
    
Pøehled vybraných ukazatelù

Hlavní události roku

Úvodní slovo pøedsedy 
pøedstavenstva

Statutární orgány
a management spoleènosti

Akcionáøi spoleènosti

Podnikatelské prostøedí

Výrobní základna

Výroba a dodávka elektrické
energie a tepla

Obchod s elektrickou
energií a teplem

Pøenosová soustava

Investièní výstavba

Vztah ÈEZ, a. s.,
k životnímu prostøedí

Lidské zdroje

Vztahy s veøejností

Pøedpokládaný vývoj
v energetice

Komentáø k výsledkùm
hospodaøení

Výrok auditora

Rozvaha v plném rozsahu

Výkaz ziskù a ztrát
v plném rozsahu

Pøíloha tvoøící souèást
úèetní závìrky

Konsolidované úèetní výkazy

Vybrané údaje z pøílohy ke
konsolidované úèetní závìrce

Výkazy podle mezinárodních
úèetních standardù (IAS)

Adresáø organizaèních
jednotek

Vysvìtlení pojmù a zkratek

Výroèní zpráva  

Akciová spoleènost ÈEZ vznikla 6. kvìtna 1992.
Jejím majoritním akcionáøem je Fond národního majetku ÈR.

Hlavním pøedmìtem èinnosti ÈEZ, a. s., je:
- výroba, pøenos, tranzit, dovoz, vývoz a prodej elektøiny,
- výroba a prodej tepla,
- zpracování druhotných produktù vznikajících pøi výrobì elektøiny a tepla.

ÈEZ, a. s., je nejvìtším výrobcem elektøiny v Èeské republice.
Jeho hlavními odbìrateli je osm regionálních distribuèních spoleèností.

V prùbìhu roku 1999 zahájí èinnost ÈEPS, a. s., provozovatel pøenosové soustavy, jehož jediným 
vlastníkem je akciová spoleènost ÈEZ. 
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Hlavní události roku 1998  

LEDEN 
●     Zmìna sazby danì z pøidané hodnoty ze snížené (5 %) na základní (22 %) u všech druhù energie (s výjimkou 
dodávkového tepla)
●     Stanovení nové tarifní struktury pøedací ceny elektøiny mezi ÈEZ, a. s., a regionálními distribuèními spoleènostmi s 
úèinností od 21. ledna 1998
●     Mimoøádná valná hromada ÈEZ, a. s.
●     Uzavøena smlouva o pojištìní odpovìdnostních rizik pøi provozu Jaderné elektrárny Dukovany (ve smyslu 
"Atomového zákona")
●     Uzavøena rámcová smlouva o pùjèce s Nordic Investment Bank

ÚNOR 
●     Nakoupena první èást (27,7 %) akcií Severoèeských dolù, a. s.

BØEZEN 
●     Jmenování nového øeditele Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín (L. Rafaj)
●     Podepsání Memoranda mezi ÈEZ, a. s., a Èeským jaderným poolem o budoucím
pojištìní majetku Jaderné elektrárny Temelín 
●     Schválení zpìtného odkoupení Yankee bondù (odkoupeno cca 10 %)

KVÌTEN 
●     Setkání pøedstavitelù sekretariátù CENTREL, UCPTE, NORDEL za úèasti zástupcù ÈEZ, a. s., v Karlových Varech
●     Uvedení do trvalého provozu fluidního kotle è. 7 (250 t/hod.) v Elektrárnách Poøíèí

ÈERVEN 
●     Øádná valná hromada ÈEZ, a. s.
●     Uzavøeny dodatky smluv pro Jadernou elektrárnu Temelín se spoleèností ŠKODA PRAHA, a. s., a s firmou 
Westinghouse
●     Rozhodnutí o retrofitu elektrárny Tušimice I
●     Uvedení do trvalého provozu odsíøení blokù è. 3 a 4 (2 x 200 MW) Elektrárny Chvaletice
●     Obnovena smlouva o pojištìní majetku tepelných a vodních elektráren
●     Výroèní konference UNIPEDE a jednání EURELECTRIC za úèasti zástupcù ÈEZ, a. s., v Lisabonu

ÈERVENEC 
●     Zvýšení cen elektøiny pro domácnosti
●     24 % s platností od 1. èervence 1998
●     Stanovení nové úrovnì pøedací ceny elektrické energie mezi ÈEZ, a. s., a regionálními distribuèními spoleènostmi
●     úèinností od 15. èervence 1998
●     Uzavøeny smlouvy s dodavateli rekonstrukce a odsíøení elektrárny Tušimice I
●     Obnovena smlouva na pojištìní odpovìdnosti za škodu, vzniklou jinému v souvislosti s výrobou, pøenosem, 
tranzitem, dovozem a vývozem elektøiny

SRPEN 
●     Na základì usnesení vlády Èeské republiky ustanoven nezávislý tým pro posouzení ekonomických a smluvních 
aspektù dostavby Jaderné elektrárny Temelín



●     Uvedení do trvalého provozu odsíøení Elektrárny Dìtmarovice (4 x 200 MW)

ZÁØå 
●     Schùzka nejvyšších pøedstavitelù UCPTE a CENTREL v Praze
●     ÈEZ, a. s., se stal èlenem korespondentem EURELECTRIC
●     Zahájení zkušebního provozu odsíøení blokù è. 1 a 2 (2 x 200 MW) v Elektrárnì Chvaletice
●     Uvedení do zkušebního provozu fluidního kotle è. 8 (250 t/hod) v Elektrárnách Poøíèí
●     Uzavøen dodatek ke smlouvì o stavebnì montážním pojištìní Jaderné elektrárny Temelín

ØåJEN 
●     Vznik ÈEPS, a. s.
●     První spoleèné jednání všech pracovních skupin CENTREL v Prùhonicích u Prahy
●     ÈEZ, a. s., se stal pøidruženým èlenem UCPTE
●     Zahájení zkušebního provozu odsíøení v elektrárnì Mìlník II - bloky è. 9 a 10 (2 x 110 MW)

LISTOPAD 
●     Uzavøena syndikovaná pùjèka ve výši 280 mil. DEM s konsorciem bank Bayerische Landesbank Girozentrale, 
Deutsche Bank a The Sumitomo Bank, která byla v roèence èasopisu Euroweek vyhodnocena jako "Deal of the Year 
1998"
●     Uvedení fluidního kotle (350 t/hod) do zkušebního provozu v Elektrárnì Ledvice
●     Slavnostní uvedení do zkušebního provozu posledního odsiøovacího zaøízení ÈEZ, a. s., v elektrárnì Mìlník III - 
blok è. 11 (1 x 500 MW) za úèasti pøedstavitelù vlády a Parlamentu Èeské republiky
●     Zahájení provozu farmy vìtrných elektráren v Jeseníkách
●     Ratingová agentura Standard & Poor's potvrdila ratingové ohodnocení ÈEZ, a. s., na úrovni BBB+, pozitivní výhled 
však zmìnila na stabilní

PROSINEC 
●     Dosaženo maximálního zatížení Elektrizaèní soustavy Èeské republiky v roce 1998 - 10 149 MW, snížení oproti 
roku 1997 o 665 MW
●     Nákupem dalších akcií dosáhl majetkový podíl ÈEZ, a. s., v Severoèeských dolech, a. s., výše 36,18%
●     Dosaženo rekordní roèní výroby elektrické energie v Jaderné elektrárnì Dukovany (13,2 TWh)
●     Uzavøena tøístranná smlouva o zajištìní emise obligací v roce 1999 mezi hlavním manažerem ING Barings, 
investorem Èeskou pojiš•ovnou, a. s., a emitentem ÈEZ, a. s.
●     Komise cenných papírù schválila pøidìlením ISIN novou emisi akcií, která sjednotí obì dosud vydané emise akcií 
ÈEZ, a. s.
●     Podpis dodatku kupní smlouvy s Ostravsko-karvinskými doly, a. s., na dodávky èerného uhlí do roku 2003 
●     Podpis smluv zajiš•ujících dodávky uhlí v roce 1999 s hlavními dodavateli Severoèeské doly, a. s., Mostecká uhelná 
spoleènost, a. s., Sokolovská uhelná, a. s., a Lignit Hodonín, s. r. o.
●     Zpráva Státního úøadu pro jadernou bezpeènost uvedla, že Jaderná elektrárna Temelín vyhovuje požadavkùm na 
bezpeènost, byly zjištìny pouze dílèí øešitelné nedostatky
●     Uzavøena nová smlouva s Èeským jaderným poolem o majetkovém pojištìní Jaderné elektrárny Dukovany
●     Rozhodnutí o nepenìžitém vkladu ve výši 12 326 mil. Kè a penìžitém vkladu 300 mil. Kè do ÈEPS, a. s.



Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva  

Vážení akcionáøi,

ÈEZ, a. s., v roce 1998 završil jeden z nejnároènìjších ekologických programù v 
Èeské republice. Nákladem 45 mld. Kè byly odsíøeny a uvedeny do souladu s 
požadavky "Zákona o ovzduší" všechny elektrárny v majetku ÈEZ, a. s. Co do 
krátkosti doby a vynaložených prostøedkù nemá tato investièní akce obdoby nejen 
ve støední Evropì, ale i ve svìtì. Energetické zdroje ÈEZ, a. s., se tak dostaly do 
stejné výchozí pozice jako kterákoliv elektrárna v západní Evropì a máme nyní 
pøíležitost uplatnit se na západoevropských trzích. 

Dalším významným krokem v životì spoleènosti bylo vyèlenìní Divize pøenosová 
soustava do dceøiné spoleènosti ÈEPS, a. s. Vedení akciové spoleènosti tak splnilo 
úkol uložený valnou hromadou v èervnu 1998. Tímto krokem byl položen základ k 
naplnìní smìrnice Evropské unie o trhu s elektøinou. Elektrárenská spoleènost ÈEZ, 

a. s., tím pøispìla k pøiblížení se k evropskému tržnímu prostøedí a vytvoøila 
pøedpoklad k pøijetí èeské energetiky do systému, který se nyní tvoøí v Evropì. 

Dùvìra finanèních trhù v ÈEZ, a. s., byla vyjádøena nejen stabilním hodnocením ratingových agentur, ale i 
syndikovanou pùjèkou ve výši 280 mil. DEM, kterou poskytly zahranièní banky. ÈEZ, a. s., v roce 1998 opìt dostál 
veškerým svým finanèním závazkùm a potvrdil tím své dobré jméno. 

Nejvìtší investice ÈEZ, a. s. - Jaderná elektrárna Temelín - dostala v roce 1998 nové vedení. To uzavøelo poslední 
dodatky smluv s dodavateli a stanovilo závazný rozpoèet a harmonogram prací, který pøinese dlouho oèekávané 
dokonèení stavby. Také byly uzavøeny pojistné smlouvy na obì jaderné elektrárny, které zajistí ochranu spravovaného 
majetku. 

Vážení akcionáøi, dovolte mi, abych Vás ujistil, že vedení spoleènosti vìnuje všem otázkám, spojeným s øízením 
spoleènosti, patøiènou pozornost. Cílem je vést spoleènost efektivnì, zvyšovat její pøidanou hodnotu a starat se o 
spravovaný majetek s náležitou péèí. Jsem pøesvìdèen, že ÈEZ, a. s., uspìje i v pøíštím nelehkém období, kdy zejména 
vnìjší vlivy budou vytváøet tlak na pružné øízení spoleènosti a postaví nás pøed dosud nepoznané problémy a 
pøekážky. Vìøím, že s Vaší podporou tato úskalí pøekonáme, posílíme pozici ÈEZ, a. s., na domácím trhu s elektøinou 
a pøipravíme se na otevøení evropského trhu. 

Ing. Milan ÈERNÝ, CSc. 
pøedseda pøedstavenstva
a generální øeditel



Statutární orgány a management spoleènosti  

Pøedstavenstvo

Ing. Milan ÈERNÝ, CSc.
Narozen 1948,
pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel ÈEZ, a. s.,
od 5. 1. 1999.

Absolvent Elektrotechnické fakulty Èeského vysokého uèení technického a aspirantského studia Èeskoslovenské 
akademie vìd v oborech Silnoproudá elektrotechnika, specializace výroba a rozvod elektrické energie. Absolvent 
manažerského kurzu University of Cranfield ve Velké Británii. Byl zamìstnán v podniku Výstavba energetických 
zaøízení Praha na výstavbì elektrárny Poèerady, ve Výzkumném ústavu energetickém Praha, v Energovodu Praha jako 
vývojový pracovník, dále zastával funkci øeditele v Èeskoslovenské akademii vìd. V letech 1993 - 1996 pracoval na 
Ministerstvu prùmyslu a obchodu jako námìstek ministra pro energetiku. Po odchodu z ministerstva pracoval v 
CHEMAPOL GROUP, a. s., jako øeditel divize pro strategii a projekty. Poté pùsobil jako poradce v energetice. Bìhem 
své profesní kariéry pracoval v dozorèích radách akciových spoleèností ÈEZ, Mostecká uhelná spoleènost, 
Severoèeská energetika, Vodní stavby Bohemia, Spolana, Golf and Country club. Dále pracoval ve funkci pøedsedy 
nebo místopøedsedy pøedstavenstva spoleèností Melantrich, a. s., C. H. C., a. s., Omnipol, a. s., C. H. M., a. s., a Gas-
Invest, a. s.



Ing. Theodor DVOØÁK
Narozen 1951,
1. místopøedseda pøedstavenstva od 5. 1. 1999.

Absolvent Elektrotechnické fakulty Vysokého uèení technického v Brnì a postgraduálního studia Provoz jaderných 
elektráren na Strojní fakultì Vysokého uèení technického v Brnì. Od roku 1976 byl zamìstnán v Elektrovodu 
Bratislava, kde pracoval na stavbách rozvoden Èebín, Brno - Bohunice, Brno - Komárov a Teplárny Otrokovice. Od 
roku 1980 pracoval ve Škodì Praha na výstavbì elektráren Dukovany, Vojany, Khulna (Bangladéš) a Umm Al Nar 
West (Abu - Dhabi, Spojené arabské emiráty) v oddìlení najíždìní elektráren. Po návratu ze zahranièí zastával funkci 
zástupce vedoucího oddìlení marketingu ve ŠKODA PRAHA, a. s. Byl spoleèníkem a jednatelem spoleènosti Lidar, s. 
r. o., jejímž pøedmìtem podnikání je mobilní mìøení zneèištìní životního prostøedí.

Ing. František HEZOUÈKÝ
Narozen 1942,
2. místopøedseda pøedstavenstva od 5. 1. 1999.

Absolvent Strojní fakulty Èeského vysokého uèení technického, katedra tepelnì energetická zaøízení a oboru Jaderná 
technika pøi Sloven-ské vysoké škole technické a Èeském vysokém uèení technickém. V letech 1965 - 1978 pracoval v 
Jaderné elektrárnì Jaslovské Bohunice ve funkcích operátora, vedoucího bloku, smìnového inženýra, vedoucího 
oddìlení technického rozvoje a provozních režimù a vedoucího testù energetického spouštìní. V letech 1979 - 1987 
pracoval v Jaderné elektrárnì Dukovany, kde vykonával funkce hlavního inženýra pro provozní techniku a technologii, 
hlavního inženýra spouštìní pøi uvádìní do provozu všech ètyø blokù. V období 1987 - 1992 zastával funkci námìstka 
øeditele v Jaderné elektrárnì Temelín. V letech 1993 - 1997 pracoval jako technický poradce u firmy Westinghouse. V 
období 1997 až leden 1999 byl zamìstnán jako hlavní inženýr ve švýcarské firmì COLENCO. Od února 1999 je 
poradcem generálního øeditele ÈEZ, a. s., pro jadernou energetiku.

Ing. Stanislav SVOBODA
Narozen 1949,
èlen pøedstavenstva od 5. 1. 1999.

Absolvent Elektrotechnické fakulty Èeského vysokého uèení technického, specializace ekonomika, organizace a øízení 
energetiky a studia programu MBA na Sheffield Hallam University. Deset let pracoval v provozu a údržbì elektráren 
Tušimice II a Chvaletice, dalších deset let pracoval v útvaru spouštìní elektráren ve ŠKODA PRAHA, a. s., zejména na 
elektrárnách Jaslovské Bohunice, Umm Al Nar West (Abu Dhabi - Spojené arabské emiráty), Dukovany a Zrenjamin 
(Jugoslávie). Od roku 1993 zastával funkci øeditele ve ŠKODA PRAHA, a. s., nejprve Divize Montáže a posléze 
Divize Klasická energetika. Od roku 1995 zastává funkci generálního øeditele ŠKODA PRAHA, a. s. V této akciové 
spoleènosti byl od roku 1996 èlenem pøedstavenstva a od roku 1998 je pøedsedou pøedstavenstva. Dále je èlenem 
pøedstavenstva ŠKODAEXPORT, a. s.

Doc. Ing. Zdenìk VORLÍÈEK, CSc.
Narozen 1941,
èlen pøedstavenstva od 5. 1. 1999.

Absolvent Strojní fakulty Èeského vysokého uèení technického, specializace obrábìcí a tváøecí stroje, kde také 
dokonèil aspiranturu a habilitoval se jako docent. Pracoval jako konstruktér, dále jako vysokoškolský uèitel strojní 
fakulty Èeského vysokého uèení technického. V letech 1992 - 1996 byl poslancem Parlamentu Èeské republiky, kde 
pùsobil v hospodáøském výboru Poslanecké snìmovny. Od srpna 1998 pracuje na Ministerstvu prùmyslu a obchodu ve 
funkci námìstka ministra pro hospodáøskou politiku. Je èlenem Grantové agentury Akademie vìd, stálým hostem Rady 
vlády pro výzkum a vývoj, zástupcem Ministerstva prùmyslu a obchodu v Akademickém snìmu Akademie vìd, èlenem 
pracovního týmu pro hospodáøskou politiku Rady hospodáøské a sociální dohody.



Výkonné vedení spoleènosti

Ing. Milan ÈERNÝ, CSc.
Pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel ÈEZ, a. s.

Osobní údaje jsou uvedeny u funkce pøedsedy pøedstavenstva.

Ing. Jan KRENK
Narozen 1951,



2. místopøedseda pøedstavenstva od 1. 5. 1994 do 22. 2. 1996,
jako èlen pøedstavenstva, znovu zvolen 24. 7. 1996 a v tomto orgánu pùsobil do 29. 1. 1998.
Od 1. 5. 1997 výkonný øeditel ÈEZ, a. s.,pro výrobu, dne 11. 1. 1999 byl jmenován prvním zástupcem generálního 
øeditele

Absolvent Elektrotechnické fakulty Èeského vysokého uèení technického, obor jaderné reaktory, a postgraduálního 
studia Provoz klasických elektráren. Šest let pracoval v rùzných provozních funkcích v Elektrárnì Chvaletice (1976 - 
1982), jedenáct let v Jaderné elektrárnì Dukovany (1982 - 1992), jejím øeditelem se stal v roce 1990. V letech 1993 až 
1994 byl øeditelem sekce jaderné energetiky, pozdìji øeditelem Divize jaderných elektráren ÈEZ, a. s. Je èlenem 
pøedsta-venstva Ústavu jaderného výzkumu v Øeži a akciové spoleènosti Severoèeské doly. Je èlenem dozorèí rady 
spoleèností Kotouè Štramberk, s. r. o., a I & C Energo, s. r. o. Od 15. 1. 1999 je èlenem dozorèí rady ÈEPS, a. s.

Ing. Petr VOBOØIL
Narozen 1950,
výkonný øeditel ÈEZ, a. s., pro ekonomiku
od 1. 5. 1997, dne 11. 1. 1999 byl jmenován druhým zástupcem generálního øeditele

Absolvent Strojní fakulty Èeského vysokého uèení technického v oboru Technika prostøedí a postgraduálního studia 
Rozvoj zásobování teplem. V roce 1997 absolvoval kurz manažerských dovedností evropského standardu 
InterManager. Od roku 1980 zamìstnanec Èeských energetických závodù, kde pracoval deset let v oblasti øízení 
provozu a rozvoje teplárenství, po roce 1990 pùsobil v ekonomických úsecích v rùzných funkcích, od 1. 1. 1995 
zastával funkci øeditele sekce plánování a analýzy. Do 30. 9. 1998 byl pøedsedou pøedstavenstva Penzijního fondu 
Energie, a. s.

Ivan CELIZNA
Narozen 1952,
výkonný øeditel ÈEZ, a. s., pro personalistiku od 1. 5. 1997.

Absolvent støední prùmyslové školy strojní. V souèasné dobì je posluchaèem distanèního studia pøi Nadaci Open 
University v Praze. Od roku 1971 pracoval ve státním podniku Technoplast Chropynì jako samostatný konstruktér. Od 
roku 1976 zamìstnán v Elektrárnì Chvaletice, nejprve patnáct let v rùzných funkcích v nepøetržitém provozu, od roku 
1991 ve funkci pøedsedy odborové organizace. V období 1992 - 1993 byl zároveò èlenem dozorèí rady ÈEZ, a. s., 
zvoleným zamìstnanci spoleènosti. V roce 1993 se stal vedoucím personálního útvaru Elektrárny Chvaletice. V roce 
1996 byl jmenován øeditelem personální sekce hlavní správy ÈEZ, a. s. Od roku 1996 je pøedsedou dozorèí rady 
Výcvikového støediska energetiky, s. r. o.

Ing. Ivan BA•KA
Narozen 1966,
výkonný øeditel ÈEZ, a. s., pro obchod od 1. 3. 1999.

Absolvent Fakulty ekonomiky zahranièního obchodu Vysoké školy ekonomické. Dva roky pracoval v podniku 
zahranièního obchodu Ligna jako obchodní referent. V letech 1990 - 1991 byl zamìstnán v èesko-americké firmì 
CONEX, a. s., jako øeditel sekce realit a zároveò zodpovídal za vstup zahranièních investorù do Èeské republiky. Od 
roku 1992 do svého nástupu do ÈEZ, a. s., byl soukromým podnikatelem, pøedsedou pøedstavenstva a generálním 
øeditelem firmy Praha 2000, a. s., pøedsedou pøedstavenstva Alivo, a. s., a byl zastoupen v orgánech øady dalších 
spoleèností. Je pøedsedou pøedstavenstva firem Chemin, a. s., a LIN, a. s., je rovnìž jednatelem spoleènosti Londa, s. r. 
o., spoleèností s pøedmìtem podnikání rozdílným od ÈEZ, a. s.

Ing. Jiøí RICHTER
Narozen 1947,
výkonný øeditel ÈEZ, a. s., pro rozvoj od 1. 3. 1998.



Absolvent Jaderné a fyzikálnì inženýrské fakulty Èeského vysokého uèení technického, oboru Fyzika a technika 
jaderných reaktorù, a postgraduálního studia na téže fakultì, oboru Experimentální neutronová fyzika. Deset let 
pracoval v investorských funkcích v Energo-invest Praha, investorsko-inženýrské organizaci Èeských energetických 
závodù, zejména na pøípravì staveb jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Od roku 1983 až do vzniku ÈEZ, a. s., 
v roce 1992, pracoval na generálním øeditelství Èeských energetických závodù. Podílel se zejména na pøípravì Jaderné 
elektrárny Temelín, dostavbì Jaderné elektrárny Dukovany a meziskladu vyhoøelého jaderného paliva, dále pracoval na 
stabilizaci investièní výstavby a pøípravì programu snižování emisí škodlivin z uhelných elektráren. Od roku 1992 je 
øeditelem sekce investic odpovìdným za pøípravu a koordinaci investièního programu spoleènosti v oblasti klasické 
energetiky.

Ing. Ladislav RAFAJ
Narozen 1943,
od 1. 4. 1998 zastává funkci výkonného øeditele ÈEZ, a. s., Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín.

Absolvent Strojní fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavì, obor Energetika. V roce 1974 dokonèil 
postgraduální studium na Èeském vysokém uèení technickém v oboru Jaderná energetika. Po absolvování vysoké školy 
pracoval tøi roky v Elektrárnì Vojany, od roku 1977 do roku 1981 v Jaderné elektrárnì Jaslov-ské Bohunice. V letech 
1980 - 1990 pracoval ve Výzkumném ústavu jaderné energetiky v Trnavì a ve ŠKODA PRAHA, a. s., na výstavbì 
Jaderné elektrárny Mochovce. V této elektrárnì zastával od roku 1990 po ètyøi roky funkci øeditele. V roce 1994 
pøešel na místo øeditele Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice. Ve stejném roce se stal èlenem pøedstavenstva 
Slovenských elektráren, a. s., kde souèasnì do konce roku 1995 pùsobil i ve funkci vrchního øeditele pro údržbu a 
provoz. Od roku 1996, do svého jmenování výkonným øeditelem Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín, 
pracoval jako zástupce námìstka pro zvyšování jaderné bezpeènosti v Jaderné elektrárnì Jaslovské Bohunice.

Ing. Aleš TOMEC
Narozen 1957,
èlen pøedstavenstva od 22. 2. 1996 do 29. 1. 1998.
Od 1. 5. 1997 výkonný øeditel ÈEZ, a. s., Divize pøenosová soustava.

Absolvent Elektrotechnické fakulty Èeského vysokého uèení technického, obor Konstrukce elektrických strojù. Dva 
roky pracoval v podniku zahranièního obchodu ŠKODAEXPORT jako samostatný obchodní referent. V roce 1983 
zaèal pracovat na dispeèinku státního podniku Èeských energetických závodù. Prošel všemi pracovišti od pøípravy sítí 
a výroby, pøes ochrany a automatiky až po hodnocení a analýzy. Od roku 1991 pùsobil na Èeskoslovenském 
energetickém dispeèinku, nejprve jako vedoucí oddìlení pøípravy provozu a zahranièní spolupráce, od roku 1993 jako 
vedoucí odboru pøípravy provozu. Od kvìtna 1994 byl øeditelem Ústøedního dispeèinku, v dubnu 1996 byl jmenován 
do funkce øeditele Divize pøenosové soustavy. Je èlenem Øídicího výboru a Rady CENTREL. Od vzniku ÈEPS, a. s., 
je pøedsedou pøedstavenstva spoleènosti.

Životopisy bývalých èlenù pøedstavenstva a výkonného vedení jsou uvedeny zkrácenì, plná forma je 
uvedena ve Výroèní zprávì ÈEZ, a. s., za rok 1997.

Ing. Petr KARAS, CSc.
Narozen 1941,
pøedseda pøedstavenstva od 19. 10. 1992 do 5. 1. 1999,
od 1. 5. 1997 do 29. 1. 1998 zastával rovnìž funkci generálního øeditele ÈEZ, a. s.

Deset let pracoval v Elektrárnách Tušimice, šestnáct let v plánování a ekonomice údržby elektráren na generálním 
øeditelství Èeských energetických závodù. Byl místopøedsedou Èeského svazu zamìstnavatelù v energetice a 
viceprezidentem Svazu prùmyslu Èeské republiky. Za rok 1994 byl zvolen "Manažerem roku".



