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

Hlavním pøedmìtem èinnosti ÈEZ, a. s., je:
výroba, prodej, dovoz a vývoz elektøiny, výroba, rozvod a prodej tepla, podnikání v oblasti nakládání s odpady.

ÈEZ, a. s., je nejvìtším výrobcem elektøiny v Èeské republice. Jeho hlavními odbìrateli je osm regionálních
distribuèních spoleèností. V srpnu 1999 zahájila èinnost ÈEPS, a. s., provozovatel pøenosové soustavy, jehož
jediným vlastníkem je akciová spoleènost ÈEZ.
V øíjnu 1999 zahájila èinnost dceøiná spoleènost CEZTel, a. s., jejímž cílem je zajiš•ovat telekomunikaèní služby
pro zakladatele (ÈEZ, a. s.), jeho dceøinou spoleènost ÈEPS, a. s., a zbývající kapacitu uplatnit na dynamicky se
rozvíjejícím telekomunikaèním trhu.



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

Hlavním pøedmìtem èinnosti ÈEZ, a. s., je:
výroba, prodej, dovoz a vývoz elektøiny, výroba, rozvod a prodej tepla, podnikání v oblasti nakládání s odpady.

ÈEZ, a. s., je nejvìtším výrobcem elektøiny v Èeské republice. Jeho hlavními odbìrateli je osm regionálních
distribuèních spoleèností. V srpnu 1999 zahájila èinnost ÈEPS, a. s., provozovatel pøenosové soustavy, jehož
jediným vlastníkem je akciová spoleènost ÈEZ.
V øíjnu 1999 zahájila èinnost dceøiná spoleènost CEZTel, a. s., jejímž cílem je zajiš•ovat telekomunikaèní služby
pro zakladatele (ÈEZ, a. s.), jeho dceøinou spoleènost ÈEPS, a. s., a zbývající kapacitu uplatnit na dynamicky se
rozvíjejícím telekomunikaèním trhu.



PØEHLED VYBRANÝCH UKAZATELÙ
 









HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 1999
 

LEDEN

Mimoøádná valná hromada ÈEZ, a. s.●   

Pøedèasné splacení 2. emise tuzemských dluhopisù (4 mld. Kè)●   

Vydání 6. emise (4,5 mld. Kè) a 7. emise (2,5 mld. Kè) tuzemských dluhopisù●   

Uzavøení smlouvy s ÈEPS, a. s., o spolupráci pøi zajiš•ování spolehlivého provozu Elektrizaèní soustavy
Èeské republiky, o pøenosu, tranzitu a dodávce elektøiny v letech 1999 – 2003

ÚNOR

●   

Slouèení dvou emisí akcií ÈEZ, a. s. (1 100 a 1 000 Kè) a jejich rozštìpení na akcie s jednotnou nominální
hodnotou 100 Kè

●   

Rozhodnutí pøedstavenstva ÈEZ, a. s., o pozastavení probíhajícího retrofitu elektrárny Tušimice I a
nabídnutí elektrárny k odprodeji

BØEZEN

●   

Schválení nové strategické vize ÈEZ, a. s., pøedstavenstvem spoleènosti●   

Uzavøení nového smìneèného programu s Èeskou spoøitelnou, a. s., Citibank, a. s., ÈSOB, a. s., a ING
Barings

DUBEN

●   

Rozhodnutí pøedstavenstva ÈEZ, a. s., o nákupu akcií a akcionáøských práv k akciím regionálních
distribuèních spoleèností

KVÌTEN

●   

Rozhodnutí vlády Èeské republiky o dostavbì Jaderné elektrárny Temelín●   

Zasedání Rady CENTREL v Praze

ÈERVEN

●   

Jmenování nového øeditele Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín●   

Øádná valná hromada ÈEZ, a. s.●   

Schválení nové Koncepce podnikatelské èinnosti do roku 2005 valnou hromadou ÈEZ, a. s.●   

Pøedèasné splacení 4. emise tuzemských dluhopisù (3 mld. Kè)●   

Vydání 8. emise tuzemských dluhopisù (3 mld. Kè)●   

Podepsání dodatkù ke kupním smlouvám na uhlí, zlevòující èást dodávek pro navýšení vývozù elektøiny

ÈERVENEC

●   

Pøechod bloku è. 11 v Elektrárnì Mìlník III na spalování výhøevnìjšího uhlí

SRPEN

●   

Zahájení èinnosti dceøiné spoleènosti ÈEPS, a. s.●   

Rozhodnutí pøedstavenstva ÈEZ, a. s., o ukonèení retrofitu a odstoupení od zámìru prodeje elektrárny
Tušimice I

ZÁØÍ

●   

Potvrzení ratingového ohodnocení BBB+ se stabilním výhledem ratingovou agenturou Standard & Poor‘s

ØÍJEN

●   

Potvrzení ratingového ohodnocení Baa1 ratingovou agenturou Moody‘s●   



Vydání 3. emise zahranièních dluhopisù (200 mil. EUR)●   

Otevøení reprezentaèní kanceláøe ÈEZ, a. s., v Bruselu – centru Evropské unie●   

Zahájení správního øízení Úøadem pro ochranu hospodáøské soutìže ve vìci možného porušení § 9, odst. 3
„Zákona o ochranì hospodáøské soutìže“ pøi odbìru uhlí v roce 1999 od Mostecké uhelné spoleènosti, a. s.

PROSINEC

●   

Splacení 1. emise euroobligací (150 mil. USD)●   

Uzavøení dlouhodobé smlouvy se státní organizací Èeské dráhy o pøepravì základních komodit (uhlí,
vápenec, popeloviny) pro ÈEZ, a. s.

●   

Uzavøeny kupní smlouvy na dodávky uhlí pro rok 2000 se Severoèeskými doly, a. s., Sokolovskou
uhelnou, a. s., a OKD, a. s.

●   

Ukonèení smluvního vztahu na výkup elektøiny z Elektráren Opatovice, a. s.●   

Uzavøení pojistné smlouvy na pojištìní odpovìdnostních rizik z provozu Jaderné elektrárny Temelín●   

Podepsání pøedbìžné akcionáøské dohody se spo- leèností Vivendi-Dalkia, a. s., o spoleèném podniku
JVCD, a. s.

●   

Prodej úložištì radioaktivního odpadu v Jaderné elektrárnì Dukovany státu (splnìní podmínek „Atomového
zákona“)

●   



ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA
 
VÁŽENÍ AKCIONÁØI,

rok 1999 nebyl pro naši spoleènost jednoduchý a snadný. Chci Vás požádat, abyste
èísla, tabulky a grafy, jež jsou obsahem této zprávy, studovali s vìdomím, že jsme
podnikali ve zhoršujících se ekonomických podmínkách, podstupovali tvrdé støety
s našimi konkurenty i nìkterými obchodními partnery, vyrovnávali se s
personálními zmìnami na mnoha úrovních øízení spoleènosti, èelili nejednomu
nevybíravému útoku na naše dobré jméno. Možná jsme si nìkdy ani neuvìdomovali,
že prožíváme a øešíme situace, v nichž se rozhoduje nejen o prosperitì, ale o
samotné existenci naší spoleènosti.

Nezdùrazòuji to proto, abych vytváøel omluvu pro výrazný pokles zisku, který jsme
zaznamenali a jehož pøíèiny jsou zøejmé z faktù uvedených na dalších stránkách
této zprávy, ale proto, abychom si uvìdomili jakou cenu naopak mají úspìchy, jichž
jsme dosáhli a z nichž nìkteré pokládám pro budoucnost naší spoleènosti za
klíèové.

Poèítám mezi nì pøedevším to, že jsme uèinili nìkolik výrazných krokù na cestì k našemu dlouhodobému
strategickému cíli, jímž je pøemìna naší spoleènosti z pouhého výrobce energie na evropsky významného
obchodníka a podnikatele s elektøinou a teplem.

Na první pohled jsou to možná kroky zcela odlišné, a pøece všechny smìøují ke stejnému, právì zmínìnému cíli.

Mám na mysli meziroèní zdvojnásobení exportu elektøiny, operativní založení spoleèného podniku se zahranièní
firmou, která ohrožovala naše tuzemské podnikání na severu Moravy, otevøení reprezentaèní kanceláøe naší
spoleènosti v Bruselu a kompromisní øešení našich vztahù s domácími uhelnými a distribuèními spoleènostmi.
Skuteènost, že se nám podaøilo analyzovat a pøedevším pojmenovat pøíèiny neuspokojivého prùbìhu dostavby
Jaderné elektrárny Temelín, považuji z hlediska budoucnosti naší spoleènosti za pøinejmenším stejnì dùležitou
jako to, že jsme dokázali dát stavbì nový impuls a dynamiku, které slibují, že souèasné èasové i finanèní termíny
dostavby budou skuteènì dodrženy.

Tyto události, jež vlastnì faktografická èást výroèní zprávy za loòský rok ani nezaznamenává, dokládají dle mého
soudu tvrzení, že jsme v loòském roce skuteènì zaèali realizovat novou filozofii našeho podnikání. Tato filozofie
vychází z vìdomí, že nemáme žádnou šanci vyhnout se problémùm, s nimiž se musely potýkat všechny podniky
pøecházející z monopolního nebo dominantního prostøedí do prostøedí tržního; v souvislosti s deregulací cen
elektøiny a vstupem naší zemì do Evropské unie nás èeká øada nepøíjemných, nepopulárních a konfliktních
rozhodnutí stejnì jako tvrdých bojù s domácími i zahranièními konkurenty i odpùrci.

Vìøím, vážení akcionáøi, že po posouzení èísel výroèní zprávy za rok 1999 z tohoto úhlu pohledu získáte stejný
pocit mírného optimismu, který poci•ují lidé, jimž jste svìøili vedení spoleènosti. Jsem rovnìž pøesvìdèen, že s Vaší
trvající podporou dokážeme tento pocit promìnit v další rùst prosperity naší spoleènosti.



PØEDSTAVENSTVO
 
THEODOR DVOØÁK
Narozen 1951,
pøedseda pøedstavenstva od 10. 12. 1999, od 5. 1. 1999 do 9. 12. 1999 zastával funkci 1. místopøedsedy pøedstavenstva, od
1. 9. 1999 výkonný øeditel pro správu majetku a nákup.

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 na
stavbách rozvoden Èebín, Brno – Bohunice, Brno – Komárov a teplárny Otrokovice. Od roku 1980 pracoval ve ŠKODA
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.

STANISLAV SVOBODA
Narozen 1949,
èlen pøedstavenstva od 5. 1. 1999, 2. místopøedseda pøedstavenstva od 15. 2. 2000 do 26. 4. 2000, od 13. 12. 1999 do 26. 4.
2000 generální øeditel ÈEZ, a. s.

