká republika

Hlavní činnost: 
Společnost má téměř osmdesátiletou tradici ve výrobě
a vývoji obráběcích strojů. Svým výrobním sortimentem 
se orientuje hlavně na subdodavatele pro automobilový,
energetický, letecký a strojírenský průmysl. Kovosvit MaS
nabízí svým zákazníkům komplexní služby, individuální
řešení, flexibilitu a výrobky té nejvyšší kvality.

Kompletní automatizované a robotizované výrobní linky,
které šetří výrobní časy. Řešení od zadání až po uvedení 
do provozu. Školení obsluhy, technologická a servisní
podpora, náhradní díly. 

Vztah k CSG:
Společnost Kovosvit MaS není dceřinou společností CSG,
ale je partnerskou společností, kterou ovládá majitel
holdingu Michal Strnad skrze společnost InDUSTrY
InnovaTIon. Ta v září roku 2016 vstoupila do Kovosvitu
MaS jako strategický investor. 
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› FINANČNÍ ČÁST
v tisících Kč bod za rok za rok 

přílohy od 1. ledna 2017 od 1. ledna 2016 
31. prosince 2017 31. prosince 2016

Tržby 6,33 7 721 253 5 736 435
Spotřeba materiálu a náklady na prodané zboží 7 -3 251 329 -1 898 907
Služby 8 -1 694 695 -1 672 850
osobní náklady 9 -1 582 916 -1 194 256
odpisy dlouhodobého majetku 14,15 -284 202 -253 628
ostatní provozní výnosy 10 460 163 550 134
ostatní provozní náklady 11 -358 081 -245 376
zisk z provozní činnosti 1 010 193 1 021 552

Finanční výnosy 12 47 658 13 148
Finanční náklady 12 -167 721 -108 623
zisk (+) / ztráta (-) z přecenění finančních nástrojů 57 115 -34 160
zisk (+) / ztráta (-) z finanční činnosti -62 948 -129 635

Podíl na zisku/(ztrátě) přidružených a společných podniků, po zdanění 17 214 727 13 240
zisk/(ztráta) z prodeje obchodního podílu 5 (d) 30 901 22
zisk před zdaněním 1 192 873 905 179

Daň z příjmů 13 -237 373 -145 6522
zisk po zdanění z pokračujících činností 955 500 759 527

zisk/(ztráta) z ukončované činnosti 14 596 -3 481
zisk celkem 970 096 756 046

ostatní úplný výsledek
Položky, které jsou nebo mohou být následně přeúčtovány do zisku nebo ztráty
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností, po dani -52 659 5 348
Přecenění pozemků, budov a zařízení 38 604 —
ostatní úplný výsledek, po zdanění -14 055 5 348
Celkový úplný výsledek 956 041 761 394

zisk přiřaditelný:
vlastníkům Společnosti 772 113 665 544
nekontrolním podílům 26 197 983 90 502
zisk za účetní období 970 096 756 046

Celkový úplný výsledek přiřaditelný:
vlastníkům Společnosti 773 517 669 844
nekontrolním podílům 26 182 524 91 550
Celkový úplný výsledek za účetní období 956 041 761 394

Příloha konsolidované účetní závěrky na stranách 8 až 96 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.

v souladu se standardem IFrS 5.34 byl výkaz o úplném výsledku hospodaření za rok 2016 upraven o ukončované činnosti,
dopad změn je prezentován v bode 3 (v).  

❚ KonsoLidovaný výKaz o ÚpLnéM výsLEdKU hospodařEní
za rok 2017 a 2016
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v tisících Kč přiřaditelný vlastníkům společnosti
základní Fond ostatní Fond nerozdělený Celkem nekontrolní vlastní 

kapitál z přecenění fondy z přepočtu výsledek podíly kapitál
z titulu cizích hospodaření celkem

