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Udělení souhlasu ke smlouv ě o vkladu části podniku „Rozvody 
tepla EVI a mimoareálové sít ě“ do základního kapitálu 
spole čnosti ČEZ Teplárenská, a.s.  
 
 
V rámci optimalizace distribuce a dodávky tepla ve Skupině ČEZ rozhodlo 
představenstvo společnosti o soustředění všech těchto aktivit do jediné společnosti 
Skupiny ČEZ, a to do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 
2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, jejímž hlavním předmětem podnikání jsou právě 
tyto činnosti. 

Součástí tohoto záměru byla v rámci samotné mateřské společnosti vymezena 
s účinností k 1.1.2012 část podniku „Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě“, která 
bude vložena se všemi svými součástmi tj. majetkem, právy i závazky do základního 
kapitálu této dceřiné společnosti, v níž ČEZ, a. s. vlastní 100% akciový podíl. 
Konkrétně se zejména jedná o převod formou vkladu části podniku primárních a 
sekundárních sítí Teplárny Vítkovice včetně 10 zaměstnanců a mimoareálových 
teplárenských sítí Elektrárny Tušimice, Elektrárny Prunéřov a Elektrárny Dětmarovice.  

Proces vkladu části podniku v sobě zahrnuje rozhodnutí ČEZ, a. s., při výkonu 
působnosti valné hromady společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., jímž bylo rozhodnuto o 
zvýšení základního kapitálu této dceřiné společnosti a za ni též o schválení návrhu 
smlouvy o vkladu části podniku. Dále následoval návrh na zápis tohoto rozhodnutí o 
zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad bude splacen uzavřením 
smlouvy o vkladu části podniku, a to s účinností k 1.1.2013, a následně bude podán 
návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. do 
obchodního rejstříku.  

Uvedená část podniku byla oceněna soudem stanoveným znalcem, a to znaleckým 
ústavem RSM TACOMA a.s. se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, který její 
cenu stanovil ve výši 252.229.896,- Kč. Tato hodnota představuje současně souhrnný 
emisní kurs akcií, které společnost ČEZ Teplárenská, a.s., nově vydá společnosti ČEZ, 
a. s., jako protihodnota za část podniku vloženou do základního kapitálu společnosti 
ČEZ Teplárenská, a.s.  

Smluvními stranami předložené smlouvy jsou ČEZ, a. s. jako vkladatel a dceřiná 
společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nabyvatel vkládané části podniku. Smlouva 
vymezuje všechny složky majetku, práva a závazky, které ke dni její účinnosti, tj. 
k 1.1.2013, přejdou do dispozice nabyvatele. 

Návrh smlouvy o vkladu části podniku je dle požadavku ustanovení § 67a obchodního 
zákoníku předložen této valné hromadě společnosti k udělení souhlasu. Navržené 
znění smlouvy a příslušný výrok znaleckého ústavu jsou ode dne 23. května 2012 
k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti. Tento návrh smlouvy a související 
znalecký posudek byly ode dne 23. května 2012 k nahlédnutí v sídle společnosti a jsou 



 

 

strana 2 

rovněž k nahlédnutí pro akcionáře v den konání valné hromady v jejím informačním 
středisku. 

Smlouva může být uzavřena, pokud k tomu nyní, dámy a pánové, udělíte svůj souhlas. 