Ing. Vladimír MENŠåK
Narozen 1955,
èlen pøedstavenstva od 29. 1. 1998 do 5. 1. 1999.

Pracoval v ÈKD Elektrotechnika, v Komerèní bance a na III. Poliklinice Obvodního ústavu národního zdraví Praha 10. 
Od roku 1995 pracuje na Fondu národního majetku jako vedoucí regionálního odboru. Souèasnì byl èlenem 
statutárních orgánù v akciové spoleènosti POLBERT - COSMOPOL a jako zástupce Fondu národního majetku i ve 
statutárních orgánech spoleèností Èeskomoravské doly, a. s., a IMPULS BUILDING, a. s.

JUDr. Petr FIŠER
Narozen 1964,
èlen pøedstavenstva od 29. 1. 1998 do 5. 1. 1999.

Pracoval ve vedoucích funkcích na Ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci, po jeho zrušení na 
Ministerstvu financí, kde od února 1998 vykonával funkci námìstka ministra. Je pøedsedou dozorèí rady Restituèního 
investièního fondu, a. s.

Gabriel EICHLER
Narozen 1950,
místopøedseda pøedstavenstva od 24. 4. 1994 do 5. 1. 1999.
Od 1. 5. 1997 byl èlenem pøedstavenstva, ale nebyl ve výkonném managementu spoleènosti.

Pracoval ve vedoucích funkcích v Bank of America, v bance v San Francisku a Central European Development 
Corporation. Je zakladatelem a jednatelem investièní a konzultaèní firmy Benson Oak, s. r. o., v níž je v souèasné dobì 
stále spoleèníkem, èlenem dozorèí rady Èeské pojiš•ovny, a. s., èlenem dozorèí rady Lucerna Praha, a. s., a èlenem 
správní rady EastWest Institute. Od 14. 12. 1998 je prezidentem VSŽ, a. s., Košice.

Ing. Ondøej SCHNEIDER
Narozen 1964,
èlen pøedstavenstva od 29. 1. 1998 do 5. 1. 1999.

Pracoval v rùzných funkcích v Prognostickém ústavu Èeskoslovenské akademie vìd, v Národohospodáøském ústavu 
Akademie vìd Èeské republiky, dva roky pracoval jako poradce ministra hospodáøství pro oblast veøejných financí a 
deregulace telekomunikací, dva roky jako poradce ministra prùmyslu a obchodu pro oblast makro- ekonomie, 
veøejných financí a regulací sí•ových odvìtví. Od roku 1996 pøednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty 
sociálních vìd. Je èlenem Èeské spoleènosti ekonomické a èlenem Evropské a Americké ekonomické asociace. Byl 
èlenem statutárního orgánu spoleènosti Sea holding, a. s. Od èervna 1998 zastává funkci hlavního ekonoma spoleènosti 
Patria Finance.

Ing. Vít ŠTÌPÁNEK
Narozen 1961,
èlen pøedstavenstva od 29. 1. 1998 do 5. 1. 1999.

Pracoval v rùzných funkcích v Ekonomickém ústavu Èeskoslovenské akademie vìd, na Ministerstvu pro hospodáøskou 
politiku a rozvoj a na Ministerstvu hospodáøství. Od záøí 1996 pracuje jako nezávislý konzultant. Je èlenem 
pøedstavenstva investièního fondu CORUS Progres investièní spoleènost, a. s., a pøedsedou pøedstavenstva agentury 
Metropolis Media, a. s.

Ing. Jan VACåK, MBA



Narozen 1951,
èlen pøedstavenstva od 15. 6. 1994 do 5. 1. 1999,
v období od 20. 1. 1997 do 29. 1. 1998 zastával funkci místopøedsedy.
Od 29. 1. 1998 do 5. 1. 1999 generálním øeditelem ÈEZ, a. s.
Od 1. 5. 1997 do 1. 3. 1998 zastával souèasnì funkci výkonného øeditele ÈEZ, a. s., pro rozvoj s odpovìdností za 
investièní výstavbu (s výjimkou výstavby Jaderné elektrárny Temelín), informatiku a telekomunikace.

Tøi roky pracoval v technickém útvaru Elektromontážních závodù Praha ve vývoji prùmyslových automatik, jedenáct 
let v rùzných funkcích v projekci a technickém odboru firmy Energovod Praha, kde se v roce 1990 stal øeditelem 
divize projektù.

Ing. Vojtìch KOTYZA
Narozen 1941,
èlen pøedstavenstva od 15. 10. 1994
do 29. 1. 1998. Od 1. 5. 1997 do 31. 3. 1998 výkonný øeditel ÈEZ, a. s., Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín.

Pracoval v rùzných funkcích v Mosteckých elektrárnách (Komoøany, Ervìnice), ve Škoda Plzeò, na generálním 
øeditelství Škoda a ve vedoucích funkcích v dnešní Škoda Praha, a. s. Od 1. 5. 1998 je specialistou (free cost expert) 
International Atomic Energy Agency (IAEA) ve Vídni.

Ing. Ludmila PETRÁÒOVÁ Narozena 1946,
èlenka pøedstavenstva od 22. 2. 1996 
do 29. 1. 1998. Od 1. 5. 1997 do 28. 2. 1999 výkonná øeditelka ÈEZ, a. s., pro obchod.

Pracovala v rùzných funkcích v Kanceláøských strojích, v dodavatelské organizaci pro Støedoèeské energetické 
závody, v Pražských energetických závodech, v ÈEZ, a. s., a ve vedoucí funkci ve Spoøitelní investièní spoleènosti. V 
roce 1994 pracovala jako èlenka pøedstavenstva a pozdìji, v roce 1995, jako pøedsedkynì pøedstavenstva Sklo Union 
Teplice, a. s. V letech 1994 - 1995 byla èlenkou pøedstavenstva Transakta, a. s. Od prosince 1997 se stala nejprve 
èlenkou pøedstavenstva a pozdìji èlenkou dozorèí rady Energovod, a. s. Od ledna 1998 je èlenkou dozorèí rady Kotouè 
Štramberk, s. r. o., a od bøezna 1998 je èlenkou pøedstavenstva Severoèeské doly, a. s.

Dozorèí rada:

Ing. František BROŽÍK
Narozen 1955,
èlen dozorèí rady od 5. 1. 1999, od 22. 1. 1999 zastává funkci pøedsedy dozorèí rady.

Absolvent Vysoké školy ekonomické - Fakulty výrobnì ekonomické. Je poslancem Poslanecké snìmovny a pøedsedou 
jejího hospodáøského výboru, pøedtím pracoval v ekonomických funkcích ve výrobních podnicích. Je místopøedsedou 
prezidia Fondu národního majetku, jehož zájmy také v dozorèí radì zastupuje.

Václav KREJÈå
Narozen 1953,
èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od 23. 2. 1993 do 29. 1. 1998 a od 6. 4. 1998 znovu zvolen do této funkce,
od 22. 1. 1999 zastává funkci místopøedsedy dozorèí rady.

Absolvent støední prùmyslové školy chemické. Sedm let pracoval jako technik v Chemických závodech Litvínov. Od 
roku 1982 je zamìstnán v Jaderné elektrárnì Dukovany, v souèasné dobì jako vedoucí referátu vnitøní komunikace.



Ing. Vladimír LAŠTÙVKA
Narozen 1943,
èlen dozorèí rady ÈEZ, a. s., od 5. 1. 1999.

Absolvent Fakulty technické a jaderné fyziky Èeského vysokého uèení technického, obor jaderná fyzika. Pracoval v 
Jaderné elektrárnì Jaslovské Bohunice. Je poslancem Poslanecké snìmovny, èlenem jejího zahranièního výboru a 
místopøedsedou Výboru pro evropskou integraci. V dozorèí radì zastupuje zájmy Fondu národního majetku.

Doc. Ing. Karel Špaèek
Narozen 1930,
èlen dozorèí rady od 5. 1. 1999.

Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, obory finance a statistika. V roce 1997 byl jmenován docentem Vysoké 
školy ekonomické Praha pro obor finance. Do roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v oblasti rozpoètu. V letech 
1990 - 1992 zastával funkci ministra financí. V následujícím období pùsobil v øadì vysokých funkcí, vèetnì bohaté 
pedagogické èinnosti. V souèasné dobì je námìstkem ministra prùmyslu a obchodu pro oblast rozpoètu resortu a 
podpory malého a støedního podnikání. V dozorèí radì zastupuje zájmy Fondu národního majetku.

Jiøí ŠVAMBERK
Narozen 1944,
èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci
od 23. 2. 1993 do 29. 1. 1998 a od 6. 4.1998 znovu zvolen do této funkce.

Absolvent støední prùmyslové školy strojní. Od roku 1962 pracuje v Elektrárnì Tisová, nyní ve funkci vedoucího 
odboru personalistiky.

Jiøí Tøešòák
Narozen 1938,
èlen dozorèí rady od 5. 1. 1999.

Absolvent støední prùmyslové školy chemické. Od roku 1960 pracoval v Elektrárnì Mìlník, v roce 1974 nastoupil do 
podniku Výstavba elektráren, kde pracoval na øadì elektráren u nás i v zahranièí. Od roku 1990 je opìt zamìstnancem 
ÈEZ, a. s. - Elektrárna Mìlník, kde pracuje jako èlen projektového týmu "Odsíøení elektráren Mìlník II, III". V dozorèí 
radì zastupuje zájmy Fondu národního majetku. Složení bývalé dozorèí rady ÈEZ, a.s.

Ing. Ivan NOVÁK, CSc.
Narozen 1958,
èlen dozorèí rady od 13. 6. 1996 do 5. 1. 1999, místopøedseda dozorèí rady od 17. 7. 1996 do 29. 1. 1998, kdy byl 
zvolen do funkce èlena dozorèí rady a od 10. 3. 1998 do 5. 1. 1999 zastával funkci pøedsedy dozorèí rady.

Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálnì inženýrské Èeského vysokého uèení technického, kde též dokonèil interní 
vìdeckou aspiranturu. Pracoval jako samostatný projektant ve Škoda Plzeò, pozdìji jako vedoucí projektant v 
Energoprojektu Praha. Od roku 1993 pracoval na Ministerstvu prùmyslu a obchodu, kde byl povìøen øízením odboru 
jaderné energetiky, a to do bøezna 1999. Od 1. 4. 1999 podniká jako poradce.

JUDr. Ladislav PETRÁSEK
Narozen 1943,
èlen a místopøedseda dozorèí rady od 16. 6. 1994 do 5. 1. 1999, pøedseda dozorèí rady od 20. 7. 1995 do 19. 12. 1997, 
kdy byl opìt zvolen do funkce èlena dozorèí rady a od 10. 3. 1998 do 5. 1. 1999 zastával funkci místopøedsedy dozorèí 
rady.



Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pracoval jako vedoucí projektant ve Stavebních strojích Zlièín a 
pozdìji vykonával øídicí funkce ve stavebním strojírenství na úrovni námìstka øeditele, øeditele odštìpného závodu a 
pozdìji podnikového právníka. V letech 1992 - 1995 byl èlenem výkonného výboru Fondu národního majetku, kde 
øídil sekci majetkových úèastí. V souèasné dobì je øeditelem odboru Komerèní banky, a. s. Je èlenem pøedstavenstva 
Pražské pivovary, a. s., èlenem dozorèí rady Imperial Karlovy Vary, a. s., a pøedsedou pøedstavenstva Nadaèního 
investièního fondu, a. s.

Ing. Josef PETØåK
Narozen 1952,
èlen dozorèí rady od 13. 7. 1995 do 5. 1. 1999.

Absolvent Fakulty strojní Èeského vysokého uèení technického. Osm let pracoval jako technik v národním podniku 
AVIA Praha, ètyøi roky jako vedoucí technické pøípravy výroby na generálním øeditelství Èeskoslovenských 
automobilových závodù, dva roky jako samostatný odborný referent specialista Nejvyššího kontrolního úøadu, ètyøi 
roky jako vedoucí výroby v AVIA Praha. Od roku 1994 je zamìstnán na Fondu národního majetku, nyní jako vedoucí 
oddìlení realizace privatizaèních projektù II. V dozorèí radì zastupoval zájmy Fondu národního majetku. Je èlenem 
pøedstavenstva akciové spoleènosti Pražské vodovody a kanalizace.

Ing. Jiøí VOJTA
Narozen 1945,
èlen dozorèí rady od 29. 1. 1998 do 5. 1. 1999.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také dokonèil postgraduální studium.Od roku 1973 do roku 1990 
pracoval na Federálním cenovém úøadu nejprve na úseku cen chemického prùmyslu a poté v oblasti cen paliv a 
energií. Po zrušení tohoto úøadu pøešel na Federální ministerstvo financí, kde pracoval jako vedoucí oddìlení cen paliv, 
energií a prùmyslu. Ve funkci vedoucího oddìlení regulace cen paliv, energií a prùmyslu pracuje na Ministerstvu 
financí od 1. 1. 1993. Je èlenem dozorèí rady akciové spoleènosti Jihoèeská plynárenská.

Informace o èlenech dozorèí rady ÈEZ, a. s., kteøí byli odvoláni na mimoøádné valné hromadì, konané dne 29. 1. 1998 
a nebyli zvoleni do nové dozorèí rady ÈEZ, a. s., jsou uvedeny ve výroèní zprávì ÈEZ, a. s., za rok 1997. Jedná se o 
tyto èleny dozorèí rady:

JUDr. Petr HÙLA
Ing. Livia KLAUSOVÁ, CSc.
Lubomír KLOSÍK
Ing. Václav KUPKA, CSc.
Ing. Vítìzslav MANDA
Ing. Zdenìk SPITZER
Jan ŠEVR



Akcionáøi spoleènosti  

Do roku 1998 vstoupil ÈEZ, a. s., se základním jmìním 59 195 mil. Kè, které se v roce 1998 (v souladu se schválenými 
dodatky privatizaèního projektu státního podniku Èeské energetické závody) zvýšilo o nepenìžitý vklad Fondu 
národního majetku. Celková výše základního jmìní ÈEZ, a. s., ke konci roku 1998 èinila 59 209 mil. Kè, z toho 59 195 
mil. Kè pøedstavuje základní jmìní zapsané v obchodním rejstøíku.

Poèet akcionáøù ÈEZ, a. s., k 30. 12. 
1998 èinil 169 170 a v prùbìhu roku 
se snížil o 18 924 osob.

Kromì Fondu národního majetku 
vlastnily podíl vyšší než 1 % 
základního jmìní další 4 právnické 
osoby, z toho 3 zahranièní. Podíl 
zahranièních osob (právnických i 
fyzických) na majetku ÈEZ, a. s., 
èinil k 30. 12. 1998 témìø 24%.

K 30. 12. 1998 byl pouze Fond 
národního majetku Èeské republiky 
osobou, která má vìtší než 10% podíl 
na hlasovacích právech valné 
hromady.

V roce 1998 nebyly akcionáøùm vyplaceny žádné dividendy.



V roce 1998 se uskuteènila jedna øádná valná hromada (8. 6. 1998) a jedna mimoøádná valná hromada (29. 1. 1998). 
Další mimoøádná valná hromada se uskuteènila dne 5. 1. 1999. Obì mimoøádné valné hromady byly svolány 
pøedstavenstvem spoleènosti na žádost majoritního akcionáøe Fondu národního majetku Èeské republiky.

Mimoøádná valná hromada, konaná dne 29. 1. 1998, mìla za cíl posílit vliv akcionáøù, zejména majoritního, a 
optimalizovat øízení spoleènosti. Výsledkem jednání bylo odvolání èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady a následné 
zvolení nových èlenù se souèasným snížením poètu èlenù dozorèí rady z dvanácti na šest. Byl schválen pøechod na 
anglosaský model øízení spoleènosti, pøímé øízení spoleènosti pøevzal výkonný management. Valná hromada 
vyslovila souhlas s pøípravou nového záložního zdroje 300 MW (plyn, olej) a nového uhelného bloku 300/600 MW 
(na bázi využití domácích zdrojù pevných paliv) pro krytí základního zatížení elektrizaèní soustavy. Valná hromada 
neschválila návrh na pozastavení výstavby Jaderné elektrárny Temelín, pøedložený jedním z akcionáøù.

Øádná valná hromada, konaná dne 8. 6. 1998, mimo jiné odsouhlasila rozdìlení stávajících akcií ÈEZ, a. s., na stejnou 
nominální hodnotu 100 Kè, akcie s novou nominální hodnotou byly emitovány 15. 2. 1999. Souèasnì uložila 
pøedstavenstvu vytvoøit pøedpoklady pro vyèlenìní Divize pøenosová soustava do spoleènosti, jejímž jediným 
akcionáøem bude ÈEZ, a. s., a která bude vlastnit a provozovat pøenosovou soustavu. Dále uložila zajistit funkènost 
této spoleènosti k 1. 1. 1999. Spoleènost ÈEPS, a. s., vznikla dne 16. 10. 1998 zápisem do Obchodního rejstøíku.

Mimoøádná valná hromada, která se konala dne 5. 1. 1999, odvolala èleny pøedstavenstva a èleny dozorèí rady volené 
valnou hromadou. Následnì snížila poèet èlenù pøedstavenstva ze sedmi na pìt a zvolila nové èleny pøedstavenstva a 
dozorèí rady. Valná hromada neschválila postup bývalého pøedstavenstva pøi poskytování podkladù, týkajících se 
obchodního tajemství spoleènosti, pro práci nezávislého týmu pro posouzení dostavby Jaderné elektrárny Temelín.

Druhy a objem vydaných cenných papírù



Nesplacená èástka za vydané akcie: 0.

Spoleènost nevydala žádné dluhopisy s právem výmìny za akcie.

Podle emisních podmínek nejsou dluhopisy ruèeny státem ani žádnou bankou.

V posledním sloupci tabulky je uvedeno pøedèasné splacení 1. a 2. emise dluhopisù, jakož i možnost splacení 
dluhopisù v opci dlužníka - tj. ÈEZ, a. s. K tìmto termínùm tedy mùže ÈEZ, a. s., pøedèasnì splatit své obligace. 
Pøedèasné splacení v opci vìøitele je stanoveno v každé smlouvì o tuzemských dluhopisech, pokud dlužník nebude 
schopen zajistit minimální instalovaný výkon 7 500 MW.



Podnikatelské prostøedí  

Koncepce podnikatelské èinnosti

V Koncepci podnikatelské èinnosti, schválené v roce 1995 valnou hromadou, se ÈEZ, a. s., zavázal poskytovat 
zákazníkùm elektøinu spolehlivì, za konkurenceschopné ceny a zpùsobem šetrným k životnímu prostøedí.

Splnìní tohoto poslání se stalo základním kritériem veškerého konání a rozhodování spoleènosti a tomu odpovídají i 
dosažené výsledky. Bez jediného omezení byla zajiš•ována plynulá, spolehlivá dodávka elektøiny z elektráren a 
pøenosové soustavy.

Ceny, za které ÈEZ, a. s., elektøinu prodával, podporují konkurenceschopnost èeské ekonomiky, nebo• jsou hluboce 
pod prùmìrnou úrovní cen elektøiny v Evropské unii a pro podnikatelskou sféru se ceny od roku 1991 nezvýšily. Jejich 
konkurenceschopnost zásadnì nenaruší ani právì dokonèený program obnovy a ekologizace uhelných elektráren, ani 
uvedení do provozu Jaderné elektrárny Temelín. Všechny provozované uhelné elektrárny již splòují nároèná kritéria 
"Zákona o ovzduší" a jejich obnova zajistila prodloužení jejich životnosti zhruba do roku 2015.

Dokonèení programu odsíøení uhelných elektráren je významným úspìchem ÈEZ, a. s., dosaženým za jeho dosavadní 
sedmiletou existenci. V žádné jiné zemi se neuskuteènil tak nároèný program v tak krátké dobì. I když povinnost 
snížení exhalací škodlivin do ovzduší vyplývala ze zákona, ÈEZ, a. s., rozhodoval o rozsahu a zpùsobu provedení 
ekologického programu a o tom, kolik a které výrobní bloky budou, v souladu s požadavky, vyøazeny z provozu. Pøi 
tomto rozhodování byl hlavní dùraz kladen na zajištìní spolehlivého a efektivního provozu Elektrizaèní soustavy Èeské 
republiky. Z ekonomického hlediska bylo pøedevším nutno pro tuto rozsáhlou akci zajistit finanèní zdroje za 
pøijatelných podmínek. K tomu významnì pøispìla pùjèka Svìtové banky, kterou ÈEZ, a. s., získal jako první nevládní 
subjekt z bývalého "východního bloku", a návaznì i pøíznivé hodnocení úvìrové dùvìryhodnosti ÈEZ, a. s., pøedními 
ratingovými agenturami.

Dùvìra Svìtové banky ve schopnost ÈEZ, a. s., splatit pùjèku se opírala pøedevším o podnikatelský plán spoleènosti z 
roku 1993, jehož strategickým jádrem bylo:
●     dokonèení výstavby dvou blokù v Jaderné elektrárnì Temelín, výstavba meziskladu vyhoøelého paliva, modernizace 
Jaderné elektrárny Dukovany po roce 1998,
●     ukonèení provozu neperspektivních elektrárenských blokù o výkonu rovnajícímu se výkonu Jaderné elektrárny 
Temelín, splnìní podmínek pro provoz uhelných blokù po roce 1998 o výkonu 6,5 GW,
●     pøipojení (synchronní provoz) Elektrizaèní soustavy Èeské republiky k propojené soustavì UCPTE,
●     zajištìní finanèní proveditelnosti programu.

Nesplnìným úkolem zùstává dokonèení výstavby Jaderné elektrárny Temelín. Pøi realizaci tohoto projektu bylo nutno 
øešit problémy plynoucí z nevyhnutelných projektových zmìn a ze zmìny ekonomického prostøedí v prùbìhu výstavby. 
Personální zmìny ve vedení stavby, vèetnì výmìny výkonného øeditele odpovìdného za stavbu na jaøe roku 1998, a 
radikální zmìny v systému øízení stavby, pøináší prokazatelné výsledky. Pracovní nasazení i odborné kvality nového 
vedení vytváøí dobrý pøedpoklad pro zdárné splnìní novì stanoveného termínu uvedení do provozu i dodržení 
schváleného rozpoètu.

Strategické zámìry rozvoje ÈEZ, a. s.

Akciová spoleènost ÈEZ se nyní zamìøí pøedevším na zajištìní návratnosti vynaložených investic i s adekvátním 
pøínosem pro akcionáøe a tvorbu zdrojù pro nutnou obnovu výrobního zaøízení po roce 2010. Toho bude možno 
dosáhnout v oblasti primární podnikatelské aktivity - výroba a dodávka elektrické energie - pøedevším uplatnìním 
spoleènosti na trhu s elektøinou, a to i v evropském prostoru.



Koncepce ÈEZ, a. s., také zahrnuje v oblasti sekundárních aktivit podnikatelské èinnosti:
●     pokraèování ve stávajících dodávkách tepla,
●     rozšiøování dodávky tepla do lokalit, které se jeví jako ekonomicky výhodné.

První úkol je plnìn. I v tradièních lokalitách ÈEZ, a. s., se však budou prosazovat konkurenèní subjekty, a proto bude 
nutné vypracovat pro každou z lokalit podnikatelskou strategii. S plnìním druhého cíle, tj. s rozšíøením dodávek tepla, 
se nepodaøilo výraznì pokroèit.

Významnou sekundární èinností je rovnìž podnikání s produkty, které vznikají pøi výrobì elektøiny a tepla. Již nyní se 
ekonomicky využívá 20% popele a energosádrovce. Jsou rozpracovány další odbytové a investièní projekty, jejichž 
realizace by umožnila do pìti let ekonomické využití poloviny (cca 750 tisíc tun) vyrobeného energosádrovce.

V rozvoji terciárních èinností je pøedevším nutno omezovat rizika, kterým jsou vystaveny nosné projekty a aktivity. 
Nejvýznamnìjší akcí bylo získání kapitálové úèasti v Severoèeských dolech, a. s., klíèového dodavatele hnìdého uhlí 
pro uhelné elektrárny ÈEZ, a. s. V prùbìhu roku 1998 bylo nakoupeno 3 196 410 akcií za 3,7 mld. Kè, takže majetkový 
podíl ÈEZ, a. s., k 31. 12. 1998 èinil 36,18 %. V oblasti terciárních èinností si ÈEZ, a. s., rovnìž vytyèil cíl dosáhnout 
vyššího využití a zhodnocení materiálního a duševního potenciálu spoleènosti a jejích zamìstnancù prùnikem na další 
trhy vèetnì trhu služeb. V tomto smìru však nebylo dosaženo významného pokroku. Rozvoj terciárních èinností, jako 
nástroje diverzifikace podnikání (k zmírnìní rizik v souvislosti s rozvojem soutìžního prostøedí), je dlouhodobým 
úkolem, jehož strategii naplòování je nutno, v mìnících se podmínkách trhu, konkretizovat.

Jedním z dalších základních cílù akciové spoleènosti ÈEZ je zabezpeèit trvale udržitelný rozvoj spoleènosti. Obstát v 
budoucím ostrém soutìžním prostøedí v evropském prostoru, v soutìži s kapitálovì silnými spoleènostmi, nebude 
snadné. Podíl ÈEZ, a. s., na trhu s elektøinou již nyní mírnì klesá, dílèí výstupy analýz strategického plánu jsou pak 
využívány k posouzení ekonomicky výhodné úèasti ÈEZ, a. s., na pøedvídaném potøebném rozvoji výrobních kapacit v 
Èeské republice. Pro postavení ÈEZ, a. s., na soutìžním trhu má nezastupitelný význam podstatné snížení výpadkovosti 
elektráren, jakož i pøipojení elektrizaèní soustavy k propojené soustavì UCPTE.

ÈEZ, a. s., je spolehlivým partnerem, nebo• dodává elektøinu plynule v požadovaném èase, množství a kvalitì, a to za 
konkurenceschopné ceny. Pro pružnou obchodní politiku neposkytuje dosavadní zpùsob regulace elektroenergetiky 
dostateèný prostor. Tento stav by se mìl významnì zmìnit po zavedení modelu trhu s možností tzv. oprávnìných 
(zpùsobilých) zákazníkù volit si dodavatele elektrické energie. Na tuto situaci se ÈEZ, a. s., hodlá vèas pøipravit a 
zamìøit své úsilí na dosažení cíle: stát se vyhledávaným obchodním partnerem "zpùsobilých zákazníkù", kterými se 
mohou výhledovì stát i regionální distribuèní spoleènosti.

Pøitažlivost spoleènosti pro akcionáøe je podepøena ekonomicky výhodným investováním, udržením pøijatelné míry 
zadluženosti, efektivním finanèním øízením (vèetnì øízení rizik a pojistného programu), udržováním a rozvojem 
schopnosti obstát v konkurenci a uzavíráním dlouhodobých smluv s dodavateli a odbìrateli.