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 pùsobil 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 Zrenjanin
(Jugoslávie). Od roku 1993 zastával funkce øeditele divizí Montáže a posléze Klasická energetika ve ŠKODA PRAHA, a. s.
V této akciové spoleènosti pracoval od roku 1995 do 10. 12. 1999 ve funkci generálního øeditele, od roku 1996 byl èlenem
pøedstavenstva a od roku 1998 do 12. 12. 1999 byl pøedsedou pøedstavenstva. Dále je èlenem pøedstavenstva
ŠKODA-EXPORT, a. s.

FRANTIŠEK HEZOUÈKÝ
Narozen 1942,
1. místopøedseda pøedstavenstva od 10. 12. 1999, od 5. 1. 1999 do 9. 12. 1999 2. místopøedseda pøedstavenstva, od 10. 6.
1999 výkonný øeditel Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín.

Absolvent Strojní fakulty Èeského vysokého uèení technického, katedry tepelnì energetických zaøízení a oboru Jaderná
technika pøi Slovenské vysoké škole technické a Èeském vysokém uèení technickém. V letech 1965 – 1978 zastával v
Jaderné elektrárnì Jaslovské Bohunice funkce 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, ve funkcích hlavního inženýra pro provozní techniku a technologii, hlavního inženýra
spouštìní pøi uvádìní do provozu všech ètyø blokù. V období 1987 – 1992 byl námìstkem øeditele v Jaderné elektrárnì
Temelín. V letech 1993 – 1997 pracoval jako technický poradce u firmy Westinghouse. V období 1997 až leden 1999
pùsobil jako hlavní inženýr ve švýcarské firmì COLENCO. Od února do èervna 1999 byl poradcem generálního øeditele ÈEZ, a. s., pro Jadernou elektrárnu Temelín.

ZDENÌK VORLÍÈEK
Narozen 1941,
èlen pøedstavenstva od 15. 2. 2000, 2. místopøedseda pøedstavenstva od 10. 12. 1999 do 14. 2. 2000, od 5. 1. 1999 do 9. 12.
1999 èlen pøedstavenstva.

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, zástupce Ministerstva prùmyslu a obchodu v Akademickém snìmu Akademie vìd, èlenem pracovního týmu
pro hospodáøskou politiku Rady hospodáøské a sociální dohody.

MILAN ÈERNÝ
Narozen 1948,
èlen pøedstavenstva od 11. 12. 1999 do 15. 2. 2000, od 5. 1. 1999 do 10. 12. 1999 pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel ÈEZ, a. s.

Absolvent Elektrotechnické fakulty Èeského vysokého uèení technického a aspirantského studia Èeskoslovenské akademie vìd v oboru Silnoproudá elektrotechnika,
specializace výroba a rozvod elektrické energie. Absolvoval manažerský kurz 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 se stal øeditelem divize pro strategii a projekty v CHEMAPOL GROUP. Poté pùsobil jako poradce v energetice. Bìhem své profesní
kariéry byl èlenem v dozorèích radách akciových spoleèností ÈEZ, Mostecká uhelná spoleènost, Severoèeská energetika, Vodní stavby Bohemia, Spolana, Golf and
Country club. Dále zastával 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.

ÈLENOVÉ PØEDSTAVENSTVA DO 5. 1. 1999

GABRIEL EICHLER
Narozen 1950,
místopøedseda pøedstavenstva od 24. 4. 1994 do 5. 1. 1999.

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



PETR KARAS
Narozen 1941,
pøedseda pøedstavenstva od 19. 10. 1992 do 5. 1. 1999, od 1. 5. 1997 do 29. 1. 1998 generální øeditel ÈEZ, a. s.

VLADIMÍR MENŠÍK
Narozen 1955,
èlen pøedstavenstva od 29. 1. 1998 do 5. 1. 1999.

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

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

JAN VACÍK
Narozen 1951,
èlen pøedstavenstva od 15. 6. 1994 do 5. 1. 1999, od 29. 1. 1998 do 5. 1. 1999 generální øeditel ÈEZ, a. s.



VÝKONNÉ VEDENÍ SPOLEÈNOSTI
 
STANISLAV SVOBODA
Narozen 1949,
èlen pøedstavenstva od 5. 1. 1999, 2. místopøedseda pøedstavenstva od 15. 2. 2000 do 26. 4. 2000, od 13. 12.
1999 do 26. 4. 2000 generální øeditel ÈEZ, a. s.

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce èlena pøedstavenstva.

THEODOR DVOØÁK
Narozen 1951,
pøedseda pøedstavenstva od 10. 12. 1999, od 5. 1. 1999 do 9. 12. 1999 zastával funkci 1. místopøedsedy
pøedstavenstva, od 1. 9. 1999 výkonný øeditel pro správu majetku a nákup.

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce pøedsedy pøedstavenstva.

FRANTIŠEK HEZOUÈKÝ
Narozen 1942,
1. místopøedseda pøedstavenstva od 10. 12. 1999, od 5. 1. 1999 do 9. 12. 1999 2. místopøedseda pøedstavenstva,
od 10. 6. 1999 výkonný øeditel Divize výstavba Jaderné elektrárny Temelín.

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce 1. místopøedsedy pøedstavenstva.

JAN KRENK
Narozen 1951,
od 1. 5. 1997 výkonný øeditel ÈEZ, a. s., pro výrobu, dne 11. 1. 1999 jmenován 1. zástupcem generálního øeditele,
od 1. 5. 1994 do 22. 2. 1996 2. místopøedseda pøedstavenstva, jako èlen pøedstavenstva znovu zvolen 24. 7. 1996,
kde pùsobil do 29. 1. 1998.

Absolvent Elektrotechnické fakulty Èeského vysokého uèení technického, obor Silnoproudá elek-trotechnika a
postgraduálního studia Provoz parních elektráren na Vysokém uèení technickém v Plzni. V letech 1976 – 1982
zastával rùzné provozní funkce v Elektrárnì Chvaletice, v letech 1982 – 1992 pracoval v Jaderné elektrárnì
Dukovany, 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 pøedstavenstva Ústavu jaderného výzkumu v
Øeži, èlenem dozorèí rady spoleèností KOTOUÈ ŠTRAMBERK, s. r. o., a I & C Energo a od 15. 1. 1999 èlenem
dozorèí rady ÈEPS, a. s.

PETR VOBOØIL
Narozen 1950,
výkonný øeditel ÈEZ, a. s., pro ekonomiku od 1. 5. 1997, dne 11. 1. 1999 jmenován 2. zástupcem generálního
øeditele a od 27. 4. 2000 povìøen øízením akciové spoleènosti ÈEZ.

Absolvent Strojní fakulty Èeského vysokého uèení technického v oboru Technika prostøedí a post-graduálního
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.

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 firmy Alivo, a. s., a zástupcem 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.

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

Absolvent støední prùmyslové školy strojní. 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.

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
zastával investorské funkce Energoinvest, 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, pùsobil 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 byl øeditelem sekce investic odpovìdným za pøípravu a koordinaci investièního
programu spoleènosti v oblasti klasické energetiky.

BÝVALÍ ÈLENOVÉ VÝKONNÉHO VEDENÍ

MILAN ÈERNÝ
Narozen 1948,
èlen pøedstavenstva od 11. 12. 1999 do 15. 2. 2000, od 5. 1. 1999 do 10. 12. 1999 pøedseda pøedstavenstva a
generální øeditel ÈEZ, a. s.

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce èlena pøedstavenstva.

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, od 1. 3. 1999 øeditelka sekce Ekonomika a finance ÈEPS, a. s.

Absolventka Jaderné a fyzikálnì inženýrské fakulty Èeského vysokého uèení technického. Tøináct let pracovala v
Kanceláøských strojích jako programátorka, tøi roky v dodavatelské organizaci pro Støedoèeské energetické
závody a po jejich rozdìlení jako vedoucí odboru informatiky a organizace Pražských energetických závodù. Od
roku 1993 do srpna 1994 pùsobila v ÈEZ, a. s., jako øeditelka sekce øízení zmìn, od záøí 1994 do bøezna 1996 ve
Spoøitelní investièní spoleènosti jako øeditelka sekce marketingu. V roce 1994 zastávala funkci èlenky
pøedstavenstva a pozdìji, v roce 1995, pøedsedkynì pøedstavenstva Sklo Union Teplice, a. s. V letech 1994 –
1995 byla èlenkou pøedstavenstva Transakta, a. s. Od prosince 1997 pùsobila nejprve jako èlenka pøedstavenstva
a pozdìji èlenka dozorèí rady Energovod, a. s. Od ledna 1998 je èlenkou dozorèí rady KOTOUÈ ŠTRAMBERK,
s. r. o. Od bøezna 1998 do února 1999 byla èlenkou pøedstavenstva Severoèeské doly, a. s.

LADISLAV RAFAJ
Narozen 1943,
od 1. 4. 1998 do 10. 6. 1999 zastával 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
Slovenské vysoké školy technické pracoval tøi roky v Elektrárnì Vojany, od roku 1979 do roku 1981 v Jaderné



elektrárnì Jaslovské Bohunice. V letech 1981 – 1990 pùsobil 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 1. 4. 1998 byl zástupcem námìstka
pro zvyšování jaderné bezpeènosti v Jaderné elektrárnì Jaslovské Bohunice.

ALEŠ TOMEC
Narozen 1957,
èlen pøedstavenstva od 22. 2. 1996 do 29. 1. 1998, od 1. 5. 1997 do 10. 3. 1999 výkonný øeditel ÈEZ, a. s., Divize
pøenosová soustava, od 11. 3. 1999 do 31. 12. 1999 øeditel Divize pøenosová soustava a souèasnì od 11. 3. 1999
pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel ÈEPS, a. s.

Absolvent Elektrotechnické fakulty Èeského vysokého uèení technického, obor Konstrukce elektrických strojù.
Dva roky pùsobil v podniku zahranièního obchodu ŠKODAEXPORT. V roce 1983 zaèal pracovat na dispeèinku
státního podniku Èeských energetických závodù, kde postupnì prošel øadou pracovních zaøazení. Od roku 1991
zastával vedoucí funkce na Èeskoslovenském státním energetickém dispeèinku. Od kvìtna 1994 byl øeditelem
Ústøedního dispeèinku. Od února 1996 do ledna 1998 pùsobil jako èlen pøedstavenstva ÈEZ, a. s. V dubnu 1996
byl jmenován do funkce øeditele Divize pøenosová soustava. Je vedoucím Øídicího výboru a èlenem Rady
CENTREL. Od øíjna 1999 je místopøedsedou pøedstavenstva CEZTel, a. s., a v období 1997 – 1999 byl
prezidentem CDO.