zajištění měn minulých
peněžních let

toků
zůstatek k 1. lednu 2017 (a) 2 000 — 2 422 062 2 267 1 310 939 3 737 268 1 408 931 5 146 199
Celkový úplný výsledek za účetní období:
zisk za účetní období (B) — — — — 772 113 772 113 197 983 970 096
Ostatní úplný výsledek:
Kurzové rozdíly z přepočtu — — — -37 200 — -37 200 -15 459 -55 659
zahraničních činností
změny reálných hodnot — — 38 604 — — 38 604 — 38 604
zajištění peněžních toků – efektivní část — — — — — — — —
změn v reálné hodnotě
ostatní úplný výsledek celkem (C) — — 38 604 -37 200 — 1 404 -15 459 -14 055
Celkový úplný výsledek za účetní období — — 38 604 -37 200 772 113 773 517 182 524 956 041
(d) = (b + C)
Přírůstky a úbytky:
změny nekontrolních podílů — — 6 670 — 2 906 9 575 -23 950 -14 375
bez změny kontroly
Příplatky do vlastního kapitálu — — — — -11 149 -11 149 26 687 15 538
dceřiných společností
Dopad akvizic pod společnou kontrolou — — — — — — — —
Dopad akvizic typu podnikových kombinací — — — — -9 414 -9 414 11 325 1 911
Dopad prodejů dceřiných společností — — -2 035 — 36 378 34 343 -34 343 —
Příplatek mimo základní kapitál — — — — — — — —
Jiné pohyby — — 5 566 — — 5 566 — 5 566
Dividendy — — — — — — -94 478 -94 478
přírůstky a úbytky celkem (E) — — 10 201 — 18 721 28 922 -114 759 -85 837
Převody v rámci vlastního kapitálu:
Převody do nedělitelných fondů — — — — — — — —
převody v rámci vlastního — — — — — — — —
kapitálu celkem (F)
transakce s vlastníky celkem — — 10 201 — 18 721 28 922 -114 759 -85 837
(G) = (E + F)
zůstatek k 31. prosinci 2017 2 000 — 2 470 867 -34 933 2 101 773 4 539 707 1 476 696 6 016 403
(h) = (a + d + G)
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v tisících Kč 
bod přílohy 31. prosince 2017 31. prosince 2016

aktiva
nehmotná aktiva 14 595 138 373 984
Goodwill 14 961 608 255 211
Pozemky, budovy a zařízení 15 3 688 982 3 799 889
Investice do nemovitostí 16 338 032 678 344
Podíly v přidružených a společných podnicích 17 2 436 797 125 036
Půjčky a ostatní dlouhodobá finanční aktiva 18 73 791 56 308
obchodní a jiné dlouhodobé pohledávky 19 42 495 46 543
Dlouhodobé poskytnuté zálohy a časové rozlišení 19 20 562 12 613
odložená daňová pohledávka 20 180 924 123 134
dlouhodobá aktiva celkem 8 338 329 5 471 062

zásoby 21 4 773 834 3 356 560
obchodní a jiné krátkodobé pohledávky 19 2 254 751 1 966 618
Půjčky a ostatní krátkodobá finanční aktiva 18 577 106 463 538
Krátkodobé poskytnuté zálohy a časové rozlišení 19 1 073 046 337 681
Daňové pohledávky 22 185 481 80 076

z toho pohledávka z titulu splatné daně z příjmů 38 980 17 685
Peníze a peněžní ekvivalenty 23 1 769 407 968 746
Majetek držený k prodeji 24 — 355 150
Krátkodobá aktiva celkem 10 633 625 7 528 369
aktiva celkem 18 971 954 12 999 431

vlastní kapitál
základní kapitál 25 2 000 2 000
ostatní fondy 25 2 470 867 2 422 062
Fond z přepočtu cizích měn 25 -34 933 2 267
nerozdělený výsledek hospodaření minulých let včetně výsledku hospodaření 2 101 773 1 310 939
za běžné účetní období 
vlastní kapitál přiřaditelný vlastníkům společnosti 4 539 707 3 737 268
nekontrolní podíly 26 1 476 696 1 408 931
vlastní kapitál celkem 6 016 403 5 146 199

závazky
Dlouhodobé půjčky, úvěry a jiné finanční nástroje 18 1 949 783 1 686 737
Dluhopisy 18 1 891 755 991 419
obchodní a jiné dlouhodobé závazky 27 50 556 102 501
výnosy příštích období 27 1 583 1 864
Dlouhodobé rezervy 28 496 116 40 808
odložený daňový závazek 20 332 304 357 960
dlouhodobé závazky celkem 4 722 097 3 181 289