Strategické zámìry rozvoje spoleènosti podporuje Program zmìn ÈEZ, a. s. Realizace projektù programu je zamìøena 
na dosažení podstatných zmìn v tìch oblastech øízení spoleènosti (ochrana životního prostøedí, obchod s elektøinou, 
personální øízení, rozvoj manažerských schopností), které jsou rozhodující pro transformaci ÈEZ, a. s., na spoleènost 
rovnocennou elektrárenským spoleènostem Evropské unie.

Zabezpeèení palivové základny pro uhelné elektrárny

Dodávky paliv pro uhelné elektrárny ÈEZ, a. s., jsou zabezpeèeny systémem støednìdobých rámcových kupních smluv 
(Mostecká uhelná spoleènost, a. s., Severoèeské doly, a. s., Sokolovská uhelná, a. s., OKD, a. s., Èeskomoravské doly, 
a. s.), na jejichž základì jsou uzavírány roèní kupní smlouvy. To umožòuje vytváøet dlouhodobý partnerský vztah mezi 
ÈEZ, a. s., a uhelnými spoleènostmi.

Klíèovým strategickým opatøením, které významnì pøispívá ke stabilizaci podmínek pro dodávky hnìdého uhlí, bylo 



rozhodnutí o majetkovém vstupu do Severoèeských dolù, a. s. S touto spoleèností byla také uzavøena dlouhodobá 
smlouva na dodávku uhlí do roku 2015.

Nepodaøilo se však uzavøít dlouhodobou smlouvu s Mosteckou uhelnou spoleèností, a. s. Pøechod Elektráren Poøíèí 
na hnìdé uhlí a zmìny v licenèní politice státu umožnily koncepènì øešit oblast dodávek èerného uhlí. Byla uzavøena 
støednìdobá smlouva s OKD, a. s., a dohodnuto snížení odbìru uhlí od Èeskomoravských dolù, a. s.

Vývoj legislativního rámce energetiky

Elektroenergetika

V roce 1998 pokraèovaly práce na pøípravì návrhu vìcného zámìru novely zákona è. 222/1994 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o Státní energetické inspekci, který byl v dubnu 
pøedložen do vlády.

Zákonem è. 83/1998 Sb. byl novelizován stavební zákon a nìkteré další zákony. Jedním z nich byl i zákon è. 222/1994 
Sb., v nìmž byla upravena nìkterá práva držitele autorizace na rozvod ve vztahu k cizím nemovitostem.

Z podzákonných pøedpisù byla vydána vyhláška Ministerstva prùmyslu a obchodu è. 95/1998 Sb., kterou se stanoví 
dispeèerský øád Elektrizaèní soustavy Èeské republiky. "Dispeèerský øád" upravuje zejména pravidla a obsah 
dispeèerského øízení Elektrizaèní soustavy a stanoví subjekty, které dispeèerské øízení této soustavy zajiš•ují. Novela 
této vyhlášky byla publikována pod è. 34/1999 Sb.

Dále byla vydána vyhláška Ministerstva prùmyslu a obchodu è. 191/1998 Sb., jíž se mìní vyhláška Ministerstva 
prùmyslu a obchodu è. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektøiny a o zpùsobu 
výpoètu škody vzniklé dodavateli neoprávnìným odbìrem elektøiny, ve znìní vyhlášky è. 196/1996 Sb.

Na základì ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky Ministerstva prùmyslu a obchodu è. 250/1996 Sb., o stavech nouze v 
elektroenergetice, byl vydán Metodický pokyn Ministerstva prùmyslu a obchodu è. 1/1998 "Náležitosti havarijních 
plánù držitelù státní autorizace na výrobu a rozvod elektøiny.

Závìrem roku 1997 zvítìzil ÈEZ, a. s., ve výbìrovém øízení na vypracování "Metodiky stanovení normy spolehlivosti 
výkonové bilance Elektrizaèní soustavy Èeské republiky". Návrh metodiky byl pøedložen v kvìtnu a úspìšnì oponován 
v srpnu 1998. Zástupci ÈEZ, a. s., se podíleli na pøípravì smìrnic Ústøedního elektroenergetického dispeèinku Èeské 
republiky a pøíloh k "Dispeèerskému øádu". Návrhy pøedložených smìrnic však nebyly schváleny valnou hromadou 
Ústøedního elektroenergetického dispeèinku Èeské republiky.

Teplárenství

V oblasti teplárenství byla vydána vyhláška Mi-nisterstva prùmyslu a obchodu è. 85/1998 Sb., jíž se mìní a doplòuje 
vyhláška Ministerstva prùmyslu a obchodu è. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápìní a dodávku teplé 
užitkové vody vèetnì rozúètování nákladù na objekty a mezi koneèné spotøebitele.

Využívání jaderné energie

Na základì zmocnìní v "Atomovém zákonì" byla vydána vyhláška Státního úøadu pro jadernou bezpeènost è. 106/1998 
Sb., o zajištìní jaderné bezpeènosti a radiaèní ochrany jaderných zaøízení pøi jejich uvádìní do provozu a pøi jejich 
provozu. Tato vyhláška stanoví zejména etapy uvádìní jaderného zaøízení do provozu, požadavky a podmínky pro 
uvádìní jaderného zaøízení do provozu, jakož i pro jeho provoz.

Systém jakosti



Základním dokumentem systému jakosti spoleènosti, který se zaèal budovat od roku 1996, je Vrcholový program 
zajištìní jakosti. Jeho struktura vycházela z doporuèení souboru norem ÈSN EN ISO øady 9000 a pøedpisù 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii NUSS pro oblast jaderných aktivit.

V souladu se stanovenou strukturou dokumentace systému jakosti se zaèaly nejen zpracovávat nové, ale i aktualizovat 
dosavadní dokumenty spoleènosti dle specifikovaného vìcného obsahu jednotlivých typù øídicí a technické 
dokumentace. Dokumenty jsou zpracovávány a aktualizovány v souladu s pøijatým programem.

V dùsledku nových právních pøedpisù a naøízení pro jadernou oblast ("Atomový zákon" a provádìcí pøedpisy) a na 
základì rozhodnutí výkonného vedení spoleènosti respektovat požadavky souboru norem ÈSN EN ISO øady 14000, 
týkajících se ochrany životního prostøedí, byly v roce 1998 zahájeny práce na návrhu revize Vrcholového programu 
zajištìní jakosti.

Revize spoèívá v orientaci systému jakosti ve spoleènosti na procesní uspoøádání, kterým budou jednoznaènì uplatnìny 
požadavky zmínìných zákonných pøedpisù a naøízení a požadavky na ochranu životního prostøedí. Specifikace 
požadavkù na vybrané procesy ve spoleènosti, jejich optimální dokumentování a uplatnìní v praxi tak, aby byly 
uspokojeny jak oèekávání zákazníkù, tak vnitøní potøeby spoleènosti a mohla se vytváøet základna zpùsobilých 
dodavatelù, je podmínìna organizaèním uspoøádáním s jasným vymezením kompetencí jednotlivých procesù.

Struktura systému jakosti na organizaèních jednotkách spoleènosti vychází ze struktury Vrcholového programu 
zajištìní jakosti, resp. z návazných Programù zajištìní jakosti s tím, že uvedené požadavky jsou rozpracovávány do 
jejich vlastních podmínek.

Politika øízení finanèních rizik

Øízení finanèních rizik vychází z mezinárodních standardù a závìrù skupiny svìtových bankovních institucí (G 30) a je 
øešeno interními øídicími dokumenty ÈEZ, a. s. Spoleènost systematicky monitoruje a analyzuje kurzová, úroková, 
devalvaèní a další finanèní rizika, kterým je vystavena. Po vyhodnocení èisté rizikové expozice portfolia cizích mìn 
jsou zvolené finanèní operace provádìny dealingovým pracovištìm. Øízení finanèních rizik je zamìøeno výhradnì na 
eliminaci možných negativních dopadù na finanèní zdraví spoleènosti, nikoli spekulativnì (za úèelem dosahování 
zisku).

Hlavním úkolem v roce 1998 bylo udržet potenciální ztrátu z rizikové expozice cizích mìn v rámci stanovených limitù, 
a to zajištìním splátek úrokù a jistin dluhu proti kurzovým a úrokovým rizikùm po dobu jejich splatnosti. S cílem 
minimalizovat rizika byly realizovány mìnové operace (swapy), pøevádìjící povinnost splácení úrokù a jistin 
denominovaných v USD, resp. v DEM, na splátky v Kè s fixní, resp. pohyblivou úrokovou sazbou. Souèasnì bylo 
dalšími krátkodobými finanèními instrumenty (forwardy) zajištìno rozmezí pohybù kurzových vlivù tak, aby nebyla 
pøekroèena únosná mez rizika finanèní ztráty. I pøes nárùst objemu financování v cizích mìnách poklesl jejich podíl v 
celkovém portfoliu závazkù (dluhové i nedluhové povahy) ÈEZ, a. s., na jednu tøetinu.

Pro øízení likvidity a finanèních tržních rizik používá ÈEZ, a. s., omezený poèet mìn (Kè, DEM a USD) a poèínaje 
rokem 1999 vytvoøil pøedpoklady k využívání mìny EURO.

Rozvoj informatiky

Rozvoj informaèního systému ÈEZ, a. s., lze v roce 1998 charakterizovat nìkolika významnými opatøeními. Byl 
proveden pøechod z elektronické pošty cc-mail na nový produkt LOTUS NOTES MAIL u vìtšiny uživatelù a v roce 
1999 zbývá provést zmìnu jen u 12 % uživatelù. Plošné nasazení této moderní platformy umožnilo vyšší kvalitu 
integrace všech užívaných aplikací.

Byly zahájeny práce na manažerském informaèním systému. Pro analytické moduly byl vytvoøen datový sklad, který 
bude základem pro uložení informací potøebných pro rozhodování vedoucích zamìstnancù na všech stupních øízení. V 
oblasti informativních modulù, která využívá pro prezentaci technologii INTRANET/INTERNET, bylo uvedeno do 



rutinního provozu prvních pìt modulù, z nichž nìkteré budou k dispozici všem zamìstnancùm.

Informaèní server www.cez.cz byl v roce 1998 rozšíøen o další stránky a pøispìl k pozitivnímu mediálnímu obrazu 
spoleènosti. Uskuteènilo se výbìrové øízení aplikace pro øízení majetku a projekt je pøipraven k zahájení. I zde se 
pøipravuje využití Intranetu pro prezentaci informací o stavu majetku. V prùbìhu roku 1998 byl zahájen projekt 
zabezpeèení informaèního systému. ÈEZ, a. s., tak udìlal dùležitý krok k naplnìní požadavkù "Zákona o utajovaných 
skuteènostech".

Na základì doporuèení auditu informatiky, provedeného v roce 1997 firmou Andersen Consulting, byla zahájena 
systémová integrace, jakož i využití jednotné metodiky pro tvorbu a zavádìní nových aplikací. Podpora informaèních 
technologií výraznì pøispívá k zefektivnìní procesù ve spoleènosti a informatika se tak stává jedním z nástrojù zvýšení 
výkonnosti spoleènosti.

Problém roku 2000

Koncem roku 1997 vznikl tým pro øešení problematiky roku 2000 v rámci celé akciové spoleènosti. Problémem se 
zabývá pøibližnì 100 zamìstnancù všech organizaèních jednotek a lze jej rozdìlit na oblasti nevýrobní a výrobní. Pro 
nevýrobní oblast byl urèen termín vyøešení do konce I. ètvrtletí 1999 a pro výrobní zaøízení konec III. ètvrtletí 1999. 
Jednorázové náklady projektu (oznaèovaného jako "R 2000") èiní cca 100 milionù Kè.

V rámci projektu byla navázána úzká spolupráce s dodavateli a výrobci zaøízení. ÈEZ, a. s., se nespoléhá jen na 
prohlášení èi dopisy potvrzující schopnost zaøízení bezproblémovì pøejít do roku 2000. Všechna zaøízení procházejí 
testem, pøi kterém jsou simulovány zmìny dat odpovídající zmìnì letopoètu. Na zabezpeèení funkènosti zaøízení, která 
jsou stìžejní pro hlavní èinnosti podnikání ÈEZ, a. s., jsou uzavírány smlouvy, s nezbytnými zárukami za 
bezproblémový vstup do roku 2000.

V souèasné dobì se ukonèuje fáze øešení a testování øešení aplikovaných pro nevýrobní zaøízení a dle harmonogramu, 
který musí vázat na plánované odstávky výrobních zaøízení, jsou testovány a realizovány úpravy na výrobních 
zaøízeních spoleènosti.

Akciová spoleènost ÈEZ vyvíjí maximální úsilí k odstranìní veškerých oèekávaných problémù výroby elektrické 
energie souvisejících s pøechodem do roku 2000. Protože však jediným komplexním testem všech opatøení bude až 
vlastní pøechod zaøízení na den 1. 1. 2000, jsou pro výrobní a další dùležitá zaøízení pøipravovány havarijní plány pro 
minimalizaci eventuálních škod.

Informace o postupu prací na pøípravì plynulého pøechodu do roku 2000 jsou dostupné na domovské stránce internetu 
ÈEZ, a. s.

Rozvoj telekomunikaèní infrastruktury

Telekomunikaèní systém akciové spoleènosti ÈEZ tvoøí úèelnì uspoøádaný soubor drátových, bezdrátových a 
optických telekomunikaèních zaøízení, která mùže spoleènost zøizovat a provozovat podle "Telekomunikaèního 
zákona".

Akciová spoleènost ÈEZ zahájila v roce 1993 široký program generaèní zámìny analogových sítí (telefonních a 
datových) za sítì digitální. Základním principem strategie a architektury telekomunikaèní sítì ÈEZ, a. s., je vytvoøit 
jednotnou integrovanou digitální pøenosovou sí• pro veškeré komunikaèní potøeby ÈEZ, a. s. (všeobecnou 
informatiku, dispeèerské øízení a hlasovou komunikaci). Digitální sí• umožní i pøenos dat mezi energetickými 
spoleènostmi sousedících státù.

Pøenosovým médiem u novì budovaných sítí je pøedevším kombinované zemnící lano s optikou, resp. ovíjený optický 
kabel na klasickém zemnícím lanu vedení 220 kV a 400 kV. Pod-statná èást sítì (cca 2 100 km) je již provozována a k 
jejímu dokonèení (v celkové délce cca 2 500 km) dojde v roce 2000.



ÈEZ, a. s., obdržel v roce 1997 povolení Èeského telekomunikaèního úøadu na poskytování telekomunikaèní služby 
"pronájem okruhù". Služba ve smyslu tohoto povolení byla zahájena v roce 1998. Volnou pøenosovou kapacitu tak 
ÈEZ, a. s., využívá podnikatelsky v telekomunikaèním sektoru.

Vnitøní kontrolní systém

Pøedstavenstvo a ostatní øídicí úrovnì trvale rozvíjejí systém kontrolních a øídicích mechanismù v celé spoleènosti s 
cílem zajištìní funkènosti, efektivnosti a hospodárnosti všech procesù a èinností. Vnitøní kontrola je rozvíjena ve všech 
jejich základních složkách - ve vytváøení žádoucího kontrolního prostøedí, v øízení a zvládání rizik, v komunikaci a 
informaèních tocích, v celé šíøi kontrolních èinností a postupù a v monitorování úèinnosti systému øízení a kontroly.

Prioritní úsilí a zájem vedení je smìrován na ochranu majetku a všech aktiv spoleènosti pøed ztrátou, odcizením, 
poškozením, snížením nebo zneužitím a na dohled nad úèelným a hospodárným vynakládáním prostøedkù spoleènosti.

Výsledky práce útvaru interního auditu a externího auditora, firmy Arthur Andersen, s. r. o., jsou pravidelnì 
projednávány ve Výboru auditu pøedstavenstva. To umožòuje statutárnímu orgánu a výkonnému vedení spoleènosti 
orientovat zamìøení èinnosti interního auditu ve vazbì na ocenìní rizik, plynoucích z vnìjšího prostøedí i z vlastních 
aktivit spoleènosti.

Pojištìní

V roce 1998 byl završen pojistný program spoleènosti, pøijatý v roce 1996. S úèinností od 1. 7. 1998 byla 
prostøednictvím makléøské spoleènosti J & H Marsh and McLennan prodloužena na období tøí let pojistná smlouva, 
která pokrývá za výhodnìjších podmínek majetkové a odpovìdnostní pojištìní uhelných a vodních elektráren, 
pøenosové soustavy a netechnologického majetku.

V záøí 1998 byl uzavøen dodatek ke stavebnì montážnímu pojištìní Jaderné elektrárny Temelín a v prosinci 1998 bylo 
s Èeským jaderným poolem uzavøeno majetkové pojištìní Jaderné elektrárny Dukovany. S tímto partnerem byly v roce 
1998 rovnìž uzavøeny èi obnoveny pojistné smlouvy pro pøípad odpovìdnosti za jaderné škody zpùsobené tøetím 
stranám z provozu Jaderné elektrárny Dukovany a pøi pøepravì a skladování jaderného paliva v jaderných elektrárnách 
Dukovany a Temelín.

Hodnocení rizikových inspekcí a skuteènost, že zajištìní tìchto pojistitelných rizik pøevzal èásteènì mezinárodní 
pojiš•ovací trh, a dále naplnìní pojistného programu vytváøí pøedpoklad pro pozitivní vnímání ÈEZ, a. s., v domácím i 
mezinárodním mìøítku.

Investièní rating

Po pravidelné roèní revizi finanèní situace ÈEZ, a. s., potvrdila ratingová agentura Standard & Poor's ratingový stupeò 
"BBB+", výhled byl však zmìnìn z pozitivního na stabilní. Mezi dùvody této zmìny patøí obava z možného oddalování 
deregulace cen elektrické energie vládou Èeské republiky, celkový útlum ekonomiky, prodlužování výstavby Jaderné 
elektrárny Temelín a netransparentnost regulaèního prostøedí v Èeské republice. Po snížení ratingového ohodnocení 
Èeské republiky agenturou Standard & Poor's v listopadu 1998 je nyní ratingové hodnocení ÈEZ, a. s., touto agenturou 
jen o jeden stupeò nižší než hodnocení Èeské republiky.

Ratingová agentura Moody's ponechala hodnocení spoleènosti ÈEZ, a. s., na stupni Baa1. ÈEZ, a. s., je touto agenturou 
hodnocen již od roku 1995 na stejné ratingové úrovni jako Èeská republika.



Výrobní základna  

Primární èinností akciové spoleènosti ÈEZ je výroba 
elektrické energie v uhelných, jaderných a vodních 
elektrárnách a její dodávka odbìratelùm 
prostøednictvím pøenosové sítì. Rozmístìní zdrojù a 
podíl jednotlivých typù zdrojù na celkovém 
instalovaném výkonu spoleènosti k 31. 12. 1997 a k 
31. 12. 1998 vyplývá z dále uvedených grafických 
vyjádøení.









Výroba a dodávka elektrické energie a tepla  

Vývoj poptávky po elektrické energii v Èeské republice

Od roku 1994 se trvale zvyšoval hrubý domácí produkt až do roku 1997, 
zatímco poptávka po elektøinì jen do roku 1996. V roce 1998 došlo nejenom k 
dalšímu poklesu celkové poptávky po elektøinì, ale také k poklesu hrubého 
domácího produktu. Od roku 1996 však klesá poptávka u obyvatelstva, 
zatímco poptávka po elektøinì v sektorech tvoøících hrubý domácí produkt se 
od roku 1996 pohybuje témìø na stejné úrovni.

*) Poptávkou po elektrické energii se rozumí výroba elektøiny v tuzemských 
zdrojích minus vlastní spotøeba všech elektráren, minus ztráty v elektrických 
sítích, minus spotøeba elektøiny na èerpání v pøeèerpávacích vodních 
elektrárnách plus saldo zahranièních výmìn.

Krytí poptávky po elektrické energii



Vývoj výroby elektrické energie

V roce 1998 vzrostl instalovaný výkon zdrojù v Èeské republice oproti roku 1997 o 1,5%. Výroba elektøiny ve všech 
zdrojích Èeské republiky stoupla o 514 GWh (0,8%). Výroba ÈEZ, a. s., však klesla o 116 GWh (o 0,2%), zatímco 
výroba ostatních zdrojù naopak stoupla o 630 GWh (o 3,8%), takže podíl ÈEZ, a. s., na celkové výrobì elektøiny v 
Èeské republice se snížil ze 74,3% na 73,6%.



V roce 1998 se dále zvýšil podíl výroby elektøiny ve 
zdrojích šetrných k životnímu prostøedí (ze 65% na 85%). 
Dokonèením ekologického programu výrobních zdrojù 
(odsíøení, fluidní kotle) ÈEZ, a. s., splnil v termínu 
podmínky "Zákona o ovzduší".

Pokles výroby vodních elektráren je zpùsoben pøedevším 
poklesem výroby akumulaèních a prùtoèných elektráren 
vlivem horších hydrologických podmínek.

Vyšší výroba elektrické energie v Jaderné elektrárnì 
Dukovany byla umožnìna zkrácením plánovaných oprav a 
minimální poruchovostí. V této elektrárnì bylo v roce 
1998 dosaženo rekordní roèní výroby elektøiny ve výši 
13,2 TWh.

Vývoj nákladù na dodávku elektøiny ze zdrojù 
ÈEZ, a. s.

I pøes øadu opatøení (zamìøených zejména na snižování 
mìrné spotøeby energie v palivu, na snižování poètu 
zamìstnancù apod.) mìl vývoj nákladù na dodávku 
elektøiny i tepla ze zdrojù ÈEZ, a. s., v posledních letech 
pøevážnì rostoucí charakter, pøedevším z dùvodù:
●     o všeobecného inflaèního rùstu cen základních vstupù 
(zejména služeb),
●     zahrnutí nákladù na tvorbu rezervy pro budoucí 
likvidaci jaderných elektráren (od roku 1993), resp. od 
roku 1997 rezervy na vyøazování jaderného zaøízení z 



   

provozu,
●     rùstu hodnoty odpisù investièního majetku ve vazbì na 
dokonèování významných staveb,
●     rùstu finanèních nákladù souvisejících s rùstem 
zadluženosti spoleènosti,
●     výrazného snížení dodávky elektøiny z vodních 
elektráren v roce 1998 v dùsledku nepøíznivých 
hydrologických podmínek.

Meziroèní snížení finanèních nákladù v roce 1998 
(vlivem výraznì nižších rezerv na nerealizované kurzové 
ztráty) mìlo pøíznivý vliv u všech tøí typù elektráren. 
Inflaèní rùst cen vstupù u uhelných elektráren a nižší 
výroba elektøiny ve vodních elektrárnách však pøevážily 
nad tímto vlivem, a tak mìrné náklady u tìchto elektráren 
meziroènì vzrostly.

U Jaderné elektrárny Dukovany se nižší inflaèní vliv 
(daný charakterem vstupù) v kombinaci s vyšší výrobou 
elektøiny a nižšími finanèními náklady projevil výrazným 
poklesem mìrných nákladù.

Vývoj ukazatelù úèinnosti a poruchovosti



Mìrná spotøeba energie v palivu na dodávku elektøiny v uhelných elektrárnách vykazuje stabilní úroveò, a to pøes 
nárùst vlastní spotøeby elektøiny dodateènì instalovanou technologií na èištìní spalin.

Mìrná spotøeba energie v palivu v Jaderné elektrárnì Dukovany vykazuje stabilní hodnoty ovlivnìné kolísáním 
provozních parametrù, napø. zmìnou venkovní teploty.

V uhelných elektrárnách je dispeèerská poruchovost nižší než 3 % dosažitelného výkonu; zlepšení o 0,64 % oproti roku 
1997 bylo dosaženo zvyšující se kvalitou oprav a údržby. Dispeèerská poruchovost u vodních elektráren nepøekroèila 
hranici 1%.

Poruchovost výrobního zaøízení v Jaderné elektrárnì 
Dukovany se dlouhodobì pohybuje pod 1 % dosažitelného 
výkonu. Tím se Jaderná elektrárna Dukovany øadí mezi 
nejspolehlivìjší zdroje elektøiny.

Poèet neplánovaných rychlých automatických odstavení 
reaktorù, který se pøepoèítává na 7 000 hodin provozu v 
kritickém stavu, klesl v Jaderné elektrárnì Dukovany v roce 
1998 oproti roku 1997 o více jak polovinu a dosáhl hodnoty 
z roku 1995 a 1993.

Pozn.: Svìtový prùmìr za rok 1998 je poèítán k 30. 6. 1998 
za posledních 12 mìsícù (data za celý rok 1998 nejsou k 
dispozici).

Realizace programu oprav a údržby

Jaderná elektrárna Dukovany

V prùbìhu roku 1998 byly v Jaderné elektrárnì Dukovany realizovány typové generální opravy s èásteènou výmìnou 



paliva a provedením kontrol s intervalem jeden rok na všech ètyøech blocích.

Mezi nejvýznamnìjší akce, realizované nad rámec provedených typových generálních oprav, patøí:
●     prodlužování životnosti pohonù havarijních a regulaèních kazet,
●     výmìna pøevádìcích potrubí páry z vysokotlakého dílu turbíny do separátoru - parního pøehøívaèe,
●     výmìny šoupátek na trase elektronapájecích èerpadel a na trase technické vody dùležité,
●     výmìna vestaveb odplyòovákù napájecích nádrží sekundárního okruhu,
●     výmìna elektrického zaøízení systémù zajištìného napájení,
●     opravy a revize blokových transformátorù vyvedení výkonu,
●     výmìna kanálù mìøení neutronového toku v reaktoru.

Uhelné elektrárny

Vìcný rozsah opravovaného zaøízení elektrárenských blokù byl v roce 1998 srovnatelný s rokem pøedcházejícím. V 
hodnoceném období bylo ukonèeno pìt generálních oprav (Poèerady - blok è. 5, Dìtmarovice - blok è.1, Chvaletice - 
blok è. 2, Prunéøov II - blok è.23, Tisová I - turbogenerátor è. 1). U teplárenských zdrojù byly realizovány tøi generální 
opravy. Prostoje generálních oprav byly èasovì situovány do kratšího období v kalendáøním roce než v minulých 
letech. Celkem byly prostoje elektrárenských blokù zkráceny o 25 dní.

Nejvýznamnìjší realizované akce:
●     rekonstrukce systému kontroly a øízení s mikroprocesorovým øídicím systémem v elektrárnách Poèerady, 
Dìtmarovice, Chvaletice a Prunéøov II,
●     rekonstrukce elektroodluèovaèù v elektrárnách Poèerady, Chvaletice a Prunéøov II,
●     výmìna mazutových zapalovacích hoøákù za plynové v elektrárnách Prunéøov IIa Dìtmarovice, rekonstrukce 
mazutových najíždìcích hoøákù ke snížení Nox v Elektrárnì Chvaletice,
●     výmìna dožitých èástí tlakových systémù pøi všech realizovaných generálních opravách,
●     inovaèní akce ke zlepšení dynamických vlastností provozu zdrojù pøi všech realizovaných generálních opravách,
●     pokraèování rekonstrukce nízkotlakého dílu turbíny, s výrazným zlepšením ekonomie provozu v elektrárnì 
Prunéøov II.