DOZORÈÍ RADA
 
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 místopøedsedou Poslanecké snìmovny,
pøedtím pracoval v ekonomických funkcích ve výrobních podnicích. Je místopøedsedou prezidia Fondu národního
majetku, který také v dozorèí radì zastupuje.

VÁCLAV KREJÈÍ
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.

VLADIMÍR LAŠTÙVKA
Narozen 1943,
èlen dozorèí rady, 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 Fond národního majetku.

MICHAL PROCHÁZKA
Narozen 1967,
èlen dozorèí rady od 22. 6. 1999.

Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha - Fakulty výrobnì ekonomické. Absolvoval zkoušky správce
konkurzní podstaty a získal osvìdèení úèastníka finanèních a kapitálových trhù (Burza cenných papírù Praha) a
správce poèítaèových datových sítí Nowel. Po ukonèení studia pracoval jako obchodní referent v PZO Keramika a
poté do roku 1998 prošel øadou øídicích funkcí v investièních spoleènostech. V souèasné dobì zastává funkci
poradce námìstka ministra financí pro oblast metodiky a regulace cen, pojiš•ovnictví, finanèního trhu a
bankovnictví. Je místopøedsedou dozorèí rady Strojimport, a. s., a èlenem dozorèích rad Nová Hu•, a. s., a
Hotelinvest, a. s. V dozorèí radì zastupuje Fond národního majetku.

JAN ŠEVR
Narozen 1947,
èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od 23. 2. 1993 do 29. 1. 1998 a 24. 6. 1999 opìt zvolen do této funkce.

Absolvent støední prùmyslové školy strojní. Od roku 1966 pracuje v Elektrárnì Mìlník, nyní ve funkci vedoucího
oddìlení øízení smìnového provozu.

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 rezortu a podpory malého a støedního podnikání. V dozorèí radì zastupuje Fond národního majetku.

JIØÍ ŠVAMBERK
Narozen 1944,
èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od 23. 2. 1993 do 29. 1. 1998 a 6. 4. 1998 opìt 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 pùsobil na øadì elektráren u nás i v zahranièí. Od roku 1990 je opìt
zamìstnancem ÈEZ, a. s. – Elektrárna Mìlník, kde je èlenem projektového týmu „Odsíøení elektráren Mìlník II,
III“. V dozorèí radì zastupuje Fond národního majetku.

LUBOŠ ZÍKA
Narozen 1954,
èlen dozorèí rady od 22. 6. 1999.

Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, absolvoval krátkodobé kvalifikaèní kurzy a složil makléøské
zkoušky. Po ukonèení studia v roce 1989 pracoval v podniku Výstavba kamenouhelných dolù v Kladnì jako
vedoucí metodik informaèní soustavy. V dalších letech pùsobil jako námìstek øeditele pro hospodáøskou a
technickou službu v OÚNZ Kladno, jako øeditel sekce Xerox, jako øeditel sekce cenných papírù spoleènosti
Raxer – èlena Burzy cenných papírù a autorizovaného prodejce Rank Xerox a jako øeditel spoleènosti Z-Broker,
obchodník s cennými papíry. Od bøezna 1999 zastává funkci poradce 1. místopøedsedy Fondu národního
majetku.

Informace o èlenech dozorèí rady ÈEZ, a. s., kteøí byli odvoláni na mimoøádné valné hromadì, konané dne 5. 1.
1999 a nebyli zvoleni do nové dozorèí rady ÈEZ, a. s., jsou uvedeny ve výroèní zprávì ÈEZ, a. s., za rok 1998.
Jedná se o tyto èleny dozorèí rady:
IVAN NOVÁK, LADISLAV PETRÁSEK, JOSEF PETØÍK, JIØÍ VOJTA.



AKCIONÁØI A VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY
 
AKCIONÁØI SPOLEÈNOSTI

Celková výše základního jmìní ÈEZ, a. s., ke konci roku 1999 èinila 59 209 mil. Kè, z toho 59 195 mil. Kè
pøedstavuje základní jmìní zapsané v obchodním rejstøíku.

Poèet akcionáøù ÈEZ, a. s., k 19. 1. 2000 èinil 154 439, což pøedstavuje meziroèní snížení o 13 070.

Kromì Fondu národního majetku vlastnilo podíl
vyšší než 1 % základního jmìní dalších 6
právnických osob, všechny zahranièní. Podíl
zahranièních osob (právnických i fyzických) na
majetku ÈEZ, a. s., èinil k 19. 1. 2000 témìø 28
%. Z výpisu akcionáøù Støediska cenných
papírù nebyla zjištìna, kromì Fondu národního
majetku, žádná další osoba s podílem na
hlasovacích právech valné hromady vìtším než
10 %.

V roce 1999 nebyly akcionáøùm
vyplaceny žádné dividendy.

●   

V roce 1999 se uskuteènila jedna øádná
valná hromada a jedna mimoøádná valná
hromada.

Mimoøádná valná hromada, konaná dne
5. 1. 1999, byla svolána pøedstavenstvem
spoleènosti na žádost majoritního
akcionáøe, Fondu národního majetku.
Odvolala èleny pøedstavenstva a èleny
dozorèí rady volené valnou hromadou.
Následnì snížila poèet èlenù
pøedstavenstva ze 7 na 5 a zvolila nové
èleny pøedstavenstva a dozorèí rady.

●   



Øádná valná hromada, konaná dne
22. 6. 1999, schválila kromì úèetní
závìrky a rozdìlení zisku za rok 1998 také
postup pøedstavenstva pøi poskytování
podkladù pro práci nezávislého týmu pro
posouzení dostavby Jaderné elektrárny
Temelín, odmìòování èlenù orgánù
spoleènosti, Koncepci podnikatelské
èinnosti do roku 2005, možnost prodeje
elektrárny Tušimice I, nákup uranového
koncentrátu a odsouhlasila zvýšený poèet
èlenù dozorèí rady.

Žalobou jednoho z akcionáøù byla
zpochybnìna platnost mimoøádné valné
hromady (5. 1. 1999), a tím i platnost
øádné valné hromady (22. 6. 1999). Z
dùvodu zjednání právní jistoty
spoleènosti, jejích akcionáøù i tøetích
osob, svolali (v souladu s „Obchodním
zákoníkem“) dva èlenové dozorèí rady
mimoøádnou valnou hromadu, která se
konala dne 25. 1. 2000. Na této valné
hromadì byla potvrzena usnesení obou
valných hromad, konaných v roce 1999.
Novì byla projednána problematika
nákupu uhlí s tím, že je nutné pro další
období jednoznaènì uplatòovat
ekonomická kritéria výbìru dodavatelù.
Valná hromada rovnìž schválila návrh
pøedstavenstva týkající se sponzorských
darù v roce 2000.

●   



1) Jmenovitá hodnota v dobì vydání 1 000 Kè, rozhodnutím valné hromady z 20. 9. 1993 zvýšena na 1 100 Kè. Poèet vydaných akcií: 51 731 161 kusù.
2) Poèet vydaných akcií: 2 290 665 kusù, resp. po registraci dodatkù privatizaèního projektu 2 304 569 kusù.
3) Emitované prostøednictvím CEZ Finance B.V.
4) Zpìtný odkup emitentem ve výši 22 mil. USD.
5) Výnos je urèen rozdílem mezi emisní (1 862 905 005 Kè) a nominální (4,5 mld. Kè) hodnotou dluhopisu.
6) Od roku 2006 budou dluhopisy úroèeny pohyblivou sazbou ve výši CPI + 4,2 %.
7) K 15. 2. 1999 byly akcie první i druhé emise slouèeny a následnì rozštìpeny na akcie s jmenovitou hodnotou 100 Kè. Poèet vydaných akcií: 591 949
421 ks, resp. po zvýšení základního jmìní 592 088 461 ks.

Nesplacená èástka za vydané akcie: 0.
Spoleènost nevydala žádné dluhopisy s právem výmìny za akcie.
Podle emisních podmínek nejsou dluhopisy ruèeny ani státem, ani žádnou bankou.

V posledním sloupci tabulky je uvedena možnost splacení dluhopisù v opci dlužníka – tj. ÈEZ, a. s. K tìmto termínùm tedy mùže ÈEZ, a. s., pøedèasnì
splatit své dluhopisy. Pøedèasné splacení v opci vìøitele je stanoveno v každé smlouvì o tuzemských dluhopisech mimo posledních tøí, pokud dlužník
nebude schopen zajistit minimální instalovaný výkon 7 500 MW

RATINGOVÉ HODNOCENÍ

Ratingová agentura Standard & Poor’s potvrdila koncem záøí ratingový stupeò „BBB+“ se stabilním výhledem,
agentura Moody’s ponechala zaèátkem øíjna ratingové hodnocení spoleènosti ÈEZ, a. s., na stupni „Baa1“. Tato
hodnocení odráží postavení ÈEZ, a. s., v Èeské republice a jeho stabilní provozní výsledky. Zohledòuje i slabé
stránky, mezi které patøí netransparentnost regulaèního prostøedí, pomalejší náprava cen elektøiny než se
oèekávalo, útlum èeské ekonomiky a prodlužování výstavby Jaderné elektrárny Temelín.



STRATEGICKÉ ZÁMÌRY ØÍZENÍ VYBRANÝCH PROCESÙ
 

„AKCIOVOU SPOLEÈNOST ÈEZ VIDÍM JAKO MODERNÍ
ELEKTRÁRENSKOU SPOLEÈNOST, MODERNÍ VE SMYSLU
SCHOPNOU PROSADIT NA TRHU SVÙJ PRODUKT.“
(STANISLAV SVOBODA, GENERÁLNÍ ØEDITEL ÈEZ, a. s., OD 13. 12.
1999 do 26. 4. 2000)

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI

Koncepce podnikatelské èinnosti spoleènosti ÈEZ, a. s., z roku 1995
umožnila usmìrnit podnikání spoleènosti, poskytla vedení spoleènosti i
zamìstnancùm pøedstavu o základní orientaci spoleènosti v mìnícím se
podnikatelském prostøedí a vytvoøila podmínky pro dlouhodobý rozvoj
spoleènosti.

Byla zamìøena na zvýšení dùvìryhodnosti spoleènosti, jejího vnímání jako
eticky podnikajícího, finanènì zdravého a spolehlivého partnera, radikálnì
snižujícího nepøíznivý dopad svého podnikání na životní prostøedí.

Ve druhé polovinì 90. let došlo ke dvìma podstatným zmìnám:

zapoèala recese èeské ekonomiky, doprovázená poklesem poptávky po elektøinì,●   

byla schválena, a v únoru 1999 nabyla úèinnosti, „Smìrnice è. 96 Evropského parlamentu“, týkající se
spoleèných pravidel pro vnitøní trh s elektøinou, která postupnì zavádí soutìž na trhu výroby a dodávky
elektøiny.