Krátkodobé půjčky, úvěry a jiné finanční nástroje 18 3 255 789 2 160 406
obchodní a jiné krátkodobé závazky 27 3 128 356 2 123 574
Krátkodobé rezervy 28 333 724 147 654
výnosy příštích období 27 1 268 264 25 526
Daňové závazky 29 247 321 214 783

z toho závazky z titulu splatné daně z příjmů 169 896 133 347
Krátkodobé závazky celkem 8 233 454 4 671 943
závazky celkem 12 955 551 7 853 232
vlastní kapitál a závazky celkem 18 971 954 12 999 431

Příloha konsolidované účetní závěrky na stranách 8 až 96 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.  
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❚ KonsoLidovaný výKaz o Finanční poziCi
k 31. prosinci 2017 a k 31. prosinci 2016
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❚ KonsoLidovaný výKaz zMĚn vLastního KapitáLU
za rok 2017



výroční zPráva 2016 | 43

v tisících Kč bod za rok od za rok 
přílohy od 1. ledna 2017 od 1. ledna 2016 

do 31. prosince 2017 do 31. prosince 2016
pEnĚžní toKy z provozní činnosti 
zisk po zdanění za účetní období 970 096 756 046
Úpravy o:

odpisy dlouhodobého majetku 14, 15 336 283 322 224
Snížení hodnoty zásob -15 947 -35 641
Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení -12 132 -8 525
Snížení hodnoty finančních aktiv -4 631 —
zisk (-) /ztráta (+) z prodeje pozemků, budov a zařízení, 10, 11 -35 683 -29 135
investic do nemovitostí a nehmotných aktiv 
zisk (-) /ztráta (+) z prodeje zásob 10, 11 18 268 -25 441
zisk (-) /ztráta (+) z finančních nástrojů -47 410 —
zisk (-) /ztráta (+) z prodeje aktiv držených k prodeji -8 621 —
zisk (-) /ztráta (+) z prodeje dceřiných společností -30 901 -22
čistý úrokový výnos (-) / náklad (+) 12 66 877 72 419
Tvorba (+) / zúčtování (-) opravných položek k obchodním -16 397 96 338
a jiným pohledávkám, odpisy 
Tvorba (+) / zúčtování (-) rezerv 11 151 293 32 049
zisk z výhodné koupě 10 -953 -286 060
Daň z příjmů 13 237 373 152 360
nerealizované kurzové (zisky)/ztráty 30 366 601
Přecenění investic do nemovitostí -3 509 —
Podíl na zisku (-) /ztrátě (+) přidružených a společných podniků 17 -214 727 - 13 240
ostatní — - 39 268

zisk z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu 1 383 109 994 705
Přírůstek (-) /Úbytek (+) obchodních pohledávek a ostatních aktiv* -1 045 152 -206 637
Přírůstek (-) /Úbytek (+) zásob (včetně příjmu z prodeje) -1 395 191 -482 879
Přírůstek (+) /Úbytek (-) obchodních a ostatních závazků** 1 787 058 -162 075
peněžní toky z provozních operací 729 824 143 114
zaplacené úroky -83 005 -51 797
zaplacená daň z příjmů -334 643 -324 214
čisté peněžní toky z provozní činnosti 312 176 -232 897
pEnEžní toKy z invEstiční činnosti
Příjem z prodeje pozemků, budov a zařízení, investic do nemovitostí 363 595 18 603
a nehmotných aktiv 
Pořízení pozemků, budov a zařízení, investic do nemovitostí a nehmotných aktiv 14, 15 -770 157 -581 102
Pořízení investic do dceřiných společností, bez nabytých peněžních prostředků 5 -419 989 -642 572
Příjem z prodeje investic do podniků pod podstatným vlivem 16 253
Příjem z prodeje dceřiných společností 701 070 —
Pořízení investic do podniků pod podstatným vlivem -136 594 -41 808
Poskytnuté půjčky 131 466 -284 627
Splátky poskytnutých půjček -159 233 128 771
Přijaté úroky 36 356 4 393
čisté peněžní toky z investiční činnosti -253 486 -1 382 089
pEnEžní toKy z Finanční činnosti
Příjmy z přijatých půjček 1 290 307 2 724 636
Splátky přijatých půjček -903 307 -1 668 413
Příjmy z emise dluhopisů 500 336 1 002 000
náklady související s vydáním dluhopisů — -10 581
Platba dividend -94 478 -7 800
Splátky závazků z titulu finančního leasingu — -4 827
Dopad změn nekontrolních podílů — 75 364
čisté peněžní toky z finanční činnosti 792 858 2 110 379
Čistý přírůstek peněz a peněžních ekvivalentů 851 548 495 393
peníze a peněžní ekvivalenty na začátku účetního období 968 746 474 061
Kurzové zisky (+) / ztráty (-) z přepočtu peněžních prostředků -50 887 -708
a peněžních ekvivalentů
peníze a peněžní ekvivalenty na konci účetního období 1 769 407 968 746