Vodní elektrárny

Oproti pøedchozímu období se zvýšily nároky na dynamické služby pøeèerpávacích vodních elektráren (poèty startù, 
doba provozu).

Pokroèily práce na zajištìní bezpeèného provozu Elektrizaèní soustavy, tzv. "black starty", (po výpadku èásti 
Elektrizaèní soustavy) nejen vodních elektráren, ale i uhelných a jaderných elektráren.



Obchod s elektrickou energií a teplem  

Obchod s elektrickou energií

Poptávka po elektøinì se v roce 1998 snížila oproti roku 1997 o 967 GWh (1,8%). Tento pokles zpùsobila kombinace 
nìkolika faktorù:
●     výrazný pokles poptávky obyvatelstva (o 6,4%), zpùsobený zvýšením danì z pøidané hodnoty spolu s rùstem ceny 
elektøiny,
●     klimatické vlivy - prùmìrná teplota byla v topném období roku 1998 meziroènì o 1,2°C vyšší, což se projevilo nižší 
spotøebou elektøiny na vytápìní,
●     spotøeba prùmyslu poklesla o 0,2%, zatímco spotøeba podnikatelského maloodbìru naopak vzrostla o 2,2%.

Pokles spotøeby elektøiny v roce 1998 ovlivnil i vývoj prùbìhu týdenních maxim zatížení Elektrizaèní soustavy Èeské 
republiky. V porovnání s rokem 1997 byl v hodnoceném období nárùst zatížení ve 22 týdnech, ve zbylých 31 týdnech 
roku bylo zatížení nižší.

Pozn.: V letním období roku 1997 byla nižší spotøeba elektøiny zpùsobena povodnìmi.

Maximální zatížení Elektrizaèní soustavy Èeské republiky ve výši 10 149 MW bylo dosaženo 10. 12. 1998 v 17 hodin, 
oproti roku 1997 pokleslo o 665 MW (o 6,1%). Pro tento den je dále uveden denní diagram zatížení. Pro porovnání 
jsou zde uvedeny i prùbìhy zatížení ve dnech roèního maxima v letech 1989 a 1997.



Podíl ÈEZ, a. s., na krytí celkové poptávky po elektøinì v Èeské republice poklesl ze 78,2% v roce 1997 na 76,4% v 
roce 1998, pøièemž absolutní objem výroby ve zdrojích ÈEZ, a. s., se témìø nezmìnil. Hlavním dùvodem snížení 
podílu ÈEZ, a. s., je meziroèní nárùst podílu opatøeného množství elektøiny regionálními distribuèními spoleènostmi 
od ostatních tuzemských zdrojù a z dovozu z 9,7% na 11,4%.

Dovozy elektøiny akciovou spoleèností ÈEZ (cca 46% celkových dovozù elektøiny do Èeské republiky) byly 
realizovány pouze v rozsahu potøebném pro zabezpeèení spolehlivého provozu Elektrizaèní soustavy (tj. v zimních 
mìsících). Vìtší èást dovozù elektøiny (cca 54%) byla realizována ostatními dovozci, pøièemž se jednalo prakticky o 
celoroèní dovoz, bez ohledu na dostatek pohotového výkonu v tuzemských zdrojích po období témìø celého roku a na 
nepøíznivé dùsledky, napø. omezení regulaèních schopností Elektrizaèní soustavy v letních mìsících.



Rozhodující èást elektrické energie opatøené akciovou spoleèností ÈEZ v roce 1998 (90,5%) byla prodána osmi 
regionálním distribuèním spoleènostem, které zabezpeèují dodávku elektrické energie koneèným spotøebitelùm na 
celém území Èeské republiky. Zbytek byl urèen pro vývoz (9,2%) a dodávky pøímým koneèným odbìratelùm (0,3%). 
Výrazného meziroèního rùstu bylo dosaženo ve vývozu elektrické energie, který èásteènì kompenzoval pokles prodeje 
elektøiny regionálním distribuèním spoleènostem.

Prodej elektrické energie regionálním distribuèním spoleènostem v roce 1998

Objem prodeje jednotlivým regionálním distribuèním spoleènostem se výraznì liší. Nejvìtší objem prodeje 
Severomoravské energetice, a. s., byl témìø tøikrát vyšší než objem prodeje Jihoèeské energetice, a. s. Velikost objemu 
prodeje elektøiny jednotlivým distribuèním spoleènostem souvisí s øadou faktorù, z nichž nejdùležitìjšími jsou:
●     podíl energeticky nároèných, zejména prùmyslových, odbìratelù elektøiny,
●     poèet obyvatel,
●     nákup elektøiny od jiných dodavatelù (dovozy elektøiny, nezávislí výrobci elektøiny).

Cena, za kterou prodávají regionální distribuèní spoleènosti odbìratelùm elektøinu, je regulována státem a pøi dodávce 
domácnostem nestaèí na krytí nákladù na dodávku a rozvojových potøeb distribuèních spoleèností a jejich hlavního 
dodavatele elektøiny - akciové spoleènosti ÈEZ.



Sjednání smluvních vztahù na dodávky elektøiny pro rok 1998 s rozhodujícími odbìrateli, regionálními distribuèními 
spoleènostmi, bylo komplikováno tím, že ceny elektøiny, platné pro tyto dodávky (patøící do kategorie cen 
regulovaných státem), byly stanoveny výmìrem Ministerstva financí è. 02/1998 až v prùbìhu ledna (s úèinností od 21. 
1. 1998).

V návaznosti na zvýšení cen elektøiny pro domácnosti od 1. 7. 1998 o 24 % byly výmìrem Ministerstva financí è. 
07/1998 novì stanoveny pøedací ceny s úèinností od 15. 7. 1998. V prùbìhu èervence a na zaèátku srpna byly na 
základì tohoto výmìru uzavøeny dodatky k výše uvedeným smlouvám.

Sjednání smluvních podmínek ztìžuje v souèasném legislativním rámci ne zcela jasnì vymezená pozice obou subjektù 
ve vzájemném vztahu.

Ceny elektøiny, za které ÈEZ, a. s., prodává elektøinu regionálním distribuèním spoleènostem, byly pøevedeny v roce 
1995 do kategorie regulovaných cen. V letech 1995 a 1996 byly stanoveny jako prùmìrné ceny za dodávku elektøiny 
(Kè/MWh), v roce 1997 se podaøilo jednoduchou "komoditní" cenu èlenit alespoò na plat za elektrický výkon a za 
elektrickou energii s èasovým rozlišením. Pro rok 1998, v zájmu dalšího zvýšení transparentnosti, byly dále ve 
struktuøe pøedací ceny jako samostatné položky stanoveny plat za pøenos, za služby dispeèinku a za systémové služby.

Obchod s teplem

Trh tepla, zásobovaný akciovou spoleèností ÈEZ, je v souèasné dobì stabilizován. Roèní výše dodávek tepla se mìní 
pouze v závislosti na klimatických podmínkách a z èásti se projevují též úsporná opatøení u odbìratelù.

Tržby z tepla i nadále rostou vlivem uplatòované cenové politiky, jejímž cílem je úprava cen na srovnatelné podmínky 
v Èeské republice s respektováním tržního prostøedí.

ÈEZ, a. s., je v celostátním mìøítku tøetím nejvìtším dodavatelem tepla a na celkové dodávce z kategorie elektráren a 
tepláren (vèetnì závodních) v Èeské republice se podílí cca 11 %. Je však nejvìtším dodavatelem tepla z 
kombinovaného cyklu výroby elektøiny a tepla.
V roce 1998 došlo ke dvìma významným zmìnám:
●     ukonèení odbìru technologické páry z elek-trárny Mìlník II pro výrobu stavebních hmot,
●     pøevzetí zásobování teplem mìsta Týn nad Vltavou z plynové kotelny v areálu Jaderné elektrárny Temelín.



Dodávky tepla akciovou spoleèností ÈEZ cizím odbìratelùm jsou oproti roku 1997 nižší o 6,2%. Nižší prodej tepla byl, 
pøi konstantním poètu odbìratelù, zpùsoben pøedevším vyšší prùmìrnou venkovní teplotou vzduchu v topné sezonì 



roku 1998 o 1,2°C oproti roku 1997. Maximální dosažený tepelný výkon pro dodávky tepla z akciové spoleènosti ÈEZ 
v roce 1998 byl 1 434 MW, což je meziroènì o 3,8% ménì než v roce 1997.



Pøenosová soustava  

Popis zaøízení pøenosové soustavy



Pøenosová soustava ÈEZ, a. s., je subsystémem Elektrizaèní soustavy Èeské republiky, který propojuje všechny 
významné subjekty v soustavì pùsobící a zajiš•uje rozhodující podíl zahranièní spolupráce. Pøenosovou soustavu ÈEZ, 
a. s., tvoøí veškerá zaøízení 400 kV a 220 kV, tj. rozvodná zaøízení v 37 transformovnách, dále 2 916 km vedení 400 
kV a 1 485 km vedení 220 kV. Do pøenosové soustavy patøí i dvì rozvodny 110 kV a 134 km vedení 110 kV, kterými 
jsou vyvádìny výkony elektráren ÈEZ, a. s., do sítí 110 kV.

Divize pøenosová soustava zajiš•uje pøenos elektøiny, dispeèerské øízení Elektrizaèní soustavy Èeské republiky v 
reálném èase. Rovnìž zajiš•uje údržbu, rozvoj, plány obrany a obnovy a pøipravuje provoz Elektrizaèní soustavy ve 
stanovených èasových horizontech. Technicky øídí systémové služby, jako je regulace výkonu a kmitoètu, regulace 
napìtí a jalového výkonu a potøebné výkonové zálohy.

Øádná valná hromada ÈEZ, a. s., 8. èervna 1998 uložila pøedstavenstvu vytvoøit spoleènost, ve které bude jediným 
akcionáøem, a která v plném rozsahu zajistí provozování pøenosové soustavy. Akciová spoleènost ÈEPS vznikla v 
øíjnu 1998 a zahájí èinnost v roce 1999, po dokonèení procesu vkladu majetku. Dochází tak k významnému opatøení, 
které v širším než požadovaném rozsahu naplòuje principy Smìrnice Evropského parlamentu a Rady è. 96/92/EC, 
týkající se spoleèných pravidel pro vnitøní trh s elektøinou v zemích Evropské unie.

Provoz a údržba pøenosové soustavy

Provoz pøenosové soustavy v roce 1998 lze celkovì hodnotit jako spolehlivý a pomìrnì klidný, mimo jiné i v dùsledku 
relativnì pøíznivých klimatických podmínek. V porovnání s rokem 1997 došlo ke snížení poètu poruch o 7,2%. Bylo 
zaznamenáno 130 poruch a 72 závad, z toho 16 poruch s poškozením zaøízení (5 u silových transformátorù). 
Nejzávažnìjší byly poruchy v transformovnách Èebín (16. 6.) a Chrást (29. 8.), kde došlo k závažným poruchám 
pøepínaèù odboèek transformátorù 400/110 kV. Ve stejný den (29. 8.) došlo k poruše i v transformovnì Èechy Støed, 
kde byla poškozena a deformována hlavní nádoba transformátoru 220/110 kV.

V roce 1998, stejnì jako v pøedchozích letech, pokraèovala postupná obnova soustavy 220 kV (vedení a stanice) a 
obnova stanic 400 kV pøenosové soustavy s cílem postupného pøechodu na dálkové ovládání a bezobslužný provoz.

Rozvoj pøenosové soustavy

Rozvoj pøenosové soustavy v roce 1998 byl zamìøen na následující oblasti:

●     Vyvedení výkonu nových, resp. retrofitovaných zdrojù do pøenosové soustavy. Formou technicko-územních studií 
byly zpracovány koncepce vyvedení nových zdrojù (Dìtmaro-vice, Paroplynový cyklus Úžín, Tøinecké železárny a 



Retrofit elektrárny Tušimice I). V rámci studie "Retrofit elektrárny Tušimice I" byla øešena i problematika "Zvýšení 
odbìru CHEZA z Tr 220/110 kV Výškov" a "Ukonèení provozu mezistátního vedení 220 kV Hradec - Zwönitz 
(SRN)".

●     Pøíprava rozhodujících akcí investièní výstavby v pøenosové soustavì a vazeb na systémy distribuèních spoleèností. 
Pøedmìtem byla pøíprava stìžejních investièních akcí v pøenosové soustavì, kterými bude rozdìlení transformovny 
Hradec u Kadanì na dvì samostatné transformovny (s cílem zásadního snížení úrovnì zkratových výkonù) a její postup-
ná rekonstrukce, posílení èesko - polského profilu a pøíèná spojka 400 kV v Èechách. Formou týmové spolupráce byly, 
spolu s pracovníky pøíslušných regionálních distribuèních spoleèností, zpracovány studie øešící optimální rozsah a 
harmonogram posílení transformaèních vazeb pøenosové soustavy 110 kV (Tr 400/110 kV Týnec a Krasíkov).

●     Zpracování technických pøedpisù pro pøípravu zavedení principù volného trhu s elektøinou v Elektrizaèní soustavì 
Èeské republiky.Byly zahájeny práce na dokumentu, který obsahuje soubor koncepèních pravidel pro rozvoj, obnovu, 
údržbu a provoz Pøenosové soustavy Èeské republiky a zásad pùsobnosti z pozice provozovatele Pøenosové soustavy 
Èeské republiky, tj. subsystému s charakterem pøirozeného monopolu. Jeho souèástí je i soubor "Technicko-
koncepèních standardù" nastavujících kvalitativní úroveò koncepèních a provozních procesù v pøenosové soustavì a 
tím i kvalitu poskytovaných pøenosových služeb. Dále byla zpracována i èást "Pøeno-sová soustava" pro Výkladový 
slovník pojmù elektroenergetiky, vytváøený pod vedením Ústøedního elektroenergetického dispeèinku Èeské 
republiky, Divize Pøenosová soustava participovala i na zpracování "Metodiky stanovení normy spolehlivosti 
výkonové bilance".

●     Úèast na øešení významného rozvojového projektu v rámci programu Evropského spoleèenství PHARE. V rámci 
øešitelského konsorcia tvoøeného spoleènostmi EdF, RWE, TRACTEBEL, IVO a ÈEZ, a. s., byly zahájeny práce na 
øešení problémù možných forem propojení energetických systémù západní a støední Evropy se systémem 
elektroenergetických soustav Ukrajiny, Bìloruska, Moldavska a Ruska.

Øízení Elektrizaèní soustavy

Ústøední dispeèink ÈEZ, a. s., zabezpeèoval øízení provozu Elektrizaèní soustavy Èeské republiky v rámci propojené 
elektroenergetické soustavy UCPTE. V prùbìhu celého roku byly udržovány kvalitativní ukazatele dodávky elektøiny z 
pøenosové soustavy v pøedepsaných mezích a nebyla zaznamenána žádná porucha, která by ovlivnila spolehlivost a 
zabezpeèenost dodávky elektrické energie.

Ústøední dispeèink ÈEZ, a. s., pokraèoval úspìšnì ve zkušebním provozu dálkového ovládání rozvoden Tábor, Chodov 
a Malešice. Souèasnì pokraèovaly práce na zavedení dálkového ovládání dalších rozvoden pøenosové soustavy.

Pro zkvalitnìní systému øízení provozu Elektrizaèní soustavy Èeské republiky ÈEZ, a. s., inicioval zpracování pøíloh k 
vyhlášce Ministerstva prùmyslu a obchodu "Dispeèerský øád" a výraznì se podílel na vypracování smìrnic Ústøedního 
elektroenergetického dispeèinku Èeské republiky, upravujících postupy a zodpovìdnosti pøi øízení provozu.

Synchronní spolupráce s UCPTE

Koncem roku 1998 ukonèil ÈEZ, a. s., dvouleté prezidentství v CENTREL, sdružující energetické spoleènosti Èeské 
republiky, Polska, Slovenska a Maïarska. V prùbìhu prezidentství akciová spoleènost ÈEZ úspìšnì ukonèila zkušební 
provoz s UCPTE. V øíjnu 1998 Valné shromáždìní UCPTE pøijalo jednotlivé spoleènosti CENTREL za asociované 
èleny UCPTE. Akciová spoleènost ÈEZ, splnìním podmínek pro provoz v rámci UCPTE, výraznì pøispìla k procesu 
integrace Èeské republiky do evropských struktur v oblasti elektroenergetiky.

Ve spolupráci s nìkterými spoleènostmi UCPTE a CENTREL se ÈEZ, a. s., podílí na mezinárodním projektu 



rozšiøování celoevropské elektroenergetické sítì definováním technicko-organizaèních podmínek pro pøipojení 
elektroenergetických soustav Bulharska, Rumunska a vydìlené oblasti Ukrajiny. Souèasnì se ÈEZ, a. s., jako èlen 
mezinárodního konsorcia, podílí na projektu financovaném Evropskou unií, jehož úkolem je definovat podmínky pro 
budoucí spolupráci energetických soustav Ruska a Ukrajiny s UCPTE/CENTREL.

V souvislosti se zavádìním smìrnice Evropské unie, která upravuje podmínky na trhu s elektrickou energií, se ÈEZ, a. 
s., zapojil do èinnosti mezinárodních skupin koordinující zavádìní nových pravidel pro øízení provozu nadøazené 
pøenosové soustavy v rámci mezinárodního propojení.

Kmitoèet je celosystémový parametr propojených soustav UCPTE. Porovnání a vyhodnocení odchylky kmitoètu za rok 
1998 není zcela reprezentativní vzhledem ke zmìnì "Pravidla UCPTE pro korekci synchronního èasu", které je v 
platnosti od 1. 6. 1998.



Investièní výstavba  

Hlavní cíle modernizaèní a rozvojové politiky

Hlavním cílem modernizaèní a rozvojové politiky akciové spoleènosti ÈEZ je vytváøet podmínky pro výrobu a 
dodávku elektrické energie a tepla zpùsobem šetrným k životnímu prostøedí za pøijatelné ceny, v kvalitì a množství 
požadovaném zákazníky. Dominantní postavení ÈEZ, a. s., jej zavazuje beze zbytku plnit partnerské dohody v rámci 
významných teritoriálních sdružení dodavatelù elektøiny CENTREL a UCPTE.

Pro dodržování limitù maximálních pøípustných emisí škodlivin stanovených "Zákonem o ovzduší" byla dokonèena 
realizace opatøení pro snížení emisí oxidù síry, oxidù dusíku, oxidu uhelnatého a polétavého popílku.

V roce 1998 byl úspìšnì dokonèen ekologický program spoleènosti ÈEZ, a. s., který rychlostí svého provedení nemá v 
Evropì obdobu. Tento program byl založen pøedevším na:
●     útlumu nejstarších energetických zaøízení,
●     odsíøení uhelných elektráren s bloky 500, 200 a 100/110 MW, které budou i nadále provozovány po 31. 12. 1998,
●     výstavbì a zprovoznìní fluidních kotlù v elektrárnách Tisová, Hodonín, Poøíèí a Ledvice,
●     technologických opatøeních pro snížení emisí oxidù dusíku, CO a polétavého popílku,
●     modernizaci vodního hospodáøství elektráren ve vazbì na provoz odsiøovacích zaøízení a na zavádìní suchých 
odbìrù popílku a strusky s cílem snižovat spotøebu surové vody i produkci odpadních vod.

Významnou souèástí programu snižování emisí z uhelných elektráren zùstává dostavba Jaderné elektrárny Temelín, 
která pøispìje i k minimalizaci emisí CO2.

Osvojování nových výrobních technologií pøineslo nìkteré technické problémy, které byly z pøevážné èásti vyøešeny v 
rámci pøijatého programu stabilizace provozu výrobních zdrojù.

V roce 1998 pokraèovala aplikace nových technologií v oblasti odpadového hospodáøství. Dochází ke zmìnì 
technologie pro ukládání smìsí popílku a strusky pøechodem z hydraulického plavení na suché odbìry umožòující 
pøepracování odpadových produktù na materiály vhodnìjší pro ukládání. Pøepracované materiály jsou používány i jako 
stavební suroviny pro rekultivaci skládek a výrobu stavebních hmot. Energosádrovec, který je výsledným produktem 
odsíøení, je vynikající druhotná surovina pro výrobu stavebních materiálù.

Souèástí inovaèní politiky je rovnìž zvýšení energetické úèinnosti a spolehlivosti elektrárenských blokù. Patøí mezi nì 
optimalizace technologie øízení výrobních blokù (zejména u uhelných a vodních elektráren) a posílení jejich 
dynamických vlastností v rozsahu a úrovni, které jsou nutné pro synchronní provoz propojené Elektrizaèní soustavy 
Èeské republiky se západoevropskou elektrizaèní soustavou UCPTE.

Pokraèovaly práce na pøípravì záložního zdroje pro vykrývání výpadku velkých blokù v lokalitì mìlnické elektrárny. 
Jeho palivovou základnou by mìl být nízkosirnatý topný olej. Souèasnì pokraèuje pøíprava zadání nového uhelného 
zdroje o výkonu 300 - 600 MW s uvažovanou výstavbou po roce 2005.

V roce 1998 byla dokonèena první verze základního programu rozvoje jednotlivých lokalit uhelných elektráren. 
Uvažované scénáøe zahrnují postupnou obnovu a údržbu jednotlivých výrobních zdrojù spoleènosti až do roku 2030. 
Práce budou nadále pokraèovat s cílem reagovat mimo jiné i na pøipravovanou Energetickou politiku Èeské republiky 
a na rozšíøení výhledu do roku 2050.

V pøíštím období bude vìnována pozornost zejména optimalizaci provozu nových zaøízení. V rámci nezbytných obnov 
èi inovací bude položen dùraz na zvyšování úèinnosti zaøízení a zlepšování ekonomie provozu.



Investièní program

Akciová spoleènost ÈEZ od svého vznikuv roce 1992 provádí rozsáhlou výstavbu zamìøenou pøednostnì na pøechod 
výroby elektøiny a tepla na zpùsoby šetrné k životnímu prostøedí. Do této oblasti patøí pøedevším dva základní 
investièní smìry, a to dostavba Jaderné elektrárny Temelín a realizace investic v oblasti ekologie (odsíøení kouøových 
plynù, výstavba fluidních kotlù, odluèovaèe popílku, denitrifikace spalin a ostatní ekologické stavby). Druhý z 
uvedených smìrù byl splnìn v prosinci 1998.

●     Pøi dostavbì Jaderné elektrárny Temelín se v roce 1998, na základì upravených smluvních vztahù a potvrzení 
nového harmonogramu výstavby, podaøilo dosáhnout jednoznaèných závazkù rozhodujících dodavatelù na realizaci 
prací ve smluvených termínech. To vytváøí pøíznivé pøedpoklady pro další postup výstavby. Ve druhé polovinì roku 
dodavatelé dodržovali stanovený harmonogram prací a rozpoèet. V souvislosti s novì stanoveným rozpoètem stavby 
(98,6 mld. Kè) a závazkem dodavatelù realizovat vìtší objemy prací je finanèní objem investièního programu do roku 
2000 pro tuto stavbu i pro souhrn jaderných elektráren rovnìž zvýšen.

●     Akciová spoleènost ÈEZ investovala do ekologického programu, který zahrnuje nejen investièní smìr "Ekologie", 
ale i investièní smìr "Zpracování odpadù", celkem 45 mld. Kè.

●     Pøi výstavbì odsíøení a fluidních kotlù, které byly v roce 1998 dokonèeny, došlo k významným úsporám 
rozpoètových nákladù.

●     Na stavbách, zamìøených na zpracování odpadù, se pøedpokládá splnìní všech stanovených hlavních úkolù, i když v 
prùbìhu realizace staveb došlo v této oblasti k provoznì-technologickým zmìnám pøedevším z dùvodu dodateèných 
legislativních zmìn.

●     U staveb pøenosové soustavy byly splnìny stanovené hlavní úkoly pøi snížení rozpoètových nákladù. Pro zvýšení 
úrovnì øídicích procesù má velký význam další rozšíøení telekomunikaèní sítì s využitím pøenosù informací pomocí 
optokabelù.

Jaderná elektrárna Temelín

V rámci podpisù dodatkù smluv s generálním dodavatelem stavby ŠKODA PRAHA, a. s., a s dodavatelem technologie 
firmou Westinghouse byly potvrzeny pøedpokládané termíny zavážky paliva prvního bloku v srpnu 2000 a uvedení 



bloku do komerèního provozu v kvìtnu 2001. Druhý blok bude následovat s odstupem 15 mìsícù, tj. zavezení paliva se 
pøedpokládá v listopadu 2001 a uvedení do komerèního provozu v srpnu 2002.

V prùbìhu roku 1998 byly realizovány zejména tyto významné akce:

Stavební èást

●     I. hlavní výrobní blok: stavební dokonèení rozvodny hlavního výrobního bloku, reaktorového sálu, strojovny a 
blokové dozorny vèetnì zázemí, hydrozkouška bazénu bóru,
●     II. hlavní výrobní blok: k technologické montáži bylo pøedáno 90% stavební pøipravenosti, v rozvodnì a ve 
strojovnì pokraèovaly práce dle harmonogramu.

Budova aktivních pomocných provozù: èást 01 byla stavebnì ukonèena a pøedána do pøedèasného užívání, èást 02 byla 
stavebnì dokonèena a v èásti 03 probíhaly práce na stavebním dokonèování.

Technologická èást

●     I. hlavní výrobní blok: byly provedeny zkoušky zavážecího stroje, revize a repase polárního jeøábu a hlavních 
cirkulaèních èerpadel, kontrolní montáž vnitøních èástí reaktoru, montáž horního bloku a ocelových konstrukcí bloku 
elektrorozvodù a ukonèena montáž parogenerátorù. V rozvodnì probíhala montáž kabeláže vèetnì úprav ocelových 
konstrukcí, ukonèeny práce na úpravì rozvoden 6 kV a 0,4 kV. Ve strojovnì byla provedena výmìna èerpadel a úpravy 
na systému zvedacího oleje a montáž natáèecího zaøízení na turbogenerátoru 1 000 MW,
●     II. hlavní výrobní blok: byla ukonèena montáž vnitøních èástí reaktoru v šachtì revize, montáž vertikálního stendu 
kontroly lineárních krokových pohonù, montáž zaøízení pro centrování horního bloku a montáž dvou hlavních 
cirkulaèních èerpadel. Byla ukonèena rekonstrukce parogenerátorù. V rozvodnì byla provedena montáž ocelových 
konstrukcí kabelových tras, rozvadìèù a transformátorù vlastní spotøeby, montáž akumulátorových baterií a byla 
ukonèena dodávka 6 kV rozvoden a úsekových rozvadìèù 0,4 kV. Ve strojovnì byla provedena montáž turbogenerátoru 
1 000 MW a potrubních systémù.