●   

Nadcházející období vyžaduje zásadní transformaci ÈEZ, a. s., která bude znamenat pøemìnu na spoleènost
schopnou obstát v hospodáøské soutìži, a to nejen na národním trhu s elektøinou a teplem, ale i v neustále
agresivnìjším prostøedí soutìže na trhu s elektøinou v rámci Evropské unie.

Koncepce podnikatelské èinnosti, schválená valnou hromadou ÈEZ, a. s., 22. èervna 1999, formuluje
pøedpoklady, cíle i rozvojové zámìry takovéto zmìny.

STRATEGICKÉ ZÁMÌRY ROZVOJE DO ROKU 2005

Základní podnikatelskou èinností ÈEZ, a. s., je výroba, nákup a prodej elektøiny. Vyplývá to z dosavadní
orientace spoleènosti a ze skuteènosti, že si vytvoøila pøedpoklady pro dlouhodobì udržitelnou konkurenèní
výhodu v porovnání s existující i potenciální konkurencí. Úèetní a manažerské oddìlení výroby elektøiny od
ostatních podnikatelských aktivit umožní efektivní a prùhledné podnikání na trhu s elektøinou.

Podnikání ÈEZ, a. s., zahrnuje i sekundární podnikatelské èinnosti podporující základní èinnosti s cílem zvýšit
úèinnost využití primární energie a snížit náklady na výrobu elektøiny a tepla:

dodávkami tepla vyrábìného v elektrárnách ÈEZ, a. s., v kombinovaném cyklu s elektøinou; ÈEZ, a. s.,
bude i nadále pokraèovat v zásobování teplem v lokalitách, ve kterých již dodává, nebo• tato dodávka má
charakter konkurenèní výhody a rovnìž má zájem uplatnit se i v dalších lokalitách, kde analýza trhu
prokáže potenciál poptávky po dálkovém teple a kde se potvrdí výhodnost naší podnikatelské
angažovanosti,

●   



podnikáním s vedlejšími produkty z výroby elektøiny a tepla s ohledem na jejich ekonomicky efektivní
využití.

●   

Koncepce podnikatelské èinnosti ÈEZ, a. s., stanovila rovnìž zámìry v oblasti terciární podnikatelské èinnosti,
které mají být jedním z nástrojù omezení rizik a prostøedkem vyššího využití a zhodnocování materiálního a
duševního potenciálu spoleènosti a jejích zamìstnancù.
Pøi naplòování Koncepce podnikatelské èinnosti do roku 2005 se ÈEZ, a. s., soustøedí na tyto strategické zámìry:

dostavìt a uvést do bezpeèného a spolehlivého provozu Jadernou elektrárnu Temelín a vytvoøit podmínky
pro modernizaci Jaderné elektrárny Dukovany s cílem prodloužit její životnost o cca 10 let, a to pøi
dodržení èeských právních norem a mezinárodních bezpeènostních doporuèení pøi jejím provozování,

1.  

optimalizovat strukturu výkonu uhelných elektráren, a to jak výhodným nákupem nebo poøízením, tak i
prodejem èásti nebo celých energetických dìl,

2.  

pružnì a vèas se adaptovat na soutìž o ekonomicky výhodné pøíležitosti ve výstavbì nových
elektrárenských a teplárenských zdrojù, a to samostatnì i v souèinnosti s jinými podnikatelskými subjekty,

3.  

zvyšovat úèinnost energetických pøemìn v elektrárnách,4.  

urychlit pøípravu na podnikání v novì se formujícím soutìžním prostøedí domácího i evropského trhu s
elektøinou,

5.  

uplatnit systémy øízení bezpeènosti a ochrany životního prostøedí,6.  

uspoøádat podnikatelské procesy ve spoleènosti ve prospìch centralizace rozhodování, úèelné koncentrace
èinností a výrazného zvýšení marketingové orientace spoleènosti,

7.  

zvýšit efektivnost øízení provozních i investièních nákladù,8.  

dosáhnout zpùsobilosti zamìstnancù nezbytné pro podnikání v soutìžním prostøedí úèinnými prostøedky
personálního øízení,

9.  

podporovat naplòování Koncepce úèinnou vnitøní komunikací.10.  

Strategické zámìry rozvoje spoleènosti jsou podporovány Programem zmìn, který je zamìøen k pøípravì
spoleènosti na zásadní zmìny vnìjšího prostøedí, jež s sebou pøinese postupná liberalizace trhu s elektøinou.

SYSTÉM JAKOSTI

Jednou z priorit vedení spoleènosti je bezpeèný a spolehlivý provoz výrobních zaøízení s minimálními
negativními vlivy na životní prostøedí. Proto byla, v souvislosti s pøipravovaným pøechodem spoleènosti na
systém integrovaného øízení jakosti, ochrany životního prostøedí a bezpeènosti, aktualizována Politika jakosti a
souèasnì také vyhlášena Politika bezpeènosti a Politika k ochranì životního prostøedí.

Naplòování vyhlášených politik je postupná pøíprava elektráren ÈEZ, a. s., k certifikaci dle požadavkù normy
ÈSN EN ISO 14 001 (Systémy environmentálního managementu) s tím, že první skupina elektráren bude
certifikována již bìhem roku 2000.

Postupnì uplatòovaný procesnì orientovaný model øízení využívá doporuèení souboru norem ÈSN EN ISO øady 9
000 a øady 14 000, v jaderné oblasti respektuje doporuèení mezinárodní agentury pro atomovou energii a právní
pøedpisy, zejména „Atomový zákon“.

VNITØNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Pøedstavenstvo, v souèinnosti s dozorèí radou a ostatními øídicími úrovnìmi, trvale rozvíjí vnitøní kontrolní
systém ve spoleènosti, spoèívající zejména v øízení a zvládání rizik, v komunikaci a informaèních tocích, v
monitorování úèinnosti systému øízení a kontroly a ve vytváøení žádoucího kontrolního prostøedí v celé šíøi
kontrolních èinností a postupù.



Na monitorování úèinnosti vnitøního kontrolního systému je zamìøen interní audit spoleènosti. Výsledky práce a
navrhovaná nápravná opatøení k odstranìní zjištìných nedostatkù a slabých èi rizikových míst, a soubìžnì i
komplexní ovìøovací èinnost externího auditora, firmy Arthur Andersen Èeská republika, k. s., jsou pravidelnì
projednávány ve Výboru auditu pøedstavenstva.

To umožòuje statutárnímu orgánu a výkonnému vedení spoleènosti orientovat zamìøení vnitøního kontrolního
systému na ocenìní rizik, plynoucích z vnìjšího prostøedí i z vlastních aktivit spoleènosti. Prioritnì je smìrováno
na ochranu všech aktiv spoleènosti na úrovni odpovídající mezinárodnì uznávaným standardùm.

POLITIKA ØÍZENÍ FINANÈNÍCH RIZIK

ÈEZ, a. s., pravidelnì analyzuje rizikovou expozici svého dluhového portfolia a pøíjmù a výdajù v cizích mìnách
vzhledem k pohybùm mìnových kurzù a úrokových sazeb. Aktivním zajiš•ováním potenciálních finanèních rizik
udržuje celkovou rizikovou expozici svých cizomìnových závazkù v rámci pøijatých limitù.

S cílem zvýšit bezpeènost provádìných operací byly veškeré platby v cizích mìnách pøevedeny z organizaèních
jednotek na útvar hlavní správy. Tato možnost je zvažována i v oblasti korunových plateb.

Celkové zadlužení ÈEZ, a. s., bez rezerv, v korunách a zahranièních mìnách vzrostlo oproti roku 1998 z 32,8 %
na 36,2 %. Podíl dlouhodobého zápùjèního kapitálu v cizích mìnách k celkovému objemu dlouhodobého
zápùjèního kapitálu dosáhl, v dùsledku aktivního zajiš•ování v prùbìhu roku, k 31. 12. 1999 hodnoty 29 % oproti
hodnotì 63 % pøed zajištìním, zatímco k 31. 12. 1998 byl tento pomìr 40 % oproti hodnotì 57 % pøed zajištìním.
V roce 1999 byly realizovány dlouhodobé mìnové zajiš•ovací operace v objemu 20,7 mld. Kè a dlouhodobé
úrokové swapy a opce v objemu 9,5 mld. Kè.

V oblasti krátkodobého zajiš•ování cizomìnových výdajù a pøíjmù spoleènost, kromì forwardových operací,
zaèala využívat i opèní strategie.

POJIŠTÌNÍ

Pojištìní majetkových a odpovìdnostních rizik ÈEZ, a. s., pokrývá všechna významná rizika a je nastaveno
zejména proti katastrofickým škodám.

Pojistnými smlouvami jsou kryta pøedevším nejvýznamnìjší majetková rizika v Jaderné elektrárnì Dukovany a v
uhelných a vodních elektrárnách. Ošetøeno je i stavebnì-montážní pojištìní Jaderné elektrárny Temelín.

Pojistnými smlouvami jsou rovnìž pokryty odpovìdnosti tøetím stranám ve vazbì na „Atomový zákon“, zejména:

za „jaderné“ škody v souvislosti s pøepravou èerstvého jaderného paliva do jaderných elektráren
Dukovany a Temelín a se skladováním jaderného materiálu v areálu Jaderné elektrárny Temelín,

●   

za „jaderné“ škody z provozu Jaderné elektrárny Dukovany.●   

V souvislosti s pøipravovaným zahájením zkušebního provozu v Jaderné elektrárnì Temelín probìhla s
tuzemským pojistitelem (Kanceláøí Èeského jaderného poolu) i se zástupci zahranièních zajistitelù jednání o
pøípravì rizikových inspekcí i pojistných smluv na pojištìní majetku i odpovìdnosti za „jaderné“ škody v této
elektrárnì. Prozatímní pojistná smlouva na pojištìní odpovìdnostních rizik z provozu Jaderné elektrárny Temelín
byla, v souladu s požadavky „Atomového zákona“, podepsána v prosinci 1999 a nabude úèinnosti dnem, kdy
bude zahájeno zavážení paliva do reaktoru. Koneèné znìní pojistné smlouvy bude dojednáno mezi ÈEZ, a. s.,
Westinghouse a pojistitelem pøed termínem zavážky jaderného paliva do prvního bloku.