* Přírůstek (-) /Úbytek (+) pohledávek a ostatních aktiv obsahuje obchodní a jiné pohledávky, poskytnuté zálohy a časové rozlišení a daňové pohledávky
vyjma pohledávky z titulu daně z příjmů 

** Přírůstek (+) /Úbytek (-) obchodních a ostatních závazků zahrnuje obchodní a jiné závazky, finanční nástroje a finanční závazky, výnosy příštích období
a daňové závazky vyjma závazku z titulu daně z příjmů 

Příloha k účetní závěrce na stranách 8 až 96 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky. 
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v tisících Kč přiřaditelný vlastníkům společnosti
základní Fond ostatní Fond nerozdělený Celkem nekontrolní vlastní 

kapitál z přecenění fondy z přepočtu výsledek podíly kapitál
z titulu cizích hospodaření celkem

zajištění měn minulých
peněžních let

toků
zůstatek k 1. lednu 2016 (a) 2 000 — 361 861 -2 108 797 777 1 159 530 526 887 1 686 417
Celkový úplný výsledek za účetní období:
zisk za účetní období (B) — — — — 665 544 665 544 90 502 756 046
Ostatní úplný výsledek:
Kurzové rozdíly z přepočtu — — 2 699 4 375 -2 774 4 300 1 048 5 348
zahraničních činností
zajištění peněžních toků – efektivní část — — — — — — — —
změn v reálné hodnotě
ostatní úplný výsledek celkem (C) — — 2 699 4 375 -2 774 4 300 1 048 5 348
Celkový úplný výsledek za účetní období — — 2 699 4 375 662 770 669 844 91 550 761 394
(d) = (b + C)
Přírůstky a úbytky:
změny nekontrolních podílů — — — — -80 163 -80 163 87 977 7 814
bez změny kontroly
Příplatky do vlastního kapitálu -7 701 -7 701 75 251 67 550
dceřiných společností
Dopad akvizic pod společnou kontrolou — — — — -61 017 -61 017 425 973 364 956
Dopad akvizic typu podnikových kombinací — — 162 — — 162 208 019 208 181
Příplatek mimo základní kapitál — — 2 081 516 — — 2 081 516 — 2 081 516
Jiné pohyby — — -24 176 — -727 -24 903 -6 726 -31 629
přírůstky a úbytky celkem (E) — — 2 057 502 — -149 608 1 907 894 790 494 2 698 388
Převody v rámci vlastního kapitálu:
Převody do nedělitelných fondů — — — — — — — —
převody v rámci vlastního — — — — — — — —
kapitálu celkem (F)
transakce s vlastníky celkem — — 2 057 502 — -149 608 1 907 894 790 494 2 698 388
(G) = (E + F)
zůstatek k 31. prosinci 2016 2 000 — 2 422 062 2 267 1 310 939 3 737 268 1 408 931 5 146 199
(h) = (a + d + G)

* představuje dopad do vlastního kapitálu z titulu přijetí bezúročné vlastnické půjčky

Příloha konsolidované účetní závěrky na stranách 8 až 96 tvoří nedílnou součást této konsolidované účetní závěrky.  

❚ KonsoLidovaný výKaz o pEnĚžníCh toCíCh 
za období 2017 a 2016
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❚ KonsoLidovaný výKaz zMĚn vLastního KapitáLU
za rok 2016
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❚ poznáMKy