Budova aktivních pomocných provozù: byla ukonèena montáž technologie dle základního provádìcího projektu a 
zahájena pøíprava zkoušek.

Spouštìní

Spouštìcí èinnosti probíhaly na vnìjších objektech, na I. hlavním výrobním bloku a na budovì aktivních pomocných 
provozù. Významnou událostí byla zkouška pevnosti a tìsnosti kontejnmentu I. hlavního výrobního bloku, která byla 
zahájena v prosinci 1998 a ukonèena zaèátkem ledna 1999. Pevnost i tìsnost vyhovìla požadovaným kritériím se 
znaènou rezervou.

Trenažér

V prosinci 1998 byl zahájen výcvik operativního øídicího personálu prvního bloku na displejovém simulátoru.

Jaderná elektrárna Dukovany

K zajištìní dalšího dlouhodobého a spolehlivého provozu Jaderné elektrárny Dukovany ÈEZ, a. s., pokraèuje v realizaci 
jejího modernizaèního programu. Mezi cíle programu modernizace patøí zvýšení jaderné bezpeènosti na úroveò 
nezbytnou v dobì pøedpokládaného vstupu Èeské republiky do Evropské unie. Realizované projekty odpovídají 
požadavkùm Státního úøadu pro jadernou bezpeènost, bezpeènostním doporuèením Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii, požadavkùm externího auditu provedeného konsorciem evropských inženýrských firem ENAC, 
jakož i poznatkùm provozovatele. Mezi rozhodující projekty modernizace patøí dále uvedené stavby.

Rekonstrukce úsekových rozvadìèù 0,4 kV vlastní spotøeby



Jedním z významných projektù modernizace elektrárny, zajiš•ujících zvýšení požární bezpeènosti, je v roce 1995 
zahájená rekonstrukce rozvadìèù 0,4 kV vlastní spotøeby, která byla dokonèena v roce 1998.

Napájení bezpeènostních systémù

Pøedmìtem této stavby je kompletní rekonstrukce napájení elektrickou energií tìch systémù, které je nutno zásobovat 
bez pøerušení. Cílem projektu je kromì zvýšení bezpeènosti i snížení nákladù a pracnosti pøi údržbì. V roce 1998 byl 
zrekonstruován ve všech ètyøech reaktorových blocích druhý bezpeènostní systém.

Obnova systému kontroly a øízení

Na základì studie proveditelnosti, která doložila reálnost provedení obnovy systému kontroly øízení za normálního 
provozu elektrárny s využitím plánovaných odstávek pro výmìnu paliva a údržbu, vedení ÈEZ, a. s., schválilo v èervnu 
zahájení pøípravy stavby. Dokonèení zadávacího projektu se pøedpokládá v polovinì roku 1999, uzavøení smlouvy na 
dodávku díla v letech 2000/2001.

Rekonstrukce kondenzátorù

Úèelem uvedené rekonstrukce je odstranit slitiny mìdi ze sekundárního okruhu, umožnit zvýšení pH sekundárního 
okruhu a tím prodloužit životnost dotèených zaøízení, zejména parogenerátorù. Jedná se o zámìnu mosazných 
trubkových svazkù kondenzátorù osmi turbín všech ètyø blokù za trubkové moduly s titanovými trubkami a 
celotitanovými trubkovnicemi. Souèástí této rekonstrukce je i výmìna vodních komor kondenzátorù, kontinuálního 
èištìní kondenzátorových trubek a systému odbìru vzorkù kondenzátu za provozu bloku. Po provedeném výbìrovém 
øízení byla v listopadu uzavøena smlouva o dílo se zhotovitelem. Výmìny probìhnou na všech blocích v letech 1999 a 
2000.

Další skladování vyhoøelého jaderného paliva

V prùbìhu roku pøedstavenstvo ÈEZ, a. s., na základì usnesení vlády Èeské republiky è. 121/1997 rozhodlo o postupu 
pøi lokalizaci skladù vyhoøelého jaderného paliva. Sklady vyhoøelého jaderného paliva budou pøednostnì umístìny v 
lokalitách jaderných elektráren a projekt centrálního podzemního skladu v lokalitì Skalka bude použit jako záložní 
varianta pro umístìní skladu. V lednu byla pro lokality Dukovany a Skalka dokonèena dokumentace o hodnocení vlivu 
skladù na životní prostøedí ve smyslu zákona è. 244/1992 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, a pøedložena 
Ministerstvu životního prostøedí. V prùbìhu tøetího ètvrtletí byla dokumentace dopracována dle závìrù z projednání a 
požadavkù Ministerstva životního prostøedí a znovu pøedložena k projednání.

Soubìžnì se zpracováním a posuzováním dokumentace pro hodnocení vlivu skladù na životní prostøedí probíhá 
pøíprava dokumentace pro podání návrhu na vydání územního rozhodnutí.

Pøíprava skladu v Jaderné elektrárnì Temelín pro skladování vyhoøelého paliva z této elektrárny bude zahájena po 
uvedení druhého bloku elektrárny do provozu.

Ekologické investice

Cílem staveb odsíøení uhelných zdrojù a výstavby fluidních kotlù bylo do konce roku 1998 splnit emisní limity 
vypouštìných škodlivých látek stanovené "Zákonem o ovzduší". K 1. 1. 1999 splòovaly stanovené emisní limity 
všechny provozované elektrárenské a teplárenské výrobny ÈEZ, a. s.

Elektrárny Tušimice

U odsiøovacího zaøízení ètyø blokù o 200 MW na elektrárnì Tušimice II, které je ve zkušebním provozu od bøezna 
1997, byly v roce 1998 zahájeny dílèí úpravy s cílem dále zlepšit provozní parametry odsíøení. Z tohoto dùvodu je toto 
odsiøovací zaøízení provozováno ve zvláštním režimu pøi plnìní požadavkù "Zákona o ovzduší".



Elektrárna Tisová

V pøedchozích letech byly pøevzaty do trvalého provozu dva fluidní kotle a odsiøovací zaøízení. Související stavba 
stabilizátu v rámci ekologického zpracování energosádrovce byla dokonèena v lednu 1998.

Elektrárna Chvaletice

Spoleèné odsiøovací zaøízení pro bloky è. 3 a 4 (2 x 200 MW) bylo uvedeno v èervnu do trvalého provozu. Výstavba 
druhé etapy odsiøovacího zaøízení pro bloky è. 1 a 2 pokraèovala podle programu a v prosinci bylo zaøízení pøevzato 
od zhotovitele a uvedeno do zkušebního provozu. U tohoto investièního projektu je použito specifické øešení 
vypouštìní odsíøených kouøových plynù do ovzduší pøes chladicí vìže místo komínem. Byla rovnìž dokonèena 
rozšíøená generální oprava bloku è. 2, vèetnì rekonstrukce systému øízení jednotlivých blokových zaøízení.

Elektrárna Hodonín

Oba fluidní kotle byly v pøedchozích letech pøevzaty do trvalého provozu v záruèní dobì. V kvìtnu byla úspìšnì 
dokonèena a uzavøena stavba druhého fluidního kotle.

Elektrárna Dìtmarovice

Odsiøovací zaøízení elektrárny (4 x 200 MW) bylo pøevzato se skluzem o cca 4 mìsíce, ale k porušení povinností ÈEZ, 
a. s., vyplývajících ze "Zákona o ovzduší" nedošlo, nebo• již v prosinci 1997 byly zahájeny provozní testy vpuštìním 
spalin do prvního ze dvou absorberù pro dva bloky 200 MW. V srpnu bylo celé zaøízení uvedeno do trvalého provozu.

Elektrárna Mìlník

Odsiøovací zaøízení elektrárny Mìlník II (2 x 110 MW) a Mìlník III (1 x 500 MW) bylo uvedeno v listopadu do 
zkušebního provozu.

Elektrárna Ledvice

Odsíøení blokù è. 2 a 3 (2 x 110 MW) je v trvalém provozu od prosince 1996. Fluidní kotel 350 t/hod, jako souèást 
bloku è. 4 (1 x 110 MW), byl uveden v listopadu do zkušebního provozu.

Elektrárny Poøíèí

Fluidní kotel è. 7 (250 t/hod), který byl ve zkušebním provozu již od záøí 1996, byl pøevzat od zhotovitele a uveden v 
kvìtnu do trvalého provozu. Na stavbì fluidního kotle è. 8 stejného výkonu zhotovitel postupnì vyrovnal dílèí skluzy 
stavebních èinností z pøedchozího roku a v záøí byl fluidní kotel uveden do zkušebního provozu.

Ostatní investice

Výmìna systémù øízení výrobních elektrárenských blokù

Realizace tìchto významných staveb probíhala v roce 1998 podle harmonogramù na elektrárnách Dìtmarovice, 
Chvaletice, Tušimice, Prunéøov a Poèerady. Výmìna systémù komplexního øízení technologických procesù 
elektrárenských výrobních blokù kromì zvýšení spolehlivosti a bezpeènosti provozu zajiš•uje rovnìž optimalizaci 
provozu a zvýšení energetické úèinnosti provozu. Automatizované systémy øízení technologických procesù 
elektrárenských výrobních blokù splòují dále podmínky stanovené mezinárodními dohodami závaznými pro 
mezinárodní energetickou spolupráci ÈEZ, a. s., v rámci západoevropské Elektrizaèní soustavy UCPTE.

Telekomunikaèní systém

V roce 1998 pokraèovala realizace kombinovaných energetických a zemních lan s optickými vlákny ve vedeních 220 



kV a 400 kV. Do konce roku 1998 byla výstavbovì dokonèena a uvedena do provozu ucelená èást optických tras, které 
pøedstavují komunikaèní systém v délce vìtší než 2 100 km vèetnì telekomunikaèních spojù do zahranièí.

Transformovny

V prùbìhu roku byly uvedeny do provozu následující kapacity v transformovnách:
●     Vítkov - øídicí systém a jedno pole rozvodny 220 kV,
●     Opoèinek - transformátor 220/110 kV,
●     Malešice - øídicí systém a první èást rozvodny 220 kV,
●     Slavìtice - dvì nová pole rozvodny 400 kV,
●     Výškov - jedno pole rozvodny 220 kV,
●     Pøeštice - tøi pole rozvodny 220 kV.



Vztah ÈEZ, a. s., k životnímu prostøedí  

Strategie pøístupu ÈEZ, a. s., k životnímu prostøedí

V Koncepci podnikatelské èinnosti ÈEZ, a. s., je zdùraznìn odpovìdný pøístup k ochranì životního prostøedí. Strategie 
pøístupu spoleènosti je vyjádøena v Politice ochrany životního prostøedí, jejíž souèástí je i závazek trvalého vytváøení 
podmínek pro bezpeèný a spolehlivý provoz výrobních zdrojù v souladu se zákony v oblasti ochrany životního 
prostøedí, zvyšování povìdomí zamìstnancù spoleènosti o ochranì životního prostøedí a v neposlední øadì podpory 
programù zamìøených na úspory energie.

Dùležitou souèástí strategie spoleènosti je dosáhnout øízení oblasti životního prostøedí v souladu s požadavky ÈSN EN 
ISO 14001, která je identická s mezinárodní normou EN ISO 14001. V rámci schváleného Programu zmìn je ve 
spoleènosti realizován projekt "Øízení ochrany životního prostøedí" (Environmental Management System - EMS), 
který byl v roce 1998 zaveden v Elektrárnách Prunéøov jako pilotní projekt.

Dùkazem skuteèného naplòování podnikatelské strategie ÈEZ, a. s., je i pøihlášení se k principùm formulovaným v 
Podnikatelské chartì pro trvale udržitelný rozvoj.

Jedním ze základních cílù v ochranì životního prostøedí do roku 2000 je dosáhnout v porovnání s rokem 1993 snížení 
emisí:
●     tuhých zneèiš•ujících látek (popílku) o cca 90%,
●     oxidu siøièitého o cca 90%,
●     oxidù dusíku o cca 55%,
●     oxidu uhelnatého o cca 45%.



Konkrétní výsledky v ochranì životního 
prostøedí

Do 31. 12. 1998 vytvoøil ÈEZ, a. s., ve všech svých 
uhelných elektrárnách podmínky pro dodržování emisních 
limitù látek zneèiš•ujících ovzduší, stanovených podle 
"Zákona o ovzduší".Vytvoøil tak pøedpoklady ke splnìní 
cílù, které si ve snižování emisí látek zneèiš•ujících ovzduší 
stanovil do roku 2000.

V roce 1998 bylo dosaženo, v porovnání s rokem 1993, 
snížení emisí:
●     tuhých zneèiš•ujících látek (popílku) o 87%,
●     oxidu siøièitého o 78%,
●     oxidù dusíku o 53%,
●     oxidu uhelnatého o 63%.



Vedle dokonèení výstavby odsiøovacích jednotek byl v roce 1998 rovnìž ukonèen program náhrady dožitých kotlù za 
nové kotle na bázi fluidní technologie spalování uhlí.

Kromì uvedených ekologických staveb byla provedena úprava kotlù v teplárnách Náchod a Dvùr Králové, umožòující 
spalování nízkosirnatého uhlí v kombinaci se zemním plynem, místo døíve spalovaného hnìdého uhlí.

Tím bylo uvedeno do souladu s požadavky "Zákona o ovzduší", vyjádøeno v jednotkách elektrického výkonu, dalších 
35 MW instalovaného výkonu. Celkový odsíøený výkon uhelných elektráren tak èiní 6 517 MW (vè. ponechání 
záložního turbogenerátoru è. 1 v elektrárnì Poøíèí II - 55 MW).

Útlumový program uhelných elektráren

V rámci útlumového programu byly postupnì vyøazeny z provozu bloky a kotelní jednotky o celkovém instalovaném 
výkonu 1 215 MW, k 1. 1. 1999 pak v návaznosti na termín stanovený "Zákonem o ovzduší" dalších 750 MW, tj. 
celkem 1 965 MW.

 

Hospodaøení s vedlejšími energetickými produkty

Vedlejšími energetickými produkty pøi výrobì elektrické energie jsou pøedevším popel, produkt z odsíøení spalin 
polosuchou metodou energosádrovec, vzniklý èištìním spalin mok-rou vápencovou vypírkou. Tyto produkty tvoøí 
nejvìtší podíl v celkové produkci energetických odpadù a jsou èásteènì využívány jako druhotné suroviny.



Popel je používán zejména pøi úpravách terénu postiženého tìžbou 
uhlí a pro rekultivaci krajiny. Je využíván jako surovina pøi výrobì 
cementu nebo jako aktivní i neaktivní složka betonových smìsí, 
støešních asfaltových izolaèních materiálù, konstrukèních prvkù 
pozemních komunikací, zdicích a omítkových smìsí a 
prefabrikovanných dílcù. Upravený popel je používán jako 
konstrukèní a tìsnící materiál skládek jako rovnocenná náhrada 
pøírodních surovin.

Produkt z odsíøení spalin polosuchou metodou je používán pro 
rekultivace krajiny po tìžbì uhlí nebo odkališ• a po vytvoøení 
standardu pro kontrolu jakosti (ÈSN) bude používán stejnì jako 
popel.

Energosádrovec je využíván jako vysoce kvalitní surovina pro 
výrobu sádrokartonových stavebních dílcù (v provozech Knauf 
Poèerady a Rigips). Èást vyrobeného energosádrovce je využita pøi 
výrobì cementu jako plnohodnotná náhrada pøírodního sádrovce a 
do omítkových smìsí.

Nevyužité vedlejší energetické produkty jsou ukládány na 
zabezpeèené skládky vybudované ve smyslu "Zákona o odpadech". 

Jiné odpady vznikající v elektrárnách (použité mazací a speciální oleje, železný šrot apod.) jsou pøedávány k recyklaci 
a nezpracovatelné ke zneškodnìní.

Podpora obnovitelných zdrojù

Aktivity ÈEZ, a. s., v této oblasti se dlouhodobì zamìøily zejména na využití vìtrné energie ve vìtrných elektrárnách a 
fotovoltaickou pøemìnu solární energie ve sluneèních elektrárnách. Studijnì jsou dále sledovány nové technologie 
palivových èlánkù, akumulace a pøemìny energie vèetnì využití spalování biomasy.

První vìtrná elektrárna ÈEZ, a. s., o výkonu 315 kW byla uvedena do zkušebního provozu v listopadu 1993 v Krušných 
horách (Dlouhá Louka u Oseka). Provozovatelem elektrárny je v souèasnosti Ústav fyziky atmosféry Akademie vìd. Z 
tohoto dùvodu není uvádìna v instalovaném výkonu ÈEZ, a. s. Na této elektrárnì probíhá dlouhodobì øada zkoušek a 
mìøení, soustøedìných zejména na optimalizaci provozu a zvýšení množství vyrobené elektøiny. Do konce roku 1998 
vyrobila elektrárna 915 MWh elektøiny.

V listopadu 1998 byla uvedena do trvalého provozu farma vìtrných elektráren v lokalitì Mraveneèník u Dlouhých 
Strání o celkovém výkonu 1 165 kW. Souèástí komplexu je i provozovaná sluneèní elektrárna o výkonu 10 kW. Pøi 
výstavbì a zprovoznìní elektrárenské lokality Mraveneèník bylo nutno pøekonat nejen problémy spojené s 
klimatickými pomìry ve výšce 1 200 m n. m. a relativnì omezenou sezonní pøístupností, ale i dopady živelné pohromy 



(povodnì) v èervenci 1997. Ta narušila napájecí kabel v podstatné èásti údolní a svahové èásti trasy. Zprovoznìní 
elektrárny bylo komplikováno i vnìjšími vlivy, k jejichž vylouèení byla pøijata opatøení v ostraze objektu.



Lidské zdroje  

Vývoj poètu a skladby zamìstnancù

ÈEZ, a. s., disponuje v souèasné dobì stabilním a odbornì dobøe pøipraveným personálem. Nebyly zaznamenány 
vážnìjší problémy s nežádoucími odchody zamìstnancù, doplòování nových zamìstnancù z trhu práce rovnìž neèinilo 
výraznìjší potíže. Spoleènost se však musí v následujících letech pøipravit na obtížnìjší získávání mladých zamìstnancù 
s technickým vzdìláním s ohledem na stagnaci zájmu studentù o tyto obory. V rámci budování moderního systému 
øízení lidských zdrojù byla zahájena implementace systému pravidelného hodnocení zamìstnancù spoleènosti a projekt, 
jehož cílem je vyhledávání talentovaných zamìstnancù, hodnocení jejich manažerských a odborných zpùsobilostí a 
následné zaøazení do pøipravovaného systému personálních rezerv.

Souèástí procesu, jehož cílem je vytvoøit moderní spoleènost srovnatelnou s nejlepšími evropskými elektrárenskými 
spoleènostmi je program optimalizace poètu pracovních míst.

Ke dni 31. 12. 1998 mìla akciová spoleènost ÈEZ celkem 10 314 zamìstnancù. Od svého vzniku v roce 1992 
spoleènost snížila poèet zamìstnancù o 6 093, což pøedstavuje pokles o 37%. Akciová spoleènost se tak i v poètu 
zamìstnancù na MW instalovaného výkonu pøiblížila vyspìlým evropským elektrárenským spoleènostem.

V prùbìhu let 1992 až 1998 se v souvislosti se snižováním poètu pracovních míst mìnila vzdìlanostní skladba 
zamìstnancù ve prospìch zamìstnancù se støedoškolským a vysokoškolským vzdìláním.



Pøíprava a vzdìlávání zamìstnancù

Budování spoleèenství lidí, kteøí využívají své znalosti a schopnosti ve prospìch spoleènosti, je základním 
pøedpokladem pro její další rozvoj.

ÈEZ, a. s., proto vìnuje mimoøádnou pozornost trvalému zvyšování kvalifikaèní struktury všech skupin zamìstnancù.

Jednotlivé personální útvary zabezpeèovaly vzdìlávací akce, zamìøené na získání nebo prohloubení pracovních 
dovedností a znalostí u støedního a liniového managementu a výkonných zamìstnancù.

Centrálnì pak byly ve spoleènosti zajiš•ovány vzdìlávací aktivity, zamìøené na støední a vyšší management.

Provozní personál spoleènosti je pøipravován ve dvou hlavních centrech, a to ve Školícím a výcvikovém støedisku v 
Brnì, kde je zajiš•ována pøedevším teoretická pøíprava personálu jaderných elektráren, a ve Výcvikovém støedisku 
energetiky v Tušimicích, urèeném pro pøípravu provozního personálu uhelných elektráren. V roce 1998 spoleènost 
investovala do vzdìlávání a pøípravy svých zamìstnancù celkem 140 mil. Kè.

Sociální politika



Kolektivní smlouva pøedstavovala výchozí dokument upravující výhody, poskytované zamìstnancùm prostøednictvím 
sociálního programu spoleènosti. Do sociálního fondu byla ze zisku roku 1997 pøidìlena èástka ve výši 75 mil. Kè. 
Nejvíce prostøedkù sociálního fondu bylo vyèlenìno na pøíspìvky na penzijní pøipojištìní zamìstnancù. Penzijnì 
pøipojištìno je témìø 90% zamìstnancù akciové spoleènosti ÈEZ. Závodní stravování bylo pøevážnì zajištìno ve 
vlastních stravovacích zaøízeních a všem zamìstnancùm byl ze sociálního fondu poskytován pøíspìvek na stravování. 
Zamìstnavatel umožòoval, v pøípadì volných kapacit v závodních jídelnách, stravování i bývalým zamìstnancùm, kteøí 
v ÈEZ, a. s., pracovali pøed odchodem do dùchodu a pøispíval jim stejnou èástkou ze sociálního fondu jako aktivním 
zamìstnancùm. Zdroje sociálního fondu byly také použity napø. na rekreaèní pobyty, nadstandardní zdravotní péèi, 
dopravu do a ze zamìstnání, školné, pojištìní a èásteènou úhradu nákladù zamìstnance na pøechodné ubytování, 
sociální výpomoci, odmìny pro bezplatné dárce krve a kostní døenì, èinnost klubu dùchodcù atd.

Dále mìli zamìstnanci možnost získat bezúroènou pùjèku na bytové úèely (tj. zabezpeèení bydlení a vybavení bytu) 
nebo k pøeklenutí jejich tíživé situace. Stejnì jako v pøedchozím roce byl zamìstnancùm a dùchodcùm vyplácen 
pøíspìvek na odbìr elektrické energie. V rámci svých možností øešil ÈEZ, a. s., bydlení a ubytování zamìstnancù ve 
vlastním bytovém fondu. V souladu s pøíslušnými právními pøedpisy byla zajištìna závodní preventivní lékaøská péèe, 
pøípadnì další zdravotní péèe o zamìstnance.

Spoleènost a odbory

Ve spoleènosti pùsobí 26 samostatných odborových organizací, které jsou významným sociálním partnerem 
zamìstnavatele. Z tohoto poètu je 15 odborových organizací sdruženo v Odborovém svazu energetikù (OSE), 9 
odborových organizací je sdruženo v Èeském odborovém svazu severozápadních energetikù (ÈOSSE), 1 odborová 
organizace není èlenem žádného odborového svazu. K 31. 12. 1998 byl celkový poèet odborovì organizovaných 
zamìstnancù 5 757.



Vztahy s veøejností  

Komunikaèní strategie

ÈEZ, a. s., pokraèoval ve své dlouhodobé komunikaèní strategii tak, aby byl vnímán veøejností jako silná, pøimìøenì 
velká, moderní a dynamická èeská spoleènost na evropské úrovni. Jako spoleènost, která je dùvìryhodná, usilující o 
šetrný vztah k životnímu prostøedí a je pøipravena uspìt na evropském trhu s elektrickou energií. Proto posiloval 
informaèní otevøenost a partnerství vùèi svému okolí. Image spoleènosti se v prùbìhu posledních let postupnì zlepšuje. 
V roce 1998 odborná veøejnost ocenila ÈEZ, a. s., za informaèní otevøenost tøetím místem v soutìži "ABN AMRO 
Signum Temporis '97". V pøedchozích letech pøíznivì hodnotila novináøská obec v Èeské republice ÈEZ, a. s., jako 
nejlépe o sobì informující spoleènost. Zlepšilo se i vnímání spoleènosti širokou veøejností. Této skuteènosti napomohla 
i roèní reklamní kampaò "Pøestáváme kouøit - Zkuste to také", jejímž cílem bylo seznámit širokou veøejnost s 
postupným dokonèením ekologických projektù v uhelných elektrárnách ÈEZ, a. s., a podpoøit nové vize spoleènosti, 
které jsou orientovány smìrem k trhu.

V roce 1998 se ÈEZ, a. s., zúèastnil 5. roèníku soutìže "Nejlepší výroèní zpráva roku 1997", ve které se umístil na 
tøetím místì v celkovém hodnocení a na prvním místì v kategoriích "Obsah" a "Energetika".Spoleènost obdržela i 
významné ocenìní své firemní vizuální komunikace - Perlu èeského designu od Asociace užité grafiky a grafického 
designu. Zpravodaj ÈEZ, a. s., se umístil na druhé pøíèce v soutìži vnitropodnikových èasopisù - Firemní médium roku 
1998.

Projevem systematické a dlouhodobé spolupráce s médii je i vydávání souhrnných ètvrtletních zpráv o výsledcích 
hospodaøení ÈEZ, a. s., v èeské a anglické verzi, které jsou urèeny nejen pro banky, investory, ratingové a analytické 
agentury, ale jsou poskytovány i novináøùm na pravidelných tiskových konferencích.

Pokud jde o názory sdìlovacích prostøedkù na ÈEZ, a. s., negativní tendence se projevuje pouze u tématu dostavby 
Jaderné elektrárny Teme-lín, jejíž dokonèení bylo již nìkolikrát oddáleno. Pøesto dnes podporuje dokonèení elektrárny 
stále nadpolovièní èást èeské veøejnosti. Toto téma pøirozenì vyvolává celospoleèenskou diskusi. Naopak pozitivní 
skuteèností je dlouhodobá vstøícnost k výstavbì meziskladu vyhoøelého jaderného paliva v regionu možné lokality 
Skalka.

V rámci prùzkumu veøejného mínìní, který uskuteènila agentura AISA v roce 1998, odpovídali respondenti na 
následující otázky s tìmito výsledky:



Sponzorský program

Sponzorský program je naplòován dvìma odlišnými zpùsoby. První je zamìøen na centrální pomoc, a to zejména 
zdravotnictví, školství, ekologické projekty. Druhý zpùsob finanèní pomoci je organizován jednotlivými organizaèními 
jednotkami, které nejlépe znají zpùsob, jak pomoci obcím a jejich obyvatelùm ve svém nejbližším okolí.