ROZVOJ INFORMATIKY



Pøechod do roku 2000 zvládla akciová spoleènost ÈEZ bez problémù a zajistila výrobu a dodávku elektøiny a
tepla odbìratelùm bez výpadkù. Na øešení problému roku 2000 byla vynaložena èástka cca 90 mil. Kè, z toho
témìø 70 % na øídicí a pomocné systémy elektráren. K provedení nezbytných úprav a testù byly využívány
plánované odstávky výrobního zaøízení a nedošlo tak k ovlivnìní dodávek elektøiny a tepla v prùbìhu roku.

V oblasti ekonomiky byla nasazena vyšší verze úèetního systému CODA, umožòující centralizované zpracování
dat. Pokraèovaly práce na projektu ISE (informaèní systém elektráren) nasazením prvních tøí modulù na dvou
pilotních elektrárnách. Soubìžnì pokraèují práce na sjednocení èíselníku materiálu (dokonèeno u témìø 80 %
položek), podmiòujícího nasazení dalších modulù ISE. Pozornost byla rovnìž vìnována informaèním vazbám v
oblasti platebního styku (centralizace zpracování zahranièních plateb na novém SW produktu) a elektronické
výmìnì dat s bankami (EDIFACT formát). Byl zprovoznìn nový systém pro obchodní mìøení a zpracování
podkladù pro fakturaci velkoodbìru elektøiny (centrála C2000).
V rozvoji jednotné infrastruktury informaèní techniky byl uèinìn významný krok ke zvýšení zabezpeèenosti
provozu systému. Jednotný systém zálohování byl v roce 1999 implementován na osmi organizaèních jednotkách,
zbylé implementace probìhly zaèátkem roku 2000.

ROZVOJ TELEKOMUNIKAÈNÍ INFRASTRUKTURY

V roce 1999 ÈEZ, a. s., dokonèil podstatnou èást staveb telekomunikaèní infrastruktury, zbývající èást bude
dokonèena v roce 2000.

Byl dokonèen a zprovoznìn pøenosový systém Synchronní digitální hierarchie (SDH) a v optické síti pøibylo pøes
250 km optických tras. V souèasné dobì je provozováno cca 2 400 km optických tras (z cílového stavu 2 500 km).

V souladu se strategickým zámìrem a transformaèními cíli ÈEZ, a. s., byla v øíjnu 1999 založena dceøiná
telekomunikaèní spoleènost CEZTel, a. s., se stoprocentní úèastí ÈEZ, a. s. Novì založená spoleènost bude
pøedevším zajiš•ovat telekomunikaèní služby pro zakladatele, tj. ÈEZ, a. s., jeho dceøinou spoleènost ÈEPS, a. s.,
a zbývající kapacitu bude uplatòovat na telekomunikaèním trhu.

KOMUNIKAÈNÍ STRATEGIE

Elektrárenská spoleènost ÈEZ v roce 1999 ve své dlouhodobé komunikaèní strategii usilovala o to, aby byla
veøejností vnímána jako silná, moderní, dynamická a konkurenceschopná èeská spoleènost na evropské úrovni,
jako firma dùvìryhodná, usilující o šetrný vztah k pøírodì a životnímu prostøedí.

Akciová spoleènost ÈEZ získala první cenu v soutìži „Paegas Signum Temporis 1999 - Cena za informaèní
otevøenost“. Toto ocenìní získává spoleènost, která se tìší nejvyšší celkové dùvìøe odborné veøejnosti, poskytuje
o sobì kvalitní a vèasné informace a se stejnou odpovìdností se prezentuje v médiích. Informaèní otevøenost
dokládá i druhé místo v celkovém hodnocení „Nejlepší výroèní zpráva roku 1998“, pøièemž v kategoriích
„Obsahové zpracování“ a „Obor energetika“ získala první místo. Souèástí této strategie je i publikování ètvrtletích
informací o hospodaøení. Dalším ocenìním spoleènosti je umístìní v soutìžích vyhlašovaných sdružením CZECH
TOP 100. V kategorii „100 obdivovaných firem Èeské republiky za rok 1999“ se ÈEZ, a. s., umístil na 3. místì a v
kategorii „100 nejvýznamnìjších firem Èeské republiky za rok 1998“ se spoleènost umístila na 2. místì.



Ke zkvalitnìní vnitøní komunikace
ve spoleènosti pøispìla i zmìna
obsahu a podoby mìsíènì
vydávaného Zpravodaje ÈEZ, a. s.
Kampaò „Netajíme nic, pøesvìdète
se“ mìla za cíl seznámit veøejnost s
èinností pìti informaèních center,
jejichž návštìvnost se meziroènì
zvýšila cca o 50 %. Putovní
výstava, organizovaná v rámci této
kampanì, zavítala do 23 èeských
mìst s cílem seznámit dìti a mládež
s oborem jaderné energetiky,
poukázat na jeho pøednosti a
zápory. Prùzkum agentury STEM
dokládá kladný postoj èeské
veøejnosti k dostavbì a spuštìní
Jaderné elektrárny Temelín.

Bezplatné poradenské služby Energetického poradenského støediska ÈEZ, a. s., patøí k vyhledávaným. Kampaò
„Naše rada není drahá, nauèí vás poèítat“ napomohla zvýšit návštìvnost støediska o 20 %. Celkem 5 800 zájemcù
zde získalo rady o možnostech úspor elektrické energie.

ÈEZ, a. s., se jako jediná prùmyslová firma v Èeské republice aktivnì vìnuje podpoøe vzdìlávání a vìdy v
technických oborech. V roce 1999 bylo pøedáno více než 350 tis. informaèních a vzdìlávacích materiálù do cca 4
000 škol.

SPONZORSKÝ PROGRAM

Na sponzorský program pro rok 1999 byly vyèlenìny prostøedky ve výši 100 mil. Kè. Vzhledem ke zmìnì stanov
spoleènosti, pøijaté na valné hromadì akcionáøù spoleènosti v èervnu 1999, která pøevedla pravomoc ke
sponzorskému programu do pùsobnosti valné hromady, bylo z této èástky èerpáno 62,8 mil. Kè.

Na centrálnì øízené sponzorské aktivity (napøíklad podporu Výboru dobré vùle Olgy Havlové, Èeské spoleènosti
pro vìtrnou energii, Fakultní nemocnice Motol, Oèní kliniky v Praze a øady dalších organizací a spolkù) bylo



vynaloženo 17,8 mil. Kè.

Prioritou sponzorského programu ÈEZ, a. s., jsou zejména drobnìjší aktivity podporující regiony, ve kterých jsou
provozovány výrobní zdroje spoleènosti, na které bylo vynaloženo 45 mil. Kè. Tato èást programu rozvíjí
zdravotní a sociální péèi, vzdìlávací programy, programy pro základní, støední a vysoké školy, projekty úspor a
alternativních zdrojù energie a mnoho dalších aktivit.



VÝROBA A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA
 

„POUZE NÍZKÉ NÁKLADY NA VÝROBU VEDOU K DLOUHODOBÉ
KONKURENCESCHOPNOSTI SPOLEÈNOSTI.“
(JAN KRENK, VÝKONNÝ ØEDITEL ÈEZ, a. s., PRO VÝROBU)

VÝROBNÍ ZÁKLADNA

Primární èinností akciové spoleènosti ÈEZ je výroba elektrické energie v
uhelných, jaderných a vodních elektrárnách. Rozmístìní zdrojù a podíl
jednotlivých typù zdrojù na celkovém instalovaném výkonu spoleènosti k
31. 12. 1998 a k 31. 12. 1999 vyplývá z dále uvedených grafických
vyjádøení.



*) Teplárny jsou souèástí organizaèní jednotky Elektrárny Poøíèí a dodržení emisních limitù je øešeno spalováním nízkosirného paliva a èásteènì
zemního plynu.



ZABEZPEÈENÍ PALIVOVÉ
ZÁKLADNY PRO UHELNÉ
ELEKTRÁRNY ÈEZ, a. s.

Dodávky paliv pro uhelné elektrárny ÈEZ, a. s.,
probíhaly pøevážnì na základì støednìdobých
rámcových kupních smluv s rozhodujícími
dodavateli (Severoèeské doly, a. s., Mostecká
uhelná spoleènost, a. s., Sokolovská uhelná, a.
s., OKD, a. s.). Konkrétní podmínky dodávek
byly upøesòovány v rámci roèních kupních
smluv. To umožòovalo vytváøet pøedpoklady
pro dlouhodobý partnerský vztah s uhelnými
spoleènostmi a zároveò reagovat na vlivy
vyplývající z vývoje èeského hospodáøství. Se
Severoèeskými doly, a. s., má ÈEZ, a. s., navíc
uzavøenu dlouhodobou rámcovou smlouvu na
dodávky uhlí do roku 2015.

V roce 1999 došlo v dùsledku hospodáøské
stagnace a nárùstu výroby nezávislých výrobcù
k zaostávání výroby elektrické energie ze zdrojù
ÈEZ, a. s., oproti plánu i oproti skuteènosti
minulých let. V dùsledku toho bylo již v prvním
ètvrtletí roku zøejmé, že nebude možno odebrat
plný kontrahovaný objem uhlí od všech
dodavatelù. ÈEZ, a. s., na tuto situaci reagoval
zvýšením vývozu elektøiny do zahranièí ve
spolupráci s nìkterými uhelnými spoleènostmi.
V polovinì roku byly podepsány dodatky s
OKD, a. s., Severoèeskými doly, a. s., a
Sokolovskou uhelnou, a. s., se kterými byly pro
èást kontrahovaného objemu uhlí dohodnuty
pøíznivìjší ceny, umožòující zvýšit vývoz
elektøiny do zahranièí.



Jediný významný dodavatel uhlí, se kterým se
nepodaøilo podobnou dohodu uzavøít, byla
Mostecká uhelná spoleènost, a. s. Uplatòovaná
kritéria ekonomické efektivnosti vedla k nižšímu
využívání dodávek od tohoto dodavatele.

V øíjnu zahájil Úøad pro ochranu hospodáøské
soutìže správní øízení ve vìci možného porušení
„Zákona o ochranì hospodáøské soutìže“, a to
snížením odbìru uhlí od Mostecké uhelné
spoleènosti, a. s., v roce 1999. Rozhod-nutím
tohoto orgánu byla v lednu 2000 uložena
akciové spoleènosti ÈEZ pokuta ve výši 10 mil.
Kè podle § 9, odst. 3 výše uvedeného zákona za
zneužití dominantního postavení na relevantním
trhu hnìdého uhlí pro výrobu elektrické energie.
Proti tomuto rozhodnutí podal ÈEZ, a. s., v
únoru 2000 k Úøadu pro ochranu hospodáøské
soutìže rozklad a v pøípadì neúspìchu se obrátí
na pøíslušné soudy, aby zákonnost tohoto
rozhodnutí pøezkoumaly.