V roce 1998 byla na sponzorskou èinnost celkovì 
uvolnìna èástka 107,6 mil. Kè, z toho na centrální 
sponzorský program 44,6 mil. Kè a na sponzorský 
program organizaèních jednotek 63 mil. Kè.

Spolu s dokonèením ekologického programu, jehož 
hlavním cílem bylo odsíøení a modernizace 
elektráren, se zároveò naplnila spolupráce na 
projektu "Zdraví na severu Èech" s Výborem dobré 
vùle - Nadací Olgy Havlové pøi zajiš•ování 
ozdravných pobytù dìtí. Za pomoci ÈEZ, a. s., 
vyjelo za zdravím do pøírody od zaèátku 
spolupráce, tj. od roku 1993 do konce roku 1998, 
celkem 21 259 dìtí za více než 123 mil. Kè.

V oblasti zdravotnictví se soustøedila pomoc na 
nákup potøebných zdravotních pøístrojù. 
Pøíkladem je organizaèní jednotka Elektrárny 
Prunéøov, která vìnovala Nemocnici s poliklinikou 
Kadaò 1,1 mil. Kè, na zakoupení 
kolonofibroskopu, defibrilátoru, polohovacího 
lùžka a dávkovaèe lékù. Na nákup nákladných 
speciálních pøístrojù jsme pøispìli také oddìlení 
ARO Nemocnice Sokolov (100 tis. Kè) a 
Nemocnici s poliklinikou Chomutov (2 mil. Kè).

Humanitární pomocí byl dar 3 mil. Kè Fondu pro 
sociální a terapeutickou pomoc na zakoupení 100 
ks èistièek vzduchu pro dìtské domovy v zaplavených oblastech. Okresnímu úøadu v Rychnovì nad Knìžnou daroval 
ÈEZ, a. s., 500 tis. Kè na pomoc pøi odstraòování škod zpùsobených povodnìmi na základních a mateøských školách.

Od roku 1997 jsme pokraèovali ve spolupráci s obcí Rouchovany na aktivitách smìøujících k významné podpoøe 
energetických úspor. Sponzoring vycházel ze zpracovaného energetického generelu obce, která má 1 090 obyvatel. 
Celkovì jsme obci pomohli èástkou 5 mil. Kè. V obci bylo z iniciativy Jaderné elektrárny Dukovany založeno obèanské 
sdružení "Teplo pro Rouchovany".



Vzdìlávací a informaèní èinnost

Mezi informaèními aktivitami ÈEZ, a. s., zaujímá dùležité místo vzdìlávací program pro školy "Energie pro každého". 
S nabídkou výukových programù, informaèních brožur, videofilmù a rùzných akcí se obrací na všechny základní a 
støední školy v Èeské republice, aby pomohl prohloubit znalosti a vìdomosti mládeže o energii, energetice a výrobì a 
využití elektøiny. Jako jediná prùmyslová firma v Èeské republice se tak ÈEZ, a. s., aktivnì vìnuje podpoøe vzdìlávání 
a vìdy v technických oborech. Na pøípravì vzdìlávacích materiálù spolupracují i sami pedagogové.

Více než 2 000 škol si v roce 1998 objednalo pøes 100 000 informaèních a vzdìlávacích materiálù v podobì tiskovin, 
videokazet, poèítaèových programù a fyzikálních pomùcek. ÈEZ, a. s., vydal první èeskou obrázkovou encyklopedii 
energetiky.

Na rùzných místech republiky probìhly odborné semináøe pro uèitele a studenty na téma:
●     práce s dozimetrickou soupravou Gamabeta,
●     ekologický výukový projekt Pøes tøi schody do života,
●     semináøe a pøednášky o jaderné energetice, alternativních zdrojích a vzdìlávacím programu ÈEZ, a. s.

Veøejnost je vítána v našich informaèních støediscích. Energetické poradenské støedisko v Praze a informaèní centra 
jaderných, vodních a uhelných elektráren navštívilo v roce 1998 témìø 100 000 lidí. Budova Informaèního støediska 
Jaderné elektrárny Temelín získala ocenìní v soutìži Stavba roku.

Dùležitou souèástí prezentace ÈEZ, a. s., na veøejnosti jsou výstavy. V roce 1998 se spoleènost zúèastnila deseti 
vìtších odborných výstav, kde pøedstavila svùj program pro životní prostøedí, program podpory úspor energie a 
vzdìlávací program.

Aktivity v úsporách elektrické energie

Již pátým rokem v Energetickém poradenském støedisku ÈEZ, a. s., probíhaly bezplatné konzultace se zámìrem 
dlouhodobé výchovy uživatelù k úspornému chování ve spotøebì tepla a elektøiny. Za tuto dobu byly pøedány 
informace již více jak 26 000 zájemcùm, z toho v roce 1998 zhruba 5 500 obèanùm. Èinnost støediska je zamìøena 
zejména na energetické vzdìlávání, školení, odborné konference, prezentace prostøednictvím výstav a vydáváním 
odborných publikací, poradenství a prùzkumu spotøeby elektøiny.

V roce 1998 pokraèovalo poøádání Kurzu energetických auditorù a manažerù. Probìhl též kurs "Sálavé vytápìní" a 
školení obchodních pracovníkù Jihoèeské energetiky, a. s. Rozšíøily se aktivity v oblasti energetických auditù pro 
školy a energetické generely pro obce. Jde o odbornou pomoc pøi hledání reálných úspor a cest, jak navržená opatøení 
realizovat za èásteèné sponzorské podpory ÈEZ, a. s. Støedisko zajistilo energetické audity na nìkolika školách v 
Mìlníku, v Roudnici nad Labem a v Klášterci nad Ohøí. Pro obec Rouchovany byl zpracován energetický koncept a 
audit obce. Na jeho základì byla provedena sanace vlhkosti a zateplení místní školy, pøipravena je pøímá finanèní 
podpora majitelùm 150 rodinných domù k zateplení jejich objektù.

Usmìròování spotøeby elektøiny bylo též podporováno propagaèními aktivitami - úèastí na výstavách AQUATHERM 
98, Pragotherm 98 a Energie pro Moravu a vydáváním informaèních materiálù se zamìøením na energetiku ve 
stavebnictví, domácí elektrické spotøebièe, vytápìní a pøípravu teplé užitkové vody, alternativní zdroje energie a na 
elektrické vytápìní.

Ve spolupráci se Svazem prùmyslu a dopravy Èeské republiky byla pøipravena a vyhlášena soutìž pro prùmyslové 
podniky o nejúspornìjší energetický projekt. Pro studenty vysokých škol byla vyhlášena soutìž diplomových a 
doktorandských prací na téma Energetika.

Výraznì se aktivovala èinnost odborné skupiny pro užití elektøiny (OSUE), kde ÈEZ, a. s., spolupracuje s regionálními 
distribuèními spoleènostmi, Ministerstvem prùmyslu a obchodu a státní energetickou inspekcí. Skupina zpracovala 



zprávu o stavu elektrického vytápìní v Èeské republice, návrhy na øešení a další postup vèetnì pøedpokládaného vývoje 
elektrického vytápìní do roku 2005. Tato problematika, vèetnì možností hromadného dálkového ovládání pøi øízení a 
ovlivòování diagramu zatížení regionálních distribuèních spoleèností a Elektrizaèní soustavy Èeské republiky, byla 
prezentována mimo jiné v Energetické komisi Hospodáøského výboru Parlamentu a na celostátní poradì øeditelù 
regionálních distribuèních spoleèností.

Ve spolupráci s nìmeckou energetickou poradenskou spoleèností HEA e. V., jejímž pøidruženým èlenem je i ÈEZ, a. 
s., byla v Praze v dubnu uspoøádána dvoudenní první èesko-nìmecká konference "Racionální užití energie s dùrazem 
na elektøinu", které se zúèastnilo více jak 200 odborníkù z Èeské republiky a Spolkové republiky Nìmecko.



Pøedpokládaný vývoj v energetice  

Struèná prognóza vývoje elektroenergetiky z pohledu ÈEZ, a. s.

Transformace èeské ekonomiky prochází od konce roku 1996 velice složitým obdobím a je ovlivòována jak vnìjšími, 
tak vnitøními faktory. Celková domácí poptávka se v roce 1998 reálnì snižovala, zejména vlivem nižší hrubé tvorby 
kapitálu, od II. ètvrtletí doprovázené i poklesem spotøeby. Restriktivní opatøení, pøijatá v roce 1997, sice zeslabila 
vnìjší nerovnováhu (omezení veøejných investic), ale souèasnì se ztížila i finanèní situace podnikù v dùsledku 
vysokých úrokových sazeb a odbytových problémù jak na domácím trhu, tak i na trzích zahranièních. Èeská 
ekonomika citlivì reaguje na ekonomické a mìnové problémy, které nejsou utlumovány v oblastech jejich vzniku a mají 
proto globální charakter.

Negativní vlivy se projevily snížením ocenìní Èeské republiky nìkterými ratingovými agenturami, v poklesu pøílivu 
zahranièního kapitálu a v rùstu nezamìstnanosti; naopak inflace se v roce 1998 významnì snížila. Pokles reálné 
spotøeby obyvatelstva a rùst úspor svìdèí o restrukturalizaci výdajù domácností, která mùže mít trvalý charakter.

Vývoj ekonomiky a reakce obyvatelstva (též na významné cenové signály) ovlivòuje i úroveò poptávky po elektøinì. 
Po letech rychlého rùstu, zapoèatého v roce 1994, se poptávka po elektøinì již druhý rok snížila a poklesla v podstatì na 
úroveò dosaženou již v roce 1995.

Predikce budoucího vývoje poptávky po elektøinì byla v bøeznu 1998 aktualizována ve tøech scénáøích, které 
vycházely z pøedpokladu, že stagnace ekonomiky bude v podstatì pøekonána již v roce 1998 s tím, že návaznì bude 
hrubý národní produkt rùst rozdílnými tempy. V období do roku 2000 se pøedpokládalo meziroèní snižování 
energetické nároènosti tvorby hrubého národního produktu o 1,8% až 2,1% a v navazujícím období do roku 2005 v 
prùmìru od 1,5% (nízký scénáø) do 2,1% (vysoký scénáø). Tomu odpovídaly koeficienty elasticity mezi pøírùstky 
poptávky a hrubého domácího produktu na úrovni 0,5% a nižší.

Vzhledem k tomu, že dosud neexistují vìrohodnì zjevné pøíznaky oživení ekonomického rùstu a bod zvratu je znaènì 
odchylnì predikován i renomovanými institucemi, lze oèekávat, že vývoj poptávky po elektøinì v nejbližším období 
nedosáhne ani úrovnì nízkého scénáøe. V této souvislosti výstavba dalších nových zdrojù elektøiny, silnì vnímaná 
zejména v období od roku 1994 až do poèátku roku 1997, není v souèasné dobì a pro nejbližší období naléhavá.

V aktualizovaných návrzích Energetické politiky Èeské republiky se pøedpokládá, že budou postupnì vytvoøeny 
legislativní podmínky pro zajištìní souladu se Smìrnicí è. 96/92/EC týkající se spoleèných pravidel pro vnitøní trh s 
elektøinou v èlenských zemích Evropské unie. V souladu s pøevažující tendencí je navrhován autorizaèní postup pro 
výstavbu nových zdrojù a regulovaný pøístup tøetích stran k sítím. Pro pøechodné období (k plnému uplatnìní tìchto 
principù) je však doporuèeno - vzhledem ke stavu ekonomiky a napjatosti obchodní bilance - dùslednì uplatnit pro 
øízení provozu zdrojù s výkonem 50 MW a vyšším metodu, která zajistí dosažení minimálních promìnných nákladù na 
dodávku elektøiny a uplatnìní dovozù elektøiny pouze v pøípadì indikované nerovnováhy výkonové bilance.

Návrh Energetické politiky Èeské republiky neuvažuje s revizí tzv. územních limitù tìžby hnìdého uhlí. Pøedpokládá se 
však, že v pøípadì dohody podnikatelských subjektù a správních orgánù na úrovni regionù/lokalit bude možné tìžbu 
uhlí realizovat i v doposud chránìných územích. Otevøenost tohoto problému zachovává existující nejistoty pro 
rozhodování o obnovì èi náhradì stávajících blokù uhelných elektráren po roce 2010. V této souvislosti je otevøeným 
problémem i další potencionální rozvoj jaderné energetiky na bázi konkurenceschopných a veøejností 
akceptovatelných technologií.

Oèekávaná hospodáøská a finanèní situace ÈEZ, a. s.

Rozpoèet roku 1999 "skupiny ÈEZ", tj. ÈEZ, a. s. + ÈEPS, a. s., který pøedpokládá zisk po zdanìní ve výši 2,4 



mld. Kè, byl založen na tìchto pøedpokladech:
●     oživení poptávky po elektøinì na úroveò roku 1997,
●     termínu plné funkènosti ÈEPS, a. s.,
●     další znehodnocení kursu èeské koruny nepøesáhne 10%,
●     pokraèování nápravy cen pro obyvatelstvo, které umožní zvýšit pøedací cenu elektøiny oproti roku 1998 o cca 5%.

Vývoj poptávky v prvních mìsících roku 1999 však nepotvrzuje rùstová oèekávání, jak v dùsledku klimatických 
podmínek, tak i v souvislosti s trvajícím útlumem ve spotøebì elektøiny v prùmyslu a domácnostech. Pøedpoklady 
zvýšení cen elektøiny (resp. energie) pro obyvatelstvo v roce 1999 se pohybují na úrovni cca 9%, což se promítne do 
zvýšení prùmìrné pøedací ceny mezi ÈEZ, a. s., a regionálními distribuèními spoleènostmi nejvýše o 1,5%. S ohledem 
na vysoký podíl stálých nákladù (zejména odpisù, finanèních nákladù, ale i nákladù na opravy a udržování èi služby) 
nebude možné pøípadné výpadky na stranì tržeb plnì kompenzovat i na nákladové stranì a zisk po zdanìní mùže ještì 
dále klesnout.

V oblasti investic pøedpokládal rozpoèet ÈEZ, a. s., èerpání cca 20 mld. Kè, z toho více než 10 mld. Kè na stavbu 
Jaderné elektrárny Temelín. Pøehodnocení investièního rozpoètu, iniciované novými statutárními orgány spoleènosti 
na poèátku roku 1999, si klade za cíl snížit objem investic na poøízení hmotného majetku v roce 1999 nejménì o 10%. 
Nad rámec rozpoètu provedl ÈEZ, a. s., v únoru 1999 nákup strategického podílu akcií spoleènosti ŠKODA PRAHA, 
a. s.

Financování spoleènosti je založeno pøedevším na využití zdrojù, vytvoøených provozní èinností (necelých 13 mld. 
Kè). Èerpání prostøedkù z dosud uzavøených èi sjednaných smluv (cca 11 mld. Kè) pokrývá právì úroveò splátek úvìrù 
a dluhopisù v roce 1999 (vèetnì pøedèasného splacení druhé emise tuzemských dluhopisù). Další externí zdroje 
pøedpokládá spoleènost získat formou nových emisí dluhopisù na tuzemském a zahranièním trhu. Pro øízení likvidity 
budou využívány prostøedky z krátkodobých úvìrových zdrojù a z obnoveného a rozšíøeného smìnkového programu.



Komentáø k výsledkùm hospodaøení  

Vývoj výnosù, nákladù a zisku

Nejdùležitìjší ekonomické výsledky dosažené spoleèností v roce 1998 a jejich srovnání s výsledky dosaženými v roce 
1997, resp. 1996, jsou dále uvedeny v grafickém vyjádøení.

V roce 1998 dosáhl ÈEZ, a. s., celkových výnosù 61,7 mld. Kè pøi 
nákladech ve výši 53,1 mld. Kè. Zisk pøed zdanìním vzrostl na 8,7 
mld. Kè, meziroènì o 1,8 mld. Kè (o 26,7%) v souvislosti s nárùstem 
výnosù, pøièemž náklady zùstaly na úrovni roku 1997. Za rok 1998 
dosáhla akciová spoleènost ÈEZ èistého zisku ve výši 6,4 mld. Kè, což je 
o 3 mld. Kè (o 89%) více než v pøedcházejícím roce. Èistý zisk na jednu 
akcii (s nominální hodnotou 1 100 Kè) za rok 1998 dosáhl hodnoty 118,2 
Kè, což je ve srovnání s rokem 1997 (62,6 Kè) zvýšení o 88,8%.

Celkové výnosy v roce 1998 byly o 1,7 mld. Kè. (o 2,9%) vyšší než v 
roce 1997. Toto zvýšení vyplývá zejména z následujících dùvodù:

●     Zúètování rezervy na kurzové ztráty vzrostlo meziroènì o 2,0 mld. Kè.

●     Tržby z prodeje služeb poklesly o 0,8 mld. Kè (o 38,6%), protože k 1. 1. 1998 pøevzal Energotrans, a. s., od ÈEZ, 
a. s., provozování elektrárny Mìlník I. S tím souvisí nárùst tržeb z prodeje materiálu o 0,3 mld. Kè (o 37,2%), protože 
hodnota uhlí dodaného do této elektrárny se pøesunula z oblasti služeb do prodeje zásob.

●     Tržby za elektøinu dodávanou tuzemským odbìratelùm ve výši 48,2 mld. Kè se zvýšily oproti pøedcházejícímu 
roku o 0,4 mld. Kè (o 0,8%). Objem prodané elektøiny v tuzemsku se snížil ze 45,6 TWh v roce 1997 na 43,7 TWh v 
roce 1998 (o 4%), prùmìrná cena se zvýšila o 5%, zejména ve vazbì na výmìr Ministerstva financí z èervence 1998, 
kterým byla, jako cenì regulované, novì urèena výše pøedací ceny elektøiny mezi ÈEZ, a. s., a regionálními 
distribuèními spoleènostmi.

●     Tržby za vývoz elektøiny (3,8 mld. Kè) vzrostly oproti roku 1997 o 12% (o 0,4 mld. Kè), což souvisí zejména s 
nárùstem exportovaného množství elektøiny (o 18,4%).

●     Tržby za teplo byly oproti roku 1997 vyšší o 7,1% (o 0,1 mld. Kè). Objem prodaného tepla poklesl o 6,2% pøi 
rùstu prùmìrné ceny tepla o 14,1%.

Celkové náklady zùstaly na úrovni roku 1997 a dosáhly výše 53,1 mld. Kè. Z nákladových položek vzrostly zejména 



odpisy o 1,1 mld. Kè (o 15,8%), naopak významnì poklesla tvorba rezervy na kurzové ztráty, a to o 1,6 mld. Kè (o 
73,7%).

●     Náklady na palivo, které èástkou 13,2 mld.Kè tvoøí 24,8% celkových nákladù, zùstaly na stejné úrovni jako v roce 
1997, pøièemž dodávka elektøiny ze zdrojù ÈEZ, a. s., se snížila o 0,5%.

●     Náklady na materiál a pohonné hmoty ve výši 2,2 mld. Kè (4,1% celkových nákladù) meziroènì stouply o 0,2 
mld. Kè (tj. o 8,4%).

●     Náklady na nákup energie ve výši 7,1 mld. Kè (13,4% celkových nákladù) poklesly o 4,4%, což bylo zpùsobeno 
pøedevším snížením dovozù elektøiny o 33,6%.

●     Náklady na opravy a udržování, které tvoøí 8% celkových nákladù, se v roce 1998 zvýšily na 4,3 mld. Kè, oproti 
pøedcházejícímu roku o 0,2 mld. Kè (o 5,4%).

●     Ostatní služby ve výši 3 mld. Kè (5,6% celkových nákladù) se v roce 1998 zvýšily o 0,1 mld. Kè (o 5,1%), a to 
hlavnì zvýšením nákladù na služby spojené s ukládáním popelovin, s likvidací ostatního odpadu a nákladù na 
demolice.

●     Osobní náklady ve výši 3,4 mld. Kè, které pøedstavují 6,4% celkových nákladù, se meziroènì se zvýšily o 0,16 
mld. Kè (o 4,8%). Kromì zvýšení mzdových nákladù o 0,1 mld. Kè a odpovídajícího zvýšení zákonného sociálního a 
zdravotního pojištìní zde mìl vliv i zvýšený pøíspìvek zamìstnancùm na odbìr elektrické energie. Pøitom prùmìrný 
poèet zamìstnancù spoleènosti poklesl na 10 600 osob (meziroènì o 5,6%).

●     Danì a poplatky hrazené z nákladù (ve výši 1,2 mld. Kè) se zvýšily o 0,1 mld. Kè (o 12,1%), pøièemž došlo na 
jedné stranì k výraznému snížení poplatkù za zneèiš•ování ovzduší a ukládání odpadù a na druhé stranì ke zvýšení 
odvodù na jaderný úèet.

●     Jiné provozní náklady (1,5 mld. Kè) se meziroènì zvýšily o 6,9%, a to vlivem nárùstu nákladù na prodaný materiál 
a úhradou pojištìní na krytí odpovìdnostních rizik z provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

●     Odpisy investièního majetku stouply na úroveò 8,1 mld. Kè, o 15,8%, vlivem uvedení investièního majetku do 
užívání v roce 1997 (22 mld. Kè) a v roce 1998 (13,3 mld. Kè)

●     Tvorba provozních rezerv v roce 1998 na úrovni 3,6 mld. Kè, pøedstavuje 6,7% celkových nákladù. Tato položka 
meziroènì poklesla o 0,3 mld. Kè (o 7,1 %).
Tvorba zákonných rezerv vzrostla o 0,8 mld. Kè (o 31,4 %), což bylo zpùsobeno zvýšenou tvorbou rezervy na 
generální opravy hlavních výrobních zaøízení a vyšší tvorbou rezervy na vyøazování jaderného zaøízení z provozu. V 
roce 1998 byla v porovnání s rokem 1997 novì vytváøena rezerva na rekultivaci, zajištìní péèe o skládku a asanaci po 
ukonèení jejího provozu v souladu se "Zákonem o odpadech".
V oblasti ostatních rezerv došlo k poklesu o 1 mld. Kè (o 74%), a to snížením tvorby provozních rezerv na náhrady 
škod zpùsobených exhalacemi a rezervy na skladování vyhoøelého jaderného paliva. U rezervy na likvidaci jaderných 
elektráren došlo ke snížení v souvislosti s ukonèením tvorby této rezervy k 1. 7. 1997 a nahrazením tvorbou zákonné 
rezervy na vyøazování jaderného zaøízení z provozu od téhož data.

●     Finanèní náklady meziroènì poklesly o 1,4 mld. Kè (o 21,3%) zejména výrazným snížením tvorby rezervy na 
nerealizované kurzové ztráty, a to o 1,6 mld. Kè (o 73,7%), pøedevším vlivem rozdílu mezi kurzem tuzemské mìny 



vùèi cizím mìnám k 31. 12. 1997 a k 31. 12. 1998 a dále vlivem meziroèních zmìn ve struktuøe úvìrù, pùjèek a 
obchodních závazkù v cizích mìnách. Naopak nákladové úroky se zvýšily o 0,2 mld. Kè (o 5,1%), kde rozhodující vliv 
mìla celoroèní výše úrokù z obligací emitovaných na americkém kapitálovém trhu v èervenci 1997. Úroveò finanèních 
nákladù ve výši 5,4 mld. Kè znamená, že jejich podíl na celkových nákladech se snížil ze 12,8% na 10,1%.

Struktura majetku

Celková èistá aktiva spoleènosti (tj. snížená o oprávky a opravné 
položky), dosáhla ke konci roku 1998 hodnoty 180,3 mld. Kè, což 
je o 4,9% více, než na konci roku 1997.

Stálá aktiva v hodnotì 164,6 mld. Kè jsou tvoøena hmotným i 
nehmotným investièním majetkem (vèetnì nedokonèených 
investic a záloh na investièní majetek) a finanèními investicemi. 
Stálá aktiva se podílejí na celkových aktivech 91,3 % a oproti 
minulému roku se zvýšila o 9%.
Nedokonèené investice a zálohy na investièní majetek vzrostly 
meziroènì o 7% na 73,2 mld. Kè a jejich podíl z celkových aktiv 
vzrostl z hodnoty 39,8%, dosažené na konci roku 1997, na 40,6% 
ke konci roku 1998.

Obìžná aktiva, skládající se ze zásob, pohledávek a finanèního 
majetku, dosáhla v netto stavu ke konci roku 1998 výše 14,9 mld. 
Kè, což je o 20% ménì než na konci roku 1997.

Jednotlivé položky obìžných aktiv se vyvíjely takto:

●     Zásoby paliva a materiálu ve výši 9,8 mld. Kè tvoøí 65,9% 
obìžných aktiv spoleènosti. V prùbìhu roku 1998 se zásoby 

zvýšily o 1,5%, a to vlivem nárùstu zásob klasického paliva a náhradních dílù.

●     Na konci roku 1998 došlo k poklesu pohledávek v netto stavu o 16,2% oproti stavu na konci roku 1997, a to na 
úroveò 4,1 mld. Kè, což pøedstavuje 27,3% obìžných aktiv spoleènosti. Souèasnì došlo i k mírnému poklesu 
pohledávek za odbìrateli po lhùtì splatnosti (v brutto stavu), které se meziroènì snížily o 11,4%.

●     V roce 1998 došlo ke snížení finanèního majetku spoleènosti na úroveò 1 mld. Kè, a to zejména nákupem 
strategického podílu (36,18%) v uhelné spoleènosti Severoèeské doly, a. s.



Vlastní jmìní, které je vedle základního jmìní tvoøeno zákonným 
rezervním fondem, kapitálovými fondy, sociálním fondem, fondem 
odmìn a nerozdìleným ziskem, dosáhlo na konci roku 1998 výše 108 
mld. Kè, což pøedstavuje 59,9 % hodnoty pasiv spoleènosti. Vlastní 
jmìní meziroènì vzrostlo o 6,6 mld. Kè (o 6,5%), a to rùstem všech 
dílèích položek, z nichž nejvýznamnìjší je nárùst nerozdìleného zisku 
minulých let o 3,1 mld. Kè a hospodáøského výsledku bìžného 
úèetního období o 3 mld. Kè.

Základní jmìní spoleènosti k 31. 12. 1998 èinilo 59,2 mld. Kè, oproti 
poèáteènímu stavu bylo v prùbìhu roku zvýšeno o 14 mil. Kè v 
souvislosti s vklady privatizovaného majetku Fondem národního 
majetku do akciové spoleènosti ÈEZ.

Celková výše cizích zdrojù vèetnì ostatních pasiv dosáhla výše 72,3 
mld. Kè a oproti konci pøedchozího roku se zvýšila o 1,9 mld. Kè (o 
2,6%). Rozhodující položky cizích zdrojù se zmìnily takto:

●     Ke snížení stavu rezerv o 0,5 mld. Kè (o 3,5 %) pøispìla zejména 
nižší tvorba rezervy na kurzové ztráty o 1,6 mld. Kè, pøièemž došlo 
ke zvýšení stavu zákonných rezerv o 1,1 mld. Kè.

●     Zápùjèní kapitál, který dosáhl ke konci roku 1997 výše 46,4 mld. Kè, se v prùbìhu roku zvýšil o 1,2 mld. Kè a 
dosáhl ke konci roku 1998 výše 47,6 mld. Kè. Výše pøijatých bankovních úvìrù (23,8 mld. Kè) vzrostla meziroènì o 
2,5 mld. Kè, zatímco objem vydaných obligací (23,8 mld. Kè) naopak meziroènì poklesl o 1,3 mld. Kè, pøedevším v 
souvislosti se zpìtným odkupem èásti Yankee bondù. V úèetních výkazech jsou v zahranièí emitované dluhopisy 
(prostøednictvím ÈEZ Finance B. V.) vedeny jako závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem, èást tìchto obligací, 
splatná do jednoho roku, byla (v souladu s úèetními pravidly) pøevedena do krátkodobých závazkù k podnikùm s 
rozhodujícím vlivem (4,1 mld. Kè Eurobondù, splatných v prosinci 1999). Rovnìž èást tuzemských dluhopisù, u 
kterých byla využita možnost pøedèasného splacení (4 mld. Kè druhé emise tuzemských dluhopisù, splacených v lednu 
1999), je v úèetních výkazech vedena v položce krátkodobých bankovních úvìrù a výpomocí (z dùvodu neexistence 
jiné, vhodnìjší položky v úèetních výkazech).

Financování spoleènosti



V prùbìhu roku 1998 se snížil stav penìžních prostøedkù o 3,1 mld. 
Kè. Provozní èinností bylo získáno 17,7 mld. Kè, finanèní èinností 
pak 1,4 mld. Kè. Tyto zdroje sloužily k pokrytí investièních 
požadavkù v celkové výši 22,2 mld. Kè (z toho 3,8 mld. Kè na 
finanèní investice).

Celkový objem vynaložených investièních prostøedkù spojených 
s poøízením investièního majetku v roce 1998 pøedstavoval 18,1 
mld. Kè (bez finanèních investic).

Rozhodující objemy investièních prostøedkù byly vynaloženy
●     na stavby jaderné energetiky 10,1 mld. Kè (55,8%), z toho na 
stavbì Jaderné elektrárny Temelín 9,3 mld. Kè (51,4%)
●     na ekologické stavby 3 mld. Kè (16,6%)
z toho:
- odsiøovací jednotky 1,1 mld. Kè (6,1%)
- fluidní kotle 0,8 mld. Kè (4,4%).

Nižší míra èerpání plánovaného objemu investièních zdrojù byla 
zejména na stavbì druhého fluidního kotle v Elektrárnì Tisová, kde 
vzhledem k významné úspoøe investièních prostøedkù byl 
plánovaný rozpoèet èerpán na 72,8%, dále v Elektrárnì 

Dìtmarovice, kde snížení smluvní ceny za odsíøení, jako kompenzace za skluz plnìní, omezilo èerpání plánovaných 
prostøedkù na 64,3%. V Elektrárnì Chvaletice, kde byla z dùvodu nedostatkù pozastavena èást platby za odsíøení a 
platba byla provedena až v roce 1999 (plnìní rozpoètu na 82,8%) a v Elektrárnì Ledvice, kde došlo ke snížení ceny 
fluidního kotle è. 4 (plnìní rozpoètu na 72,1%) se rovnìž snížilo èerpání objemu investic. Naopak na stavbì Jaderné 
elektrárny Temelín došlo v roce 1998 k pøeèerpání plánované èástky o 15,8%.

Financování potøeb spoleènosti bylo zabezpeèováno jak z vlastních, tak z vnìjších zdrojù. Pøitom na tvorbì penìžních 
prostøedkù z provozní èinnosti ve výši 17,7 mld. Kè se podílely tyto rozhodující položky:

●     Úèetní hospodáøský výsledek (zisk pøed zdanìním) 8,7 mld. Kè
●     Zaplacená daò z pøíjmù (po odpoètu vráceného pøeplatku danì roku 1997) -0,6 mld. Kè
●     Odpisy stálých aktiv 8,1 mld. Kè
●     Zmìna zùstatkù pøechodných úètù aktiv a pasiv 2,1 mld. Kè
●     Zmìna stavu rezerv -0,5 mld. Kè
●     Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti -0,3 mld. Kè
●     Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti 0,2 mld. Kè.

Na získání prostøedkù z finanèní èinnosti v souhrnné výši 1,4 mld. Kè se podílely zejména tyto rozhodující položky:
●     Zmìna stavu dlouhodobých úvìrù
4,2 mld. Kè

●     Zmìna stavu bìžných bankovních úvìrù
-1,8 mld. Kè

●     Zmìna stavu obligací vlivem zpìtného odkoupení èásti Yankee bondù -1,2 mld. Kè.

Do roku 1998 vstoupil ÈEZ, a. s., s dlouhodobou zadlužeností v objemu cca 39,7 mld. Kè, vèetnì èásti dlouhodobých 
závazkù splatných do jednoho roku 43,1 mld. Kè a s finanèním majetkem cca 4 mld. Kè, který vznikl s cílem využít jej 
pro pøedèasné splacení druhé tuzemské emise dluhopisù s kuponem 14 3/8%. Pro nepøíznivou situaci na kapitálových 
a penìžních trzích ÈEZ, a. s., této možnosti nevyužil a prostøedky použil na realizovaný nákup akcií Severoèeských 
dolù, a. s.



V lednu byla podepsána rámcová smlouva o pùjèce s Nordic Investment Bank, na jejímž základì banka pøipravila 
prostøedky pro refinancování fluidního kotle v Elektrárnách Poøíèí a odsíøení Elektrárny Chvaletice ve výši 50 mil. 
USD se splatností 10, resp. 15 let. Pro odstranìní nesouladu mezi lhùtami pro èerpání úvìrù s konsorcii bank vedených 
Citibank London a Generale Bank Brusel na dodávky technologie a paliva pro Jadernou elektrárnu Temelín a 
skuteèným harmonogramem výstavby požádal ÈEZ, a. s., o prodloužení lhùt èerpání jednotlivých èástí úvìru. Pùjèky 
jsou garantovány americkou Export-Import Bank, belgickou Office National du Ducroire a vládou Èeské republiky. Do 
konce roku 1998 bylo èerpáno z úvìru garantovaného Export-Import Bank cca 146 mil. USD a 18 mil. USD z úvìru 
garantovaného belgickou Office National du Ducroire.

V listopadu uzavøel ÈEZ, a. s., smlouvu na syndikovaný úvìr 280 mil. DEM. Úvìr byl zprostøedkován (za celkem 13 
bank) bankami Bayerische Landesbank Girozentrale, Deutsche Bank a The Sumitomo Bank, Limited. Doba splatnosti 
úvìru je 5 let a její úroková míra je stanovena na 0,50% nad londýnskou šestimìsíèní mezibankovní sazbou LIBOR. 
Tento úvìr byl v roèence èasopisu EUROWEEK vyhodnocen jako "Deal of the Year 1998" (Obchod roku) ve støední a 
východní Evropì.

Rok 1998 ÈEZ, a. s., zakonèil s finanèním majetkem v objemu 1 mld. Kè a dlouhodobou zadlužeností ve výši 34,6 
mld. Kè. Tato èástka však nezahrnuje 10,3 mld. Kè èásti dlouhodobých závazkù splatných do jednoho roku (z toho 4 
mld. Kè druhá emise tuzemských dluhopisù, 4,1 mld. Kè Eurobondy a èástku 2,2 mld. Kè dlouhodobých úvìrù 
splatných do jednoho roku).

V lednu 1999 ÈEZ, a. s., pøedèasnì splatil druhou emisi tuzemských dluhopisù v objemu 4 mld. Kè. Ve stejném mìsíci 
byla vydána šestá a sedmá emise dluhopisù denominovaných v Kè, a to v celkové jmenovité hodnotì 7 mld. Kè. 
Aranžérem obou emisí byla ING Barings. Šestá emise je desetiletá ve jmenovitém objemu 4,5 mld. Kè. Jde o dluhopisy 
s nulovým kuponem, kde úrokový výnos je urèen rozdílem mezi jmenovitým objemem a nižším emisním kurzem 
dluhopisù (1,9 mld. Kè). Sedmá emise je patnáctiletá v objemu 2,5 mld. Kè, kde prvních sedm let bude vyplácen roèní 
kupon ve výši 9,22% a od poèátku osmého roku se pøejde na úroèení pohyblivou sazbou, a to 4,2% nad úrovní 
zvyšování spotøebitelských cen (inflace).

Pøijaté bankovní a jiné úvìry a jejich splatnost



Vývoj hlavních ekonomických ukazatelù

Vývoj ekonomických ukazatelù je možné charakterizovat srovnáním jejich výše dosažené ke konci roku 1998
●     s výší dosahovanou v pøedchozích letech,
●     s jejich doporuèovanou výší z hlediska stability spoleènosti.



Souhrnnì lze konstatovat, že dosažené hodnoty ekonomických ukazatelù akciové spoleènosti ÈEZ v porovnání s 
obdobnými zahranièními elektrárenskými spoleènostmi se jeví s výjimkou ukazatelù rentability pozitivnì.

Ukazatel "Stupeò odepsanosti investièního majetku v užívání" (Oprávky/Vstupní cena), který do roku 1997 
vykazoval trvalý pokles, v roce 1998 vzrostl o 1,4%.

Výrazný pokles ukazatele "Celková likvidita" (Obìžný majetek/Krátkodobý cizí kapitál) byl zpùsoben poklesem 
obìžného majetku (o 25%) pøièemž krátkodobý cizí kapitál zùstal na úrovni roku 1997.

Vývoj ukazatele "Míra krytí investièního majetku" ((Vlastní jmìní a dlouhodobý cizí kapitál)/Stálá aktiva netto), 
mírnì poklesl ze 104,2% na 100,7%, ale jeho hodnota je stále nad doporuèovanou hodnotou 100%.

Ukazatel "Celková zadluženost (bez rezerv)" ve výši 32,8 % ((Cizí zdroje - Rezervy + Ostatní pasiva)/Pasiva 
celkem), zùstal ve vztahu k roku 1997 na stejné úrovni a stále se pohybuje v hodnotách pøíznivých pro další nezbytný 
rùst zadlužení spoleènosti v následujících dvou letech, stejnì tak jako ukazatel "Dlouhodobá zadluženost" 
(Dlouhodobé závazky + Bankovní úvìry dlouhodobé)/Pasiva celkem.

Ukazatel "Podíl stálých aktiv" (Stálá aktiva (netto)/Aktiva celkem (netto)), který si udržoval v posledních pìti letech 
stabilnì výši kolem 88%, v roce 1998 zaznamenal nárùst oproti roku 1997 o 3,4%, vlivem vyššího nárùstu stálých aktiv 
než aktiv celkem.

Ukazatel "Krytí stálých aktiv" (Vlastní jmìní/Stálá aktiva (netto)), poklesl ze 67,2% na 65,6% vlivem nižšího nárùstu 
vlastního jmìní než stálých aktiv.

Ukazatel "Rentabilita vlastního jmìní (hrubá)" (Zisk pøed zdanìním/Prùmìrná výše vlastního jmìní) se zvýšil o 
22,1% v návaznosti na zvýšení vytvoøeného zisku pøed zdanìním (o 26,7%) pøi souèasném nárùstu vlastního jmìní o 
5%.

"Rentabilita vlastního jmìní (èistá)" (Zisk po zdanìní/ Prùmìrná výše vlastního jmìní), se v roce 1998 témìø 
zdvojnásobila, a to z 3,4% na 6,1%, což odpovídá zvýšení èistého zisku spoleènosti (o 89%) pøi souèasném zvýšení 
vlastního jmìní spoleènosti.

Ve smlouvì o pùjèce Svìtové banky jsou definovány mj. ukazatele:

●     "Provozní nákladovost" (Working ratio), který vyjadøuje požadavek zabezpeèit, aby pomìr celkových provozních 



výdajù k celkovým provozním pøíjmùm nepøekroèil 60%.

●     "Krytí obsluhy dluhu vlastními finanèními zdroji" (Debt service ratio), který vyjadøuje požadavek vytvoøit v 
roce 1998 èisté pøíjmy ve výši minimálnì 2,2 násobku dluhové služby.

●     "Podíl vlastních zdrojù na financování pøírùstku stálých aktiv" (Cash generation ratio), který vyjadøuje 
požadavek vytvoøit prostøedky z vnitøních zdrojù vìtší než 40% prùmìrných roèních investièních výdajù (za minulý, 
bìžný a následující rok).

Akciová spoleènost ÈEZ splnila v roce 1998 pøedepsané limitní hodnoty u všech tøí ukazatelù.



Výrok auditora  

Akcionáøùm akciové spoleènosti ÈEZ:

Ovìøili jsme úèetní závìrku spoleènosti ÈEZ, a. s., k 31. prosinci 1998 v souladu se zákonem ÈNR è. 524/1992 Sb., o 
auditorech a Komoøe auditorù Èeské republiky a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù. Náš audit 
zahrnoval ovìøení informací prokazujících údaje úèetní závìrky a úèetních postupù a odhadù použitých vedením pøi 
jejím sestavení. Naše auditorské postupy byly provedeny výbìrovým zpùsobem s ohledem na významnost 
vykazovaných skuteèností.

Vedení spoleènosti je odpovìdné za sestavení úèetní závìrky a za vedení úèetnictví tak, aby bylo úplné, prùkazné a 
správné. Naší odpovìdností je vyjádøit názor na úèetní závìrku jako celek na základì ovìøení, provedeného v souladu s 
tímto zákonem a auditorskými smìrnicemi.

Pøi ovìøování úèetní závìrky jsme nezjistili žádné skuteènosti, které by naznaèovaly, že úèetní záznamy, na základì 
kterých byla úèetní závìrka sestavena, nebyly úplné, prùkazné a správné ve všech významných souvislostech.

Podle našeho názoru úèetní závìrka ve všech významných souvislostech vìrnì zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmìní 
a finanèní situaci spoleènosti ÈEZ, a. s., k 31. prosinci 1998 a výsledky jejího hospodaøení za rok 1998 v souladu se 
zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a pøíslušnými pøedpisy.

Pøestože vyjadøujeme výrok bez výhrad, upozoròujeme na skuteènosti uvedené v odstavci 22 pøílohy. Ve druhé 
polovinì roku 1998 byl ustaven expertní tým pro nezávislé posouzení projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín. 
Závìreèná zpráva expertního týmu byla vládì Èeské republiky doruèena v bøeznu 1999. Koneèné rozhodnutí vlády 
Èeské republiky o dokonèení nebo nedokonèení stavby bylo odloženo. Pokud by vláda uèinila rozhodnutí stavbu 
nedokonèit, bylo by nutno následnì odepsat do nákladù celou hodnotu investice, tj. 70 mld. Kè k 31. prosinci 1998, a 
dále hodnotu investièních nákladù vzniklých od poèátku roku 1999 do doby realizace rozhodnutí, v odhadované výši 4 
mld. Kè k 30. èervnu 1999. Navíc by bylo nutno zúètovat náklady na pokrytí platných smluvních závazkù, na odpis 
zásob jaderného paliva a další náklady související se zastavením výstavby, jako je napøíklad likvidace nebo 
konzervace staveb a zaøízení, jejichž výši nelze v souèasné dobì odhadnout. Pøiložená úèetní závìrka žádné takové 
náklady neobsahuje.

Ovìøili jsme také úèetní závìrku spoleènosti ÈEZ, a. s., k 31. prosinci 1997 a naše zpráva z 30. dubna 1998 obsahovala 
výrok bez výhrad.

Výroèní zpráva za rok 1998 obsahuje údaje o dùležitých skuteènostech, které se vztahují k úèetní závìrce spoleènosti, a 
výklad o uplynulém a pøedpokládaném vývoji hospodaøení a o finanèní situaci spoleènosti. Úèetní informace obsažené 
ve výroèní zprávì jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v ovìøené úèetní závìrce za rok 1998. Jiné než úèetní 
informace získané z úèetní závìrky a úèetních knih spoleènosti jsme však neovìøovali.

ARTHUR ANDERSEN S.R.O.
licence è. 77

26. bøezna 1999
Praha, Èeská republika 

Ladislav Langr
dekret è. 257
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Pøíloha tvoøící souèást úèetní závìrky k 31. prosinci 1998  

1. Popis spoleènosti

ÈEZ, a. s., (spoleènost) je èeská právnická osoba, akciová spoleènost. Spoleènost vznikla zápisem do obchodního 
rejstøíku dne 6. 5. 1992 a sídlí v Praze 1, Jungmannova 29, Èeská republika. Rozhodují-cím pøedmìtem èinnosti 
spoleènosti je výroba, pøenos, prodej, tranzit, dovoz a vývoz elektrické energie a výroba, rozvod a prodej tepla.

Organizaèní struktura je tvoøena Hlavní správou v sídle spoleènosti a ètrnácti organizaèními jednotkami. Jedná se o 
deset uhelných elektráren (Mìlník, Tisová, Poøíèí, Dìtmarovice, Chvaletice, Ledvice, Tušimice, Poèerady, Hodonín, 
Prunéøov), jednu organizaèní jednotku, provozující akumulaèní a pøeèerpávací vodní elektrárny, jednu jadernou 
elektrárnu v provozu (Dukovany), jednu jadernou elektrárnu ve výstavbì (Temelín) a Divizi pøenosová soustava. V 
øíjnu 1998 vznikla zápisem do obchodního rejstøíku dceøiná spoleènost ÈEPS, a. s., se základním jmìním 1 000 tis. 
Kè. Zámìrem spoleènosti, v souladu s rozhodnutím valné hromady, konané dne 8. 6. 1998, je vložit v prùbìhu roku 
1999 majetek Divize pøenosová soustava do tohoto dceøiného podniku.

V roce 1997 provedla spoleènost zmìnu v zápisu do obchodního rejstøíku v souvislosti se zvýšením základního jmìní o 
hodnotu dodateènì privatizovaných pozemkù, které byly Fondem národního majetku vloženy do spoleènosti ve výši 29 
258 tis. Kè. Ze stejného dùvodu byl v roce 1998 do obchodního rejstøíku zapsán nárùst základního jmìní ve výši 50 
913 tis. Kè.

Jediným subjektem, podílejícím se dvaceti a více procenty na základním jmìní spoleènosti, je Fond národního majetku 
Èeské republiky. Jeho podíl k 31. 12. 1998 pøedstavuje 67,57 % základního jmìní ÈEZ, a. s.

2. Základní východiska pro vypracování úèetní závìrky

Pøiložená nekonsolidovaná úèetní závìrka byla pøipravena podle "Zákona o úèetnictví" a podle postupù úètování pro 
podnikatele. Pro úèetní období 1998 spoleènost rozhodla o vytvoøení konsolidaèního celku, který je pøedstavován 
mateøskou spoleèností (ÈEZ, a. s.) a pøidruženým podnikem Severoèeské doly, a. s., ve kterém spoleènost vlastní podíl 
na jeho základním jmìní ve výši 36,18%.

3. Zpùsoby oceòování a odpisování

Bìhem roku 1998 nedošlo ke zmìnì zpùsobu oceòování a odpisování.

Spoleènost používala pøi sestavení úèetní závìrky za rok 1998, resp. 1997, následující zpùsoby oceòování:

a) Nehmotný investièní majetek



Nehmotný investièní majetek se oceòuje poøizovací cenou, která obsahuje cenu poøízení a náklady s poøízením 
související. Poøizovací cena nakoupeného softwaru a ocenitelných práv je úètována jako poøízení nehmotného 
investièního majetku s následným pøevodem na pøíslušné úèty nehmotného investièního majetku a odpisována 
rovnomìrnì bìhem ètyø (software), resp. osmi let (ocenitelná práva).

Drobný nehmotný majetek (do 40 tis. Kè) je úètován pøímo do nákladù jako ostatní služby.

b) Hmotný investièní majetek

Oceòování
Hmotný investièní majetek je oceòován poøizovacími cenami, které zahrnují cenu poøízení, náklady na dopravu, clo a 
další náklady s poøízením související. Hmotný investièní majetek, poøízený vlastní èinností, je oceòován vlastními 
náklady, které obsahují podíl správní režie, trvá-li výstavba déle než jeden rok. Úroky a další finanèní výdaje 
vynaložené v prùbìhu výstavby, tj. v období pøed uvedením hmotného investièního majetku do užívání, jsou souèástí 
poøizovací ceny. Výdaje na technické zhodnocení hmotného investièního majetku, které v úèetním období pøevyšují 
èástku 40 tis. Kè, zvyšují jeho poøizovací cenu. Opravy a udržování se úètují do nákladù.

Drobný hmotný majetek (do 20 tis. Kè) se poøizuje jako zásoba a pøi výdeji do užívání se úètuje do nákladù jako 
spotøeba materiálu.

Odpisování
Drobný hmotný investièní majetek (nad 20 tis. Kè, do 40 tis. Kè) je odpisován do nákladù ve výši 100 % poøizovací 
ceny pøi uvedení do užívání. Odpisy ostatního hmotného investièního majetku jsou vypoèteny dle odpisového plánu na 
základì poøizovací ceny a pøedpokládané doby životnosti pøíslušného majetku. Pøedpokládaná životnost je stanovena 
takto:

c) Finanèní investice

Akcie a penìžní i nepenìžní vklady do obchodních spoleèností jsou ocenìny cenou poøízení, resp. úèetní hodnotou 
majetku, za který byly tyto finanèní investice poøízeny.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou ocenìny skuteènými poøizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického 
prùmìru. Náklady na nakoupené zásoby zahrnují všechny náklady spojené s jejich poøízením vèetnì nákladù na 
pøepravu.

Vlastní nedokonèená výroba se oceòuje skuteènými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují zejména pøímé 
materiálové a osobní náklady.

e) Pohledávky

Pohledávky se úètují v nominální hodnotì, resp. v cenì poøízení v pøípadì pohledávek nabytých postoupením. Hodnota 
pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek, úètovaných na vrub nákladù.

f) Pøijaté úvìry

Krátkodobé a dlouhodobé úvìry jsou zaúètovány v nominální hodnotì. Za krátkodobý úvìr se považuje i èást 



dlouhodobých úvìrù, která je splatná do jednoho roku od data úèetní závìrky.

g) Finanèní nájem

Spoleènost úètuje o najatém majetku tak, že zahrnuje èasovì rozlišené leasingové splátky do nákladù a aktivuje 
pøíslušnou hodnotu najatého majetku v dobì, kdy smlouva o nájmu konèí a uplatòuje se možnost nákupu.

h) Devizové operace

Finanèní majetek, pohledávky a závazky v cizí mìnì jsou pøepoèítávány na èeskou mìnu v pevném kurzu, platném k 
prvnímu dni pøíslušného mìsíce, vyhlášeném k tomuto datu Èeskou národní bankou. V rámci roèní úèetní závìrky jsou 
tato aktiva a pasiva pøepoètena kurzem, platným k 31. 12., vyhlášeným Èeskou národní bankou.

Realizované kurzové zisky a ztráty se úètují do výnosù, resp. nákladù, bìžného roku, pøípadnì jsou kapitalizovány, 
pokud vznikají v souvislosti s poøízením investièního majetku. Nerealizované kurzové ztráty, resp. zisky, jsou 
vykázány v aktivech, resp. pasivech rozvahy. K nerealizované kurzové ztrátì je vytváøena rezerva na kurzové ztráty na 
vrub nákladù, s ohledem na uzavøené zajiš•ovací obchody (napø. forwardy), které stanovují kurzové podmínky pøi 
budoucích platbách existujících závazkù.

i) Úètování nákladù a výnosù

Výnosy a náklady se úètují èasovì rozlišené, tj. do období, s nímž vìcnì i èasovì souvisejí. V souladu s principem 
opatrnosti spoleènost úètuje na vrub nákladù tvorbu rezerv a opravných položek na krytí rizik, ztrát a znehodnocení, 
která jsou ke dni sestavení úèetní závìrky známa.

4. Investièní majetek

Odpisy nehmotného investièního majetku, zaúètované do nákladù v roce 1998, resp. 1997, èinily 119 348 tis. Kè, resp. 
95 069 tis. Kè.
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku, neuvedeného v rozvaze (vedeného v operativní evidenci) èiní k 31. 12. 
1998, resp. 1997, v poøizovacích cenách 126 485 tis. Kè, resp. 115 719 tis. Kè.



Odpisy hmotného investièního majetku byly v roce 1998, resp. 1997, zaúètovány do nákladù ve výši 7 932 706 tis. Kè, 
resp. 6 858 224 tis. Kè.

Souhrnná výše drobného hmotného majetku, neuvedeného v rozvaze, vedeného k 31. 12. 1998, resp. 1997, v operativní 
evidenci, èiní v poøizovacích cenách 756 806 tis. Kè, resp. 712 819 tis. Kè.

Spoleènost upravuje ocenìní hmotného investièního majetku v souvislosti se snížením jeho hodnoty, vyplývajícím z 
plánovaného prodeje nebo likvidace neprovozovaného zaøízení. V roce 1998, resp. 1997, èinily tyto úpravy 170 967 
tis. Kè, resp. 44 490 tis. Kè, a byly zaúètovány jako opravná položka do nákladù. V roce 1998 byla úprava hodnoty 
majetku, proúètovaná v pøedchozích letech, snížena v dùsledku nového propoètu o èástku 23 089 tis. Kè. Toto snížení 
opravné položky bylo v roce 1998 proúètováno do výnosù.

Spoleènost vytváøí zákonnou rezervu na opravy hmotného investièního majetku. Tato rezerva vychází z plánu nákladù 
na generální opravy hlavního výrobního zaøízení. Tvorba rezervy na opravy v roce 1998, resp. 1997, èinila 2 416 826 
tis. Kè, resp. 2 101 112 tis. Kè a je zaúètována v nákladech.

Majetek spoleènosti není k 31. 12. 1998 zatížen zástavním právem ani vìcným bøemenem.

Na nejvýznamnìjší investièní akci spoleènosti, Jadernou elektrárnu Temelín, bylo od zahájení stavby do 31. 12. 1998, 
resp. 1997, vynaloženo 70 mld. Kè, resp. 61 mld. Kè. Spoleènost pøedpokládá, že na dokonèení výstavby obou blokù 
vynaloží 29 mld. Kè, z toho 10 mld. Kè v roce 1999. Zavážka paliva do reaktoru 1. bloku se pøedpokládá v druhé 
polovinì roku 2000, ukonèení komplexního vyzkoušení je plánováno na druhé ètvrtletí roku 2001. Zavážení paliva, 
resp. ukonèení komplexního vyzkoušení 2. bloku, je plánováno s odstupem patnácti mìsícù od termínù pro 1. blok. V 



druhé polovinì roku 1998 byl ustaven expertní tým pro nezávislé posouzení projektu dostavby Jaderné elektrárny 
Temelín. Ke dni sestavení úèetní závìrky vláda neuèinila rozhodnutí o dostavbì na základì zprávy tohoto týmu. Další 
informace jsou souèástí bodu 22.