V pøípadì, že by ztráta domácího trhu nebyla
nahrazena zvýšeným vývozem elektøiny, byla
by výroba v uhelných elektrárnách ÈEZ, a. s.,
nižší o 3,9 TWh.

S ohledem na nepøíznivý vývoj vedoucí k omezování tìžby hnìdého energetického uhlí v Èeské republice byla
vedena øada jednání s dodavateli s cílem zabezpeèit jak jejich ekonomickou stabilitu, tak i efektivní cenu paliva
pro ÈEZ, a. s., v roce 2000 a v dalších letech. Po složitých jednáních bylo dosaženo kompromisního øešení a v
roce 1999 byly podepsány kupní smlouvy na rok 2000 se spoleè-nostmi Severoèeské doly, a. s., a Sokolovská
uhelná, a. s., a OKD, a. s. Smlouva s Mosteckou uhelnou spoleèností, a. s., byla podepsána v únoru 2000.

Kromì již zmínìných spoleèností byly uzavøeny kupní smlouvy na dodávky paliv v roce 2000 také se
spoleènostmi Lignit Hodonín, s. r. o., a Gemec, s. r. o.



 
Graf obsahuje novì zveøejnìné výsledky Èeským statistickým úøadem (v bøeznu 2000) o vývoji hrubého domácího produktu, které jsou vlivem zmìny
metodiky výraznì odlišné od údajù publikovaných v minulých letech.



V roce 1999 pokraèovala transformace èeské
ekonomiky. Souèasnì pøetrvávaly problémy
spojené s nedokonèenou restrukturalizací a
privatizací. Pokles tvorby hrubého domácího
produktu v prvním ètvrtletí minulého roku èinil
meziroènì 4,5 %. Od druhého ètvrtletí byl
evidován mírný ekonomický rùst zpùsobený
pøedevším vývozem zboží a služeb a
doprovázený rùstem veøejné i soukromé
spotøeby. Pøesto za celý rok èinil pokles
hrubého domácího produktu 0,2 %.

Pokles výkonnosti ekonomiky, pokraèující
zmìny v její struktuøe a reakce obyvatelstva na
zvýšení cen elektøiny v roce 1998 zapøíèinily
další pokles spotøeby elektøiny, která se tak v
roce 1999 vrátila pøed úroveò roku 1995.



Vliv poklesu poptávky po elektøinì byl èásteènì utlumen aktivním saldem zahranièního obchodu. Celkový dovoz
do Èeské republiky se meziroènì zvýšil o 17,5 % (dovoz ÈEZ, a. s., pouze o 7,6 %), zatímco celkový vývoz se
zvýšil o 26,0 % (vývoz ÈEZ, a. s., o 28,2 %). Výroba elektøiny v Èeské republice (poprvé od roku 1994)
meziroènì klesla o 1,2 %.

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

V roce 1999 klesl instalovaný výkon zdrojù v Èeské republice o 0,2 % oproti roku 1998. Výroba elektøiny ve
zdrojích Èeské republiky klesla o 804 GWh (o 1,2 %). Výroba ÈEZ, a. s., však klesla o 2 170 GWh (o 4,5 %),
zatímco výroba ostatních zdrojù naopak stoupla o 1 366 GWh (o 3,8 %), takže podíl ÈEZ, a. s., na celkové výrobì
elektøiny v Èeské republice se snížil ze 73,6 % na 71,1 %.





V roce 1999 vyrábìl ÈEZ, a. s., elektøinu pouze ve zdrojích šetrných k životnímu prostøedí. Dokonèením
ekologického programu výrobních zdrojù (odsíøení, fluidní kotle) ÈEZ, a. s., splnil v termínu podmínky „Zákona
o ovzduší”.

Vyšší výroba elektrické energie v Jaderné elektrárnì Dukovany byla umožnìna zkrácením plánovaných oprav a
minimální poruchovostí. V roce 1999 bylo dosaženo rekordní roèní výroby elektøiny ve výši 13,4 TWh.

NÁKLADY NA DODÁVKU ELEKTØINY A TEPLA

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:

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,●   

postupného uvádìní nových technologií do provozu, zamìøených na ochranu životního prostøedí
(napøíklad odsíøení spalin a zavedení suchého odbìru popele a produktù z odsíøení spalin v uhelných
elektrárnách),

●   

rùstu finanèních nákladù souvisejících s rùstem zadluženosti spoleènosti. K tomu pøispìl i nepøíznivý vliv
výraznì vyšších rezerv na nerealizované kurzové ztráty.

●   

UKAZATELE ÚÈINNOSTI A PORUCHOVOSTI

Mìrná spotøeba energie v palivu na dodávku elektøiny v uhelných elektrárnách klesla na dosud nejnižší úroveò, a
to pøes nárùst vlastní spotøeby elektøiny dodateènì instalovanou technologií na èištìní spalin a zpracování
odpadních produktù. Nejnižší mìrná spotøeba energie v uhelných elektrárnách byla dosažena postupnou
modernizací dílèích technologií, zvýšením tìsnosti vzducho-spalinového traktu a armatur. Pøíznivý vliv mìla i
vìtší výroba elektøiny ve zdrojích s vysokou úèinností (elektrárny Mìlník III a Dìtmarovice) ve druhém pololetí
vlivem zvýšení vývozù elektøiny.

Mìrná spotøeba energie v palivu v Jaderné elektrárnì Dukovany vykazuje stabilní hodnoty. Dosažená mìrná
spotøeba je nejnižší v historii této elektrárny. Pozitivní výsledek byl dosažen zejména rekonstrukcí kondenzaèní
èásti na prvním bloku.



V uhelných elektrárnách byla dosažena nejnižší dispeèerská poruchovost v historii ÈEZ, a. s., pøedevším rùstem
kvality oprav a údržby, mj. i spolehlivým provozem bloku 500 MW v elektrárnì Mìlník III, kde byla v rámci bìžné
opravy provedena oprava svarù výparníku. Dispeèerská poruchovost u vodních elektráren nepøekroèila 1 %
dosažitelného výkonu. Poruchovost výrobního zaøízení v Jaderné elektrárnì Dukovany se dlouhodobì pohybuje
pod 1 % dosažitelného výkonu. Tím se tato elektrárna øadí mezi nejspolehlivìjší jaderné elektrárny
v celosvìtovém mìøítku.



V roce 1999, poprvé od zahájení provozu
Jaderné elektrárny Dukovany nedošlo k
rychlému neplánovanému automatickému
odstavení reaktoru na žádném bloku.

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

V prùbìhu roku 1999 byly na tøech blocích realizovány odstávky pro výmìnu paliva a provedení kontrol a revizí s
intervalem jeden rok. Na bloku è. 1 se uskuteènila rozšíøená odstávka pro výmìnu paliva, bìhem níž byly
provedeny kontroly a revize mající ètyøletý interval.

UHELNÉ ELEKTRÁRNY

Vìcný rozsah oprav a rekonstrukcí elektrárenských blokù byl nižší než v pøedcházejících letech, tomu odpovídalo
i výrazné snížení celkové délky prostojù. Byly ukonèeny ètyøi generální opravy (Poèerady – blok è. 6, Ledvice –
blok è. 3, Dìtmarovice – blok è. 2 a Prunéøov – blok è. 21). Dále byly realizovány nadstandardní bìžné opravy
(Tušimice II – blok è. 24 a Mìlník III – blok è. 11). U zdrojù ve sbìrnicovém uspoøádání byly realizovány ètyøi
generální opravy, nejdùležitìjší z nich byla první generální oprava fluidního kotle è. 11 v Elektrárnì Tisová.

VODNÍ ELEKTRÁRNY



Byla provedena generální oprava turbogenerátoru è. 3 v elektrárnì Dalešice pøi zkrácení odstávky oproti plánu o
29 dní a modernizace øídicích systémù v elektrárnì Orlík. Dále byly ukonèeny veškeré zkoušky „black startù“ pro
vybrané zdroje Elektrizaèní soustavy Èeské republiky.



OBCHOD
 

„AKCIOVÁ SPOLEÈNOST ÈEZ CHCE BÝT OBCHODNÌ-VÝROBNÍ
SPOLEÈNOSTÍ PØI ZACHOVÁNÍ VÝROBNÍCH KAPACIT.
BUDEME UPLATÒOVAT PRUŽNÌJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKU VÙÈI
DISTRIBUTORÙM. CHTÌLI BYCHOM PODÍL VLASTNÍ
PRODUKCE NA TRHU ZVÝŠIT AŽ NA 70 %. VÌTŠINA ZDROJÙ
ELEKTRÁRENSKÉ SPOLEÈNOSTI ÈEZ JE
KONKURENCESCHOPNÁ I V LIBERALIZOVANÉ EVROPÌ.“
(IVAN BA•KA, VÝKONNÝ ØEDITEL ÈEZ, a. s., PRO OBCHOD)

OBCHOD S ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Poptávka po elektøinì se v roce 1999 snížila oproti roku 1998 o 1 359
GWh (2,6 %) a dosáhla úrovnì 50 837 GWh. Tento pokles zpùsobila
kombinace následujících faktorù:

pokles poptávky obyvatelstva o 2,7 % vyvolaný úsporným
chováním domácností, napø. mírným odklonem od elektrického
vytápìní,

●   

spotøeba prùmyslu poklesla o 4,6 %, zatímco spotøeba podnikatel
ského maloodbìru vzrostla o 3,7 %. Pokles spotøeby elektøiny v
roce 1999 ukazuje i graf vývoje prùbìhu týdenních maxim zatížení
Elektrizaèní soustavy Èeské republiky z let 1989, 1998 a 1999, kde
je zachycen nárùst zatížení v roce 1999 oproti roku 1998 v 17
týdnech, ve zbylých 36 týdnech roku bylo zatížení nižší.

●   

Maximální zatížení Elektrizaèní soustavy Èeské republiky ve výši 9 926 MW bylo dosaženo 1. 2. 1999 ve 13.00
hodin a oproti roku 1998 pokleslo o 223 MW. Pro tento den je uveden denní diagram zatížení ve srovnání se
zatížením ve dnech roèního maxima v letech 1989 a 1998.



Podíl ÈEZ, a. s., na krytí celkové poptávky po elektøinì v Èeské republice poklesl ze 76,4 % v roce 1998 na 72,9
% v roce 1999. Hlavním dùvodem je meziroèní nárùst podílu opatøeného množství regionálními distribuèními
spoleènostmi od ostatních tuzemských zdrojù a z dovozu z 11,4 % na 15,7 %. Dovozy elektøiny, realizované
ostatními dovozci (cca 58 % celkových dovozù elektøiny do Èeské republiky), probíhaly prakticky celoroènì ve
stejné výši, bez ohledu na dostatek pohotového výkonu v tuzemských zdrojích.