V roce 1998 spoleènost dokonèila ekologický program výstavby odsiøovacích zaøízení, fluidních kotlù a zaøízení na 
zpracování odpadù. Na realizaci tohoto investièního programu bylo v období let 1993 až 1998 vynaloženo celkem 45 
mld. Kè.

c) Finanèní investice

Rozhodující a podstatné podíly spoleènosti k 31. 12. 1998 a 31. 12. 1997, jsou uvedeny v pøehledu na stranì 107. 
Finanèní informace o tìchto spoleènostech byly získány pøevážnì z neovìøených úèetních závìrek roku 1998 a 
ovìøených úèetních závìrek roku 1997 pøíslušných spoleèností.

Ostatní finanèní investice pøedstavují zejména dlouhodobé pùjèky obchodním spoleènostem, vyèlenìným z ÈEZ, a. s., 
v rámci privatizace a mìstským úøadùm v lokalitách organizaèních jednotek spoleènosti. Zùstatek tìchto finanèních 
investic k 31. 12. 1998, resp. 1997, je vykázán v rozvaze ve výši 81 730 tis. Kè, resp. 75 771 tis. Kè.

5. Zásoby

Stav zásob, vykázaný ve sloupci netto rozvahy k 31. 12. 1998, resp. 1997, obsahuje zásoby jaderného paliva ve výši 6 
646 953 tis. Kè, resp. 6 690 904 tis. Kè a zásoby fosilního energetického paliva ve výši 1 284 204 tis. Kè, resp. 1 227 
019 tis. Kè. Ostatní zásoby, vykázané ve výši 1 897 950 tis. Kè, resp. 1 768 342 tis. Kè, jsou zejména náhradní díly k 
hmotnému investiènímu majetku.

Ocenìní nepotøebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostøednictvím úètu opravných položek, 
který se v rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka je stanovena odborným odhadem jako rozdíl mezi 
úèetním ocenìním a možnou prodejní hodnotou. Tvorba této opravné položky se úètuje do nákladù a v roce 1998, resp. 
1997, byla zaúètována ve výši 3 694 tis. Kè, resp. 32 924 tis. Kè. V dùsledku uskuteènìného prodeje nebo likvidace 
zásob se pøíslušná èást opravné položky úètuje do výnosù. Z tohoto dùvodu byly v roce 1998, resp. 1997, zúètovány do 
výnosù opravné položky ve výši 10 405 tis. Kè, resp. 6 037 tis. Kè.



6. Pohledávky



Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné z dùvodu uplynutí zákonem stanovené doby od 
sjednaného data splatnosti nebo z dùvodu prohlášení konkurzu na dlužníka, byly v roce 1998, resp. 1997, vytvoøeny 
opravné položky na vrub nákladù ve výši 42 468 tis. Kè, resp. 179 701 tis. Kè. Tvorba opravných položek byla 
stanovena na základì ustanovení "Zákona o rezervách" a analýzy stáøí pohledávek po lhùtì splatnosti. Opravné 
položky, u kterých pominul dùvod pro ponechání v úèetnictví, napø. v dùsledku splacení nebo odpisu pohledávky, byly 
v roce 1998, resp. 1997, proúètovány do výnosù ve výši 43 174 tis. Kè, resp. 138 385 tis. Kè. Opravné položky jsou 
uvedeny ve sloupci korekce rozvahy.

Pohledávky po lhùtì splatnosti èinily k 31. 12. 1998, resp. 1997, celkem 365 455 tis. Kè, resp. 439 558 tis. Kè.

Pohledávky spoleènosti vùèi podnikùm s rozhodujícím a podstatným vlivem k 31. 12. 1998, resp. 1997, èinily celkem 
132 368 tis. Kè, resp. 318 384 tis. Kè.

7. Opravné položky

Opravné položky vyjadøují pøechodné snížení hodnoty aktiv, uvedených v bodech 4, 5 a 6.

8. Finanèní majetek

Stav penìžních prostøedkù v cizích mìnách na bankovních úètech spoleènosti, pøepoètený kurzem ÈNB, platným k 31. 
12. 1998, resp. 1997, èinil 207 197 tis. Kè, resp. 3 634 437 tis. Kè.

9. Ostatní aktiva

Náklady pøíštích období zahrnují pøedevším èasovì rozlišené kurzové ztráty, realizované v souvislosti se zajiš•ovacími 
operacemi a dále èasovì rozlišené splátky finanèního leasingu, které jsou zúètovávány do nákladù vìcnì pøíslušného 
období.

10. Vlastní jmìní



Základní jmìní spoleènosti k 31. 12. 1998 èiní 59 208 846 tis. Kè. Z toho 59 144 029 tis. Kè se skládá z 51 731 161 
akcií o nominální hodnotì 1 100 Kè a 2 239 752 akcií o nominální hodnotì 1 000 Kè. Veškeré akcie jsou plnì splaceny 
a jsou zaknihovány na majitele. Rozdíl, tj. 64 817 tis. Kè, pøedstavuje hodnotu akcií s nominální hodnotou 1 000 Kè, 
které k 31. 12. 1998 nebyly emitovány a registrovány ve Støedisku cenných papírù. Základní jmìní spoleènosti, 
zapsané k 31. 12. 1998 v obchodním rejstøíku ve výši 59 194 942 tis. Kè, obsahuje èást akcií (50 913 tis. Kè), dosud 
neregistrovaných ve Støedisku cenných papírù. Rozdíl mezi základním jmìním, vykázaným v úèetnictví a základním 
jmìním, zapsaným v obchodním rejstøíku, tj. 13 904 tis. Kè, pøedstavuje další zvýšení o dodateènì privatizovaný 
majetek, vložený do spoleènosti Fondem národního majetku ÈR, které dosud nebylo zapsáno do obchodního rej- støíku 
a v této výši rovnìž nebyly k 31. 12. 1998 emitovány a registrovány akcie.

Kapitálové fondy obsahují pøedevším pøídìly ze zisku a pøijaté dary, resp. granty. Spoleènost v roce 1998 obdržela 
pøíspìvek od Ministerstva životního prostøedí Spolkové republiky Nìmecko a od Österreichische Kommunalkredit AG 
na stavbu odsiøovacího zaøízení a fluidních kotlù v elektrárnách Mìlník, Tisová a Hodonín v celkové výši 346 546 tis. 
Kè. Tento pøíspìvek zvýšil vlastní jmìní spoleènosti v roce 1998.

V roce 1998, resp. 1997, byl zaúètován nepenìžní kapitálový vklad do základního jmìní spoleènosti ve výši 13 904 tis. 
Kè, resp. 39 255 tis. Kè. Jeho ocenìní bylo stanoveno Fondem národního majetku pøi vkládání dodateènì 
privatizovaného investièního majetku do spoleènosti.

Do rezervního fondu je pøidìlováno minimálnì 5 % ze zisku po zdanìní až do doby, kdy bude dosaženo výše 20 % 
základního jmìní ve smyslu pøíslušného ustanovení "Obchodního zákoníku."



Valná hromada spoleènosti rozhodla nevyplácet dividendy ze zisku roku 1997.

11. Rezervy

Zákonné rezervy se tvoøí za úèelem a ve výši, která je v souladu se "Zákonem o rezervách". Zákonná rezerva byla v 
letech 1998 a 1997 vytváøena na provádìné generální opravy hlavních výrobních zaøízení a dále z dùvodù budoucích 
nákladù na vyøazování jaderných zaøízení z provozu ve smyslu pøíslušného ustanovení "Atomového zákona". V roce 
1998 bylo zapoèato s vytváøením zákonné rezervy na rekultivaci, zajištìní péèe o skládky a asanaci po ukonèení jejich 
provozu ve smyslu "Zákona o odpadech", platného od 1. 1. 1998.

Rezerva na kurzové ztráty vzniká na základì pøepoètu pøíslušných aktiv a pasiv, vyjádøených v cizích mìnách, na 
èeské koruny ke konci úèetního období.

Ostatní rezervy jsou vytváøeny a èerpány v souladu s rozhodnutím spoleènosti.

12. Dlouhodobé závazky



Druhá emise tuzemských obligací (4 mld. Kè) byla v souladu s emisními podmínkami pøedèasnì splacena v lednu 
1999. Z toho dùvodu je její hodnota vykázána v pasivech rozvahy jako krátkodobá finanèní výpomoc.

V roce 1996 byl realizován swap, na základì kterého byl celý objem dlouhodobé pùjèky z titulu emise euroobligací 
pøeveden na èeskou mìnu. Vzhledem ke splatnosti pùjèky v prosinci 1999 je její nominální hodnota k 31. 12. 1998 ve 
výši 4 136 996 tis. Kè vykázána v rozvaze jako krátkodobý závazek k podniku s rozhodujícím vlivem.

Dne 17. 7. 1997, tj. k datu emise dluhopisù na americkém kapitálovém trhu, byl uskuteènìn swap celé nominální 
hodnoty dlouhodobé pùjèky (200 000 tis. USD) na nìmeckou marku (359 060 tis. DEM). V prùbìhu roku 1998 byl 
realizován èásteèný zpìtný odkup tìchto dluhopisù v nominální hodnotì 22 000 tis. USD a zùstatek pùjèky k 31. 12. 
1998 se tak snížil na 319 563 tis. DEM, tj. 5 707 402 tis. Kè.

K 31. 12. 1998, resp. 1997, nemìla spoleènost žádné dlouhodobé závazky po lhùtì splatnosti.

Dlouhodobé závazky spoleènosti vùèi podnikùm s rozhodujícím a podstatným vlivem k 31. 12. 1998, resp. 1997, èiní 
celkem 5 707 402 tis. Kè, resp. 11 074 035 tis. Kè.

13. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 1998, resp. 1997, nemìla spoleènost krátkodobé závazky po lhùtì splatnosti ani závazky, kryté podle 
zástavního práva.

Krátkodobé závazky spoleènosti vùèi podnikùm s rozhodujícím a podstatným vlivem k 31. 12. 1998, resp. 1997, èiní 
celkem 4 606 000 tis. Kè, resp. 143 867 tis. Kè.

14. Bankovní úvìry a výpomoci



Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvìrùm za rok 1998, resp. 1997, èinily 1 835 663 tis. Kè, resp. 1 609 423 
tis. Kè, z toho bylo 254 972 tis. Kè, resp. 77 394 tis. Kè, zahrnuto do poøizovací ceny investic.

15. Ostatní pasiva

Výdaje pøíštích období zahrnují pøedevším alikvotní èást úrokù z emitovaných dluhopisù, splatných v následujícím 
období a proúètovaných do èasovì rozlišených nákladù bìžného roku. Výnosy pøíštích období pøedstavují pøedevším 
èasovì rozlišené kurzové zisky, realizované v souvislosti se zajiš•ovacími operacemi. Dohadné úèty pasivní zahrnují 
zejména nevyfakturované dodávky investièní, materiálové a provozní povahy.

16. Daò z pøíjmù

Splatná daò z pøíjmù se vypoèítává za pomoci platné daòové sazby ze zisku pøed zdanìním, zjištìného v úèetnictví a 
zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo doèasnì daòovì neuznatelné náklady a nezdanitelné výnosy (napø. tvorba a 
zúètování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci atd.) a další korekce ve smyslu "Zákona o 
daních z pøíjmù" (napø. rozdíl mezi úèetními a daòovými odpisy).

Odložená daò z pøíjmù je vypoètena jako násobek sazby danì, platné pro rok 1999 (35 %) a rozdílu mezi daòovou a 
úèetní zùstatkovou cenou odpisovaného hmotného a nehmotného investièního majetku k 31. 12. 1998. Odložená daò, 
zaúètovaná do nákladù roku 1998, je vypoètena jako rozdíl mezi takto stanoveným celkovým závazkem a odloženým 
daòovým závazkem, vykázaným v pasivech rozvahy k 31. 12. 1997. Rozdíl mezi daòovou a úèetní zùstatkovou cenou 
investièního majetku k 31. 12. 1998 èinil 12 811 030 tis. Kè, odložený daòový závazek k 31. 12. 1997 byl vykázán v 
pasivech rozvahy ve výši 3 278 369 tis. Kè, náklad na odloženou daò z pøíjmù roku 1998 byl zaúètován ve výši 1 205 
491 tis. Kè. Spoleènost není povinna úètovat o rozdílech, vznikajících v dùsledku zaúètování dalších položek (ostatní 



opravné položky, ostatní rezervy apod.) do rozdílného období pro úèely úèetnictví v porovnání s daòovými úèely.

17. Leasing

Spoleènost užívá hmotný investièní majetek, najatý formou finanèního leasingu, o kterém se neúètuje na rozvahových 
úètech. Jedná se pøedevším o výpoèetní techniku a osobní automobily.

18. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze

Spoleènost má k 31. 12. 1998, resp. 1997, majetek nezahrnutý v rozvaze (vedený v operativní evidenci) v celkové 
hodnotì 2 216 347 tis. Kè, resp. 2 291 755 tis. Kè. Jedná se o drobný hmotný majetek ve výši 756 806 tis. Kè, resp. 712 
819 tis. Kè, drobný nehmotný majetek ve výši 126 485 tis. Kè, resp. 115 719 tis. Kè a neuhrazené pohle- dávky z titulu 
smluvních pokut a úrokù z prodlení v èástce 1 333 056 tis. Kè, resp. 1 463 217 tis. Kè.

19. Výnosy z bìžné èinnosti

Pøevážná èást výnosù spoleènosti je soustøedìna na 8 hlavních odbìratelù, tj. regionální distribuèní spoleènosti.

20. Osobní náklady



Øídící pracovníci spoleènosti jsou èlenové pøedstavenstva, výkonní øeditelé, øeditelé a prokuristé organizaèních 
jednotek a øeditelé sekcí Hlavní správy.

21. Informace o spøíznìných osobách

V roce 1997 obdrželi èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady nad rámec osobních nákladù tantiémy v celkové výši 2 
143 tis. Kè (z toho pøedstavenstvo 1 183 tis. Kè a dozorèí rada 960 tis. Kè). Rozdíl mezi celkovou èástkou tantiém ze 
zisku roku 1996, zaúètovanou v roce 1997 na základì rozhodnutí valné hromady (2 365 tis. Kè) a èástkou zúètovanou k 
výplatì èlenùm orgánù spoleènosti (2 143 tis. Kè) jsou tantiémy ve výši 222 tis. Kè, které nebyly vyplaceny èlenùm 
dozorèí rady, kteøí vykonávali funkce ve státní správì. V roce 1998 valná hromada schválila návrh pøedstavenstva na 
rozdìlení zisku roku 1997, který neobsahoval výplaty tantiém èlenùm orgánù spoleènosti.

Další plnìní, poskytnuté øídícím pracovníkùm a èlenùm dozorèího orgánu, spoèívá v možnosti použití osobních 
automobilù pro služební i soukromé úèely.



22. Významné události, které nastaly po datu úèetní závìrky

V lednu 1999 vydala spoleènost dvì emise tuzemských dluhopisù v celkové nominální hodnotì 7 mld. Kè. Èást výnosu 
tìchto emisí byla v lednu 1999 použita na pøedèasné splacení 2. emise tuzemských dluhopisù v objemu 4 mld. Kè, a to 
v souladu s podmínkami, uvedenými v prospektu k této emisi.

V únoru 1999 byly emise akcií CS0008441952 a CZ0005104950 slouèeny a akcie rozštìpeny na 591 440 291 ks s 
jednotnou nominální hodnotou 100 Kè (CZ0005112300). Souèasnì byly emitovány akcie nominální hodnoty 100 Kè v 
poètu 509 130 ks, které pøedstavují zvýšení základního jmìní, zapsané do obchodního rejstøíku v roce 1998. 
Výsledkem tìchto operací je jediná emise akcií CZ0005112300 s nominální hodnotou 100 Kè v celkovém poètu 591 
949 421 ks.

V únoru 1999 spoleènost realizovala nákup 155 489 akcií ŠKODA PRAHA, a. s., v celkové cenì poøízení 192 199 tis. 
Kè a stala se tak vlastníkem podílu na základním jmìní této spoleènosti ve výši 27,9%.

V únoru 1999 rozhodlo pøedstavenstvo spoleènosti o zastavení probíhající modernizace a rekonstrukce elektrárny 
Tušimice I a vyhlášení výbìrového øízení na odprodej elektrárny. Pøedpokládaný výnos z prodeje by mìl pokrýt 
celkové vynaložené výdaje. K datu úèetní závìrky bylo na tuto investièní akci vynaloženo 502 mil. Kè. Další výdaje, 
spojené se zastavením této investice, jsou odhadovány na 1,5 mld. Kè až 2,0 mld. Kè.

V prùbìhu prvního ètvrtletí roku 1999 došlo k oslabení kurzu èeské mìny ve vztahu k cizím mìnám. V teoretickém 
pøípadì pøepoètu devizových závazkù k 31. 12. 1998 souèasnými kurzy devizového trhu, resp. pøepoèítacími pomìry, 
by došlo ke zvýšení tvorby rezervy na kurzové ztráty, a tím i ke snížení hrubého a èistého zisku spoleènosti, zhruba o 
1,5 mld. Kè.

Dne 22. bøezna 1999 vláda ÈR projednala a vzala na vìdomí závìreènou zprávu expertního týmu pro nezávislé 
posouzení projektu dostavby Jaderné elektrárny Temelín a uložila pøipravit a do 30. dubna 1999 pøedložit návrh 



postupu øešení situace Jaderné elektrárny Temelín v alternativách stavbu dokonèit a nedokonèit. Pokud by vláda 
uèinila rozhodnutí zastavit stavbu, bylo by nutno v roce 1999 odepsat do mimoøádných nákladù celou hodnotu 
investice, tj. 70 mld. Kè ke dni 31. 12. 1998 a výdaje vzniklé od poèátku roku 1999 do doby rozhodnutí (v odhadované 
výši 4 mld. Kè ke dni 30. 6. 1999). Navíc by vznikly náklady spojené s pokrytím smluvních závazkù a vypoøádáním 
skladových zásob jaderného paliva v odhadované výši nejménì 11 mld. Kè. Ostatní náklady související se zastavením 
stavby Jaderné elektrárny Temelín, jako napøíklad likvidace nebo konzervace staveb a zaøízení, nelze v souèasné dobì 
odhadnout.

23. Pøehled o penìžních tocích (v tisících Kè)

Pøehled o penìžních tocích byl zpracován nepøímou metodou.





Konsolidované úèetní výkazy  

Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 1998 (v tisících Kè)

Konsolidovaný výkaz ziskù a ztrát k 31. 12. 1998 (v tisících Kè)





Vybrané údaje z pøílohy ke konsolidované úèetní závìrce  

Vybrané údaje z pøílohy ke konsolidované úèetní závìrce
k 31. prosinci 1998

1. Vymezení konsolidaèního celku

Spoleènost ÈEZ, a. s., je mateøským podnikem konsolidaèního celku "Skupina ÈEZ", do kterého je dále zahrnut 
pøidružený podnik Severoèeské doly, a. s., ve kterém mateøská spoleènost vlastní podíl na základním jmìní ve výši 
36,18 %. Hlavním pøedmìtem èinnosti pøidruženého podniku Severoèeské doly, a. s., je vyhledávání, tìžba, úprava a 
prodej hnìdého uhlí. ÈEZ, a. s., realizoval kapitálový vstup do této spoleènosti v prùbìhu roku 1998. Úèetní závìrky 
ostatních dceøiných a pøidružených podnikù k 31. 12. 1998, resp. 1997, nejsou pøedmìtem konsolidace, nebo• jejich 
podíl na konsolidaèním celku je nevýznamný.

Spoleènost Severoèeské doly, a. s., pøevzala k datu transformace na akciovou spoleènost odpovìdnost za náklady na 
uzavøení a rekultivaci tìžebních území, na které vytváøí prùbìžnì s výhledem do roku 2030 rezervu. Odhadnutá výše 
rezervy, kterou bude potøeba do roku 2030 vytvoøit, èiní v souèasných cenových podmínkách 12 346 mil. Kè. Zùstatek 
rezervy k 31. 12. 1998 neobsahuje tvorbu ve výši 5 100 mil. Kè za období pøed vznikem spoleènosti.

2. Základní východiska pro vypracování konsolidované úèetní závìrky

Úèetní závìrky mateøské spoleènosti a pøidruženého podniku Severoèeské doly, a. s., zpracované k 31. 12. 1998, byly 
pøipraveny podle "Zákona o úèetnictví" a podle postupù úètování pro podnikatele a ovìøeny auditorem Arthur 
Andersen, s. r. o., s výrokem bez výhrad. Konsolidovaná úèetní závìrka "Skupiny ÈEZ" byla zpracována v souladu s 
opatøením Ministerstva financí, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace úèetní závìrky, a to pøímým 
zpùsobem a ekvivalenèní metodou. Spoleènosti, zahrnuté do konsolidaèního celku, používají shodné oceòovací 
postupy, stanovené konsolidaèními pravidly skupiny.

3. Konsolidaèní rozdíl

Konsolidaèní rozdíl v prvním roce zahrnutí do konsolidaèního celku vzniká jako rozdíl mezi cenou poøízení 
podílových cenných papírù a vkladù dceøiné nebo pøidružené spoleènosti a jejich ocenìním podle podílové úèasti 
mateøské spoleènosti na skuteèné výši vlastního jmìní bez hospodáøského výsledku bìžného roku dceøiného nebo 



pøidruženého podniku. Souèástí konsolidaèního rozdílu jsou rovnìž dividendy, vyplacené v prùbìhu roku 1998 
pøidruženým podnikem mateøské spoleènosti ze zisku, realizovaného v roce 1997, tj. v období pøed zahrnutím 
pøidruženého podniku do konsolidaèního celku. Pasivní konsolidaèní rozdíl je v roce 1998 jednorázovì odepsán do 
výnosù.

4. Podíl na hospodáøském výsledku v ekvivalenci

Podíl na hospodáøském výsledku v ekvivalenci je vypoèten váženým prùmìrem podílové úèasti mateøské spoleènosti 
na základním jmìní pøidruženého podniku na jeho hospodáøském výsledku za bìžné úèetní období.

5. Ocenìní finanèních investic

Akcie pøidruženého podniku Severoèeské doly, a. s., jsou ocenìny metodou ekvivalence ve výši podílu mateøského 
podniku na vlastním jmìní pøidruženého podniku. Tyto cenné papíry jsou vykázány na samostatném øádku 
konsolidované rozvahy.



Výkazy podle mezinárodních úèetních standardù (IAS)  

Konsolidovaná rozvaha podle mezinárodních úèetních standardù
k 31. 12. 1998, k 31. 12. 1997 a k 31. 12. 1996
(Uvedené údaje jsou v mil. Kè.)

Konsolidovaný výkaz zisku podle mezinárodních úèetních standardù



za rok 1998, 1997 a 1996
(Pokud není uvedeno jinak, jsou uvádìné údaje v mil. Kè.)

Konsolidovaný výkaz vlastního jmìní podle mezinárodních úèetních
standardù k 31. 12. 1998, k 31. 12. 1997 a k 31. 12. 1996



Konsolidovaný pøehled o penìžních tocích podle mezinárodních
úèetních standardù za rok 1998, 1997 a 1996
(Uvedené údaje jsou v mil. Kè.)





Adresáø organizaèních jednotek  

Hlavní správa:
generální øeditel Ing. Milan Èerný, CSc.

ÈEZ, a. s.
Hlavní správa
Jungmannova 29
111 48 Praha 1
Tel.: 02/2408 1111
Fax: 02/2408 2440

Divize pøenosová soustava:
výkonný øeditel Divize pøenosová soustava
Ing. Aleš Tomec

ÈEZ, a. s.
Divize pøenosová soustava
Argentinská 38
170 05 Praha 7
Tel.: 02/2408 6603
Fax: 02/2408 6571

Jaderná elektrárna Dukovany:
øeditel pro techniku Ing. Aleš John
øeditel pro finance a správu Ing. Josef Sedlák

ÈEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Dukovany
675 50 Dukovany
Tel.: 0618/81 1111
Fax: 0618/86 6360

Jaderná elektrárna Temelín:
výkonný øeditel Divize výstavba
Jaderné elektrárny Temelín
Ing. Ladislav Rafaj

ÈEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín - elektrárna
Tel.: 0334/78 1111
Fax: 0334/78 2298

Vodní elektrárny:
øeditel Ing. Antonín Adam

ÈEZ, a. s.
Vodní elektrárny
252 07 Štìchovice
Tel.: 02/994 1088 - 90
Fax: 02/994 1308



Elektrárna Tisová:
øeditel Ing. Vladimír Sýkora

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Tisová
Poštovní pøihrádka 98
356 69 Sokolov 1
Tel.: 0168/65 1111
Fax: 0168/65 1006

Elektrárny Prunéøov:
øeditel Ing. Pavel Klika

ÈEZ, a. s.
Elektrárny Prunéøov
432 01 Kadaò
Tel.: 0398/30 1111
Fax: 0398/33 2697

Elektrárny Tušimice:
øeditel Ing. František Tengler

ÈEZ, a. s.
Elektrárny Tušimice
432 01 Kadaò
Tel.: 0398/32 1111
Fax: 0398/32 3880

Elektrárna Poèerady:
øeditel Ing. Josef Kašparù

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Poèerady
439 44 Poèerady
Tel.: 0397/75 1111
Fax: 0397/79 2040

Elektrárna Ledvice:
øeditel Ing. Ladislav Poupa

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Ledvice
418 48 Bílina 735 71
Tel.: 0417/80 1111
Fax: 0417/80 1501

Elektrárna Mìlník:
øeditel Ing. Karel Šik

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Mìlník
277 03 Horní Poèaply
Tel.: 0206/61 1111
Fax: 0206/61 2013

Elektrárna Chvaletice:
øeditel Ing. Bedøich Ježek

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Chvaletice
533 12 Chvaletice
Tel.: 040/683 1111
Fax: 040/683 2600

Elektrárny Poøíèí:
øeditel Ing. Jiøí Pøíhoda

ÈEZ, a. s.
Elektrárny Poøíèí
541 37 Trutnov
Tel.: 0439/80 6111
Fax: 0439/80 6199

Elektrárna Hodonín:
øeditel Ing. Ludvík Trávník

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Hodonín
U elektrárny 1
695 23 Hodonín
Tel.: 0628/30 0111
Fax: 0628/23 814

Elektrárna Dìtmarovice:
øeditel Ing. Jan Mikulka

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Dìtmarovice
735 71 Dìtmarovice
Tel.: 069/655 0382
Fax: 069/655 0326



Vysvìtlení pojmù a zkratek  
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