Rozhodující èást elektrické energie, opatøené akciovou spoleèností ÈEZ v roce 1999 (87,5 %), byla prodána osmi
regionálním distribuèním spoleènostem, které zabezpeèují dodávku elektrické energie koneèným spotøebitelùm
na celém území Èeské republiky. Zbytek byl urèen pro vývoz (12,3 %) a dodávky pøímým koneèným odbìratelùm
(0,2 %). Výrazného meziroèního rùstu bylo dosaženo ve vývozu elektrické energie, který ale jen èásteènì
kompenzoval pokles prodeje elektøiny regionálním distribuèním spoleènostem.

PRODEJ ELEKTRICKÉ ENERGIE REGIONÁLNÍM DISTRIBUÈNÍM SPOLEÈNOSTEM
V ROCE 1999

Objem prodeje jednotlivým regionálním distribuèním spoleènostem se výraznì liší v souvislosti 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).●   



Sjednání smluvních vztahù na dodávky elektøiny
pro rok 1999 s regionálními distribuèními
spoleènostmi bylo komplikováno tím, že ceny
elektøiny platné pro tyto dodávky (patøící do
kategorie cen regulovaných státem od roku
1995), byly stanoveny výmìrem Ministerstva
financí è. 02/99 až koncem prosince 1998 (s
úèinností od 15. ledna 1999). V prùbìhu roku
1999 nedošlo k další zmìnì ceny, nebo•
uvažované zvýšení cen elektøiny pro domácnosti
v polovinì roku (další krok v odstraòování
cenových deformací) bylo posunuto až k 1. 1.
2000.

Ceny, za které ÈEZ, a. s., prodává elektøinu
regionálním distribuèním spoleènostem, byly
pøevedeny v roce 1995 do kategorie
regulovaných cen. V letech 1995 – 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. V roce 1998 byly ve
struktuøe pøedací ceny jako samostatné položky
stanoveny: plat za pøenos, za služby dispeèinku a
za systémové služby. Pro rok 1999, v zájmu
dosažení stejných cen elektøiny pro všechny
regionální distribuèní spoleènosti, byly
sjednoceny ceny za elektrický výkon a stanovena
tzv. tarifní korekce, pomocí které jsou mezi
regionálními distribuèními spoleènostmi
vyrovnávány rozdíly v prùmìrné prodejní cenì
koneèným odbìratelùm.

OBCHOD S TEPLEM



Za úèelem dalšího prodeje nakupuje ÈEZ, a. s., teplo od spoleènosti Energotrans, a. s., (z elektrárny Mìlník I), ve
které má ÈEZ, a. s., majetkový podíl.

Dodávky tepla akciovou spoleèností ÈEZ cizím odbìratelùm se oproti roku 1998 snížily o 6,6 %. Nižší prodeje
tepla byly, pøi prakticky stejném poètu odbìratelù, zpùsobeny pokraèujícím poklesem poptávky po dodávkovém
teple u obyvatelstva i v podnikatelské sféøe, zejména v prùmyslu. V nìkterých lokalitách se zèásti projevila i
meziroènì vyšší prùmìrná teplota v topném období (o 0,2° C).





Témìø veškerá dodávka tepla (95 %) je založena na kombinované
výrobì elektøiny a tepla, podíl elektøiny vyrobené v kombinovaném
cyklu (1 377 GWh) èinil pouze 4,5 % z celkové výroby elektøiny v
uhelných elektrárnách.

Podíl ÈEZ, a. s., na celkových dodávkách tepla z kategorie elektráren
a tepláren (vèetnì závodních) v Èeské republice pøedstavuje asi 11 %,
èímž se spoleènost øadí mezi tøi nejvìtší výrobce v Èeské republice.



PØENOSOVÁ SOUSTAVA
 
Akciová spoleènost ÈEPS, která vznikla v øíjnu roku 1998, zahájila svoji èinnost 1. srpna 1999 jako stoprocentní
dceøiná spoleènost ÈEZ, a. s. Vyèlenìním této spoleènosti z majetku akciové spoleènosti ÈEZ zároveò zanikla
organizaèní jednotka Divize pøenosová soustava.

ÈEPS, a. s., nyní zajiš•uje pøenos elektøiny, provoz, údržbu a rozvoj pøenosové soustavy, dispeèerské øízení
Elektrizaèní soustavy Èeské republiky v reálném èase, 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, øídí potøebné výkonové rezervy.

POPIS ZAØÍZENÍ PØENOSOVÉ SOUSTAVY

Pøenosová soustava ÈEPS, a. s., pøedstavuje subsystém Elektrizaèní soustavy Èeské republiky, který propojuje
všechny významné subjekty pùsobící v soustavì a zajiš•uje rozhodující podíl zahranièní spolupráce. Pøenosovou
soustavu ÈEPS, a. s., tvoøí veškerá zaøízení 400 kV a 220 kV, tj. 37 rozvodných zaøízení v 30 transformovnách,
dále 2 909 km vedení 400 kV a 1 440 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.



PROVOZ A ÚDRŽBA PØENOSOVÉ SOUSTAVY

V porovnání s rokem 1998 došlo ke snížení celkového poètu výpadkù o 7,7 %. V roce 1999 bylo zaznamenáno
120 výpadkù (77 výpadkù vedení, 39 výpadkù transformátorù a 4 výpadky pole rozvodny), zpùsobených ve 45
pøípadech událostmi na zaøízení cizích vlastníkù a v 75 pøípadech poruchami zaøízení ve vlastnictví ÈEPS, a. s.
Nejzávažnìjší poruchou bylo rozsáhlé poškození terciárního vývodu transformátoru 400/110 kV v transformovnì
Krasíkov (5. 10. 1999), zpùsobené cizím vlivem. Dále bylo zaznamenáno 54 závad, které nevedly k
bezprostøedním výpadkùm.

V roce 1999 se vyskytl nový jev, který nepøíznivì ovlivòuje spolehlivost provozu pøenosové soustavy: narùstající
množství krádeží zemnicích lan, pøedevším na vedeních v pùsobnosti provozní správy pøenosové soustavy Sever.
Za rok 1999 bylo zcizeno zemnicí lano v celkové délce pøibližnì 15 km.

ØÍZENÍ ELEKTRIZAÈNÍ SOUSTAVY

V prùbìhu 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.

Øídicí systémy a metodické postupy byly pøipraveny na pøechod do roku 2000 (Y2K), který nevyvolal v øízení
soustavy žádné problémy.

SYNCHRONNÍ SPOLUPRÁCE S UCTE

Synchronní spolupráce s UCTE probíhala v souladu s provozními doporuèeními. ÈEZ, a. s., pøedal zastupování v
orgánech UCTE a CENTREL akciové spoleènosti ÈEPS, která postupnì zaèíná vykonávat èinnosti Systémového
operátora v souladu s procesem liberalizace trhu s elektøinou v Evropì.

ÈEPS, a. s., projednala a stanovila se sousedními energetickými partnery volné pøenosové kapacity na
mezinárodních profilech, což výraznì pøispìlo ke zvýšeným možnostem realizace obchodu s elektøinou.

V souvislosti se zavádìním „Smìrnice è. 96 Evropského parlamentu“, upravující podmínky na trhu s elektrickou
energií, se ÈEPS, a. s., zapojila do èinnosti mezinárodních skupin koordinujících zavádìní nových pravidel pro
øízení provozu nadøazené pøenosové soustavy v rámci mezinárodního propojení, a to pøedevším øízení výmìn
elektrické energie na mezinárodních profilech.



Kmitoèet je celosystémový parametr propojených soustav UCTE. Na hodnotu kmitoètu proto mají nejvìtší vliv
velké elektrizaèní soustavy (Francie, Nìmecko atd.). Elektrizaèní soustava Èeské republiky i pøi správné regulaci
není schopna kmitoèet zásadnì ovlivnit.



INVESTIÈNÍ VÝSTAVBA
 

„PRO BUDOUCNOST TEMELÍNA HOVOØÍ KROMÌ JINÉHO I
ZÁVÌRY 15 KONTROLNÍCH MEZINÁRODNÍCH MISÍ
ZAMÌØENÝCH NA BEZPEÈNOST PROVOZU, KTERÉ SE V
ELEKTRÁRNÌ USKUTEÈNILY OD ROKU 1990, VÈETNÌ AUDITU Z
LET 1991 A 1992 PROVEDENÉHO FIRMOU HALLIBURTON NUS.
DOKONCE I RAKOUSKÁ KONZULTAÈNÍ FIRMA ENCONET,
KTERÁ POSUZOVALA OTÁZKY KOMPATIBILITY VÝCHODNÍCH
A ZÁPADNÍCH TECHNOLOGIÍ, V ROCE 1998 PØIZNALA, ŽE
IMPLEMENTACÍ VŠECH POŽADOVANÝCH MODIFIKACÍ
PROJEKTU BUDE TATO ELEKRÁRNA MNOHEM BEZPEÈNÌJŠÍ
NEŽ SOUÈASNÌ PROVOZOVANÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNY, A ŽE
PROCES MODIFIKACÍ BYL PROVEDEN ZPÙSOBEM NAPROSTO
OBVYKLÝM V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH.“
(FRANTIŠEK HEZOUÈKÝ, VÝKONNÝ ØEDITEL ÈEZ, a. s., DIVIZE
VÝSTAVBA JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN)

HLAVNÍ CÍLE INVESTIÈNÍ, MODERNIZAÈNÍ A
ROZVOJOVÉ POLITIKY

Hlavní aktivity rozvojového programu jsou v souèasné dobì zamìøeny na
jaderné elektrárny ÈEZ, a. s. Prioritou je dostavba Jaderné elektrárny
Temelín, kde pokrok dosažený v roce 1999 je pøíslibem pro dodržení

vytèených cílù v roce 2000. V kvìtnu 1999 rozhodla vláda Èeské republiky o dostavbì Jaderné elektrárny Temelín
s tím, že palivo do prvního bloku bude zavezeno v záøí 2000, do druhého bloku o 15 mìsícù pozdìji a náklady
nepøesáhnou èástku 98,6 mld. Kè. K dodržení tìchto podmínek byla pøijata øada opatøení, vèetnì personálních.

Pozornost je vìnována rovnìž Jaderné elektrárnì Dukovany, která je spolehlivým a ekonomicky výhodným
zdrojem. Program harmonizace elektrárny s obvyklou praxí provozování jaderných elektráren v rámci Evropské
unie v oblasti jaderné bezpeènosti vytváøí pøedpoklady pro její dlouhodobý, bezpeèný a ekonomicky výhodný
provoz.

V uhelných elektrárnách probíhalo v roce 1999 stabilizaèní období zamìøené na doøešení zbývajících problémù
odsiøovacích zaøízení a fluidních kotlù.

Inovaèní politika je zamìøena zejména na úpravy technologií s cílem zvýšit energetickou úèinnost výroby a
spolehlivost provozu elektrárenských blokù. Patøí mezi nì také snižování vlastní spotøeby elektrické energie a
posilování dynamických vlastností elektrárenských blokù v rozsahu a úrovni, které jsou nutné pro synchronní
provoz Elektrizaèní soustavy Èeské republiky se západoevropskou elektrizaèní soustavou UCTE.

V roce 1999 pokraèovalo zavádìní inovaèních technologií v odpadovém hospodáøství, zejména zmìny
technologie pro ukládání popele pøechodem z hydraulického plavení na suché odbìry umožòující pøepracování
odpadových produktù na materiály vhodnìjší pro ukládání.

Byly obnoveny práce na optimalizaci portfolia výrobních zdrojù ÈEZ, a. s., po spuštìní Jaderné elektrárny
Temelín a na pøípravì pro soutìž na otevøeném trhu s elektrickou energií s cílem najít model postupné náhrady
stávajících výrobních kapacit moderními technologiemi.

Pøedstavenstvo spoleènosti svým rozhodnutím ze dne 18. 2. 1999 zastavilo retrofit elektrárny Tušimice I. V
hospodáøském výsledku spoleènosti za rok 1999 se to promítlo celkovými náklady 946 mil. Kè.

V prùbìhu roku 1999 probíhala jednání mezi ÈEZ, a. s., a spoleèností Vivendi - Dalkia, která vyvrcholila v
prosinci 1999 podpisem pøedbìžné akcionáøské dohody o spoleèném podniku JVCD, a. s., jehož smyslem je
optimální zhodnocení podnikatelských aktivit obou subjektù v regionu Severní Moravy v oblasti dodávek tepla a
elektøiny. To pøedpokládá vybudovat nový horkovod z Elektrárny Dìtmarovice do sítì Teplárny Karviná a



provést teplárenskou rekonstrukci Elektrárny Dìtmarovice.

1) Jen do 31. 7. 1999, od 1. 8. 1999, v souvislosti se vznikem ÈEPS, a. s., není sledováno.

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

V prùbìhu roku 1999 byl vytvoøen reálný pøedpoklad k dodržení smluvních termínù pro první blok, tj. pro
zavezení jaderného paliva v záøí 2000 a k uvedení bloku do komerèního provozu v kvìtnu 2001. Do konce roku
1999 bylo vynaloženo celkem 80 mld. Kè, z toho na
– prvním bloku 31 mld. Kè,
– druhém bloku 28 mld. Kè,
– spoleèných zaøízeních 21 mld. Kè.

Z celkového rozpoètu stavby 98,6 mld. Kè zbývá do konce výstavby vynaložit 18,6 mld. Kè.

PRVNÍ BLOK
Po provedení zkoušek integrity kontejnmentu, provedených na pøelomu let 1998 a 1999, pøevažovaly na
stavbì spouštìcí èinnosti nad èinnostmi montážními. V souladu s harmonogramem spouštìní byla
provedena øada zkoušek, napø. technologického zaøízení z blokové dozorny, systému kontroly øízení,
elektrických systémù a vzájemné provázanosti jednotlivých systémù. Po zkouškách hlavních cirkulaèních
èerpadel následovaly tlakové, pevnostní a tìsnostní zkoušky primárního a sekundárního okruhu.

●   

DRUHÝ BLOK
Kromì probíhající montáže primárního okruhu, kontrolní montáže reaktoru, zahájení kabeláže aj. probìhla
i øada pøípravných prací pro montáž technologických zaøízení. Rovnìž byla dokonèena montáž rozvoden
6 kV a 0,4 kV.

●   

TRENAŽÉR
V záøí, ètyøi mìsíce pøed plánovaným termínem, byl pøemístìn trenažér z ORGREZ SC, a. s., do areálu
Jaderné elektrárny Temelín, následnì byly oživeny jeho jednotlivé èásti. V øíjnu bylo zahájeno testování
systémù simulátoru. Po pøedchozím povolení Státního úøadu pro jadernou bezpeènost byl v prosinci
zahájen výcvik operátorù.

●   

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY

Mezi rozhodující projekty modernizace elektrárny, v souèasné dobì pøipravované nebo realizované, patøí dále
uvedené stavby:

ZAJIŠTÌNÍ NAPÁJENÍ BEZPEÈNOSTNÍCH SYSTÉMÙ
Jedná se o kompletní rekonstrukci systému zajiš•ujícího napájení elektrickou energií tìch systémù, které je
nutné zásobovat bez pøerušení s cílem zvýšení bezpeènosti a snížení nákladù údržby.

●   

OBNOVA SYSTÉMU KONTROLY A ØÍZENÍ●   



V závìru roku byl ukonèen první stupeò soutìže na výbìr zhotovitele díla zahrnujícího obnovu systémù
sloužících k zajištìní jaderné bezpeènosti, systémù øízení výkonu reaktoru a informaèních systémù. Druhý
stupeò je pøipraven na rok 2000. Zahájení realizace stavby je plánováno na tøetím bloku elektrárny v roce
2002.

REKONSTRUKCE KONDENZÁTORÙ
Úèelem rekonstrukce je odstranit slitiny mìdi ze sekundárního okruhu (zámìna mosazných trubkových
svazkù kondenzátorù za moduly s titanovými trubkami), umožnit snížení kyselosti sekundárního okruhu, a
tím prodloužit životnost dotèených zaøízení, zejména parogenerátorù. Souèástí rekonstrukce je i výmìna
vodních komor kondenzátorù, kontinuálního èištìní kondenzátorových trubek a systému odbìru vzorkù
kondenzátu. V roce 1999 byla provedena montáž kondenzátorù obou turbín prvního bloku.

●   

DALŠÍ SKLADOVÁNÍ VYHOØELÉHO JADERNÉHO PALIVA

V prùbìhu roku 1999 Ministerstvo životního prostøedí posoudilo podle „Zákona o posuzování vlivù na životní
prostøedí“ studii vlivu skladu vyhoøelého jaderného paliva na životní prostøedí pro dvì varianty umístìní a øešení
skladu:

V areálu Jaderné elektrárny Dukovany pro vyhoøelé jaderné palivo z této elektrárny. V závìru roku 1999
vydalo Ministerstvo životního prostøedí souhlasné stanovisko, Státní úøad pro jadernou bezpeènost vydal
povolení k umístìní skladu dle § 9 „Atomového zákona“.

1.  

V lokalitì Skalka pro vyhoøelé jaderné palivo z Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny
Temelín. Ministerstvo životního prostøedí vydalo koncem roku 1999 nesouhlasné stanovisko, Státní úøad
pro jadernou bezpeènost v lednu 2000 vydal povolení k umístìní tohoto skladu dle § 9 „Atomového
zákona“. ÈEZ, a. s., požádal Ministerstvo životního prostøedí o zmìnu stanoviska, Ministerstvo životního
prostøedí v únoru 2000 negativní stanovisko potvrdilo.

2.  

V roce 1999 ÈEZ, a. s., zahájil druhý stupeò soutìže na výbìr zhotovitele skladovacích kontejnerù pro vyhoøelé
palivo z Jaderné elektrárny Dukovany používaných ve skladu vyhoøelého jaderného paliva, jehož uvedení do
provozu je plánováno na rok 2005.

Pøíprava skladu v Jaderné elektrárnì Temelín pro vyhoøelé palivo z této elektrárny bude zahájena po uvedení
druhého bloku elektrárny do provozu.

EKOLOGICKÉ INVESTICE

V roce 1999 byl dokonèen rozsáhlý odsiøovací program a výstavba fluidních kotlù. Pokraèoval pøechod na
suchou dopravu popílku na úložištì nebo pro eventuální další využití.

ELEKTRÁRNY TUŠIMICE
V prosinci bylo uvedeno do záruèního provozu zaøízení na odsíøení kouøových plynù z elektrárny
Tušimice II (od roku 1997 až do prosince 1999 bylo zaøízení provozováno dodavatelem).

●   

ELEKTRÁRNA TISOVÁ
Po odstranìní reklamovaných vad na fluidním kotli è. 2 a výrobnì stabilizátu byl dokonèen komplexní
pøechod na suchou dopravu popílku.

●   

ELEKTRÁRNA CHVALETICE
Odsiøovací zaøízení bylo v záruèním provozu, bìhem kterého byly odstraòovány reklamované vady. Na
stavbì „Ukládání popelovin“ vznikly komplikace zpùsobené pøedevším konkurzem hlavního dodavatele
stavby (Transporta Chrudim). Správce konkurzní podstaty smlouvu o dílo vypovìdìl. Zásahem investora
došlo k vèasnému pøevedení bankovní záruky na úèet ÈEZ, a. s., a z tìchto prostøedkù bude stavba v roce
2000 dokonèena bez vícenákladù. V roce 1999 byla pøedána do užívání stavba „Èištìní odpadních vod“.

●   

ELEKTRÁRNA DÌTMAROVICE
Odsiøovací zaøízení je v záruèním provozu od srpna 1998, finanèní vztahy s dodavateli však nebyly dosud
uzavøeny. Zbývající finanèní prostøedky budou uvolnìny po odstranìní reklamovaných vad.

●   

ELEKTRÁRNA MÌLNÍK●   



Na odsiøovacím zaøízení probíhá stabilizace provozu a jsou odstraòovány reklamované vady. Byla
zprovoznìna rozhodující èást stavby „Odbìr popílku z Elektrárny Mìlník vèetnì distribuce“. V prosinci
1999 byla zkolaudována stavba „Pásový dopravník“.

ELEKTRÁRNA LEDVICE
Byla dokonèena optimalizace provozovaného fluidního kotle è. 4 a v listopadu 1999 probìhlo záruèní
mìøení. Stavba „Vnitøní odpopílkování“ byla zkolaudována. Na stavbì „Vnìjší odpopelòování“ byly
provedeny zbývající garanèní zkoušky a byly øešeny reklamace vzniklé v záruèní dobì.

●   

ELEKTRÁRNY POØÍÈÍ
V bøeznu byla zkolaudována stavba „Fluidní kotel è. 8“. Realizována byla potøebná opatøení ke snížení
prašnosti pøi manipulaci s palivem v teplárnì Dvùr Králové, která se nachází v intravilánu mìsta

●   

OSTATNÍ INVESTICE
VÝMÌNA SYSTÉMÙ ØÍZENÍ VÝROBNÍCH ELEKTRÁRENSKÝCH BLOKÙ
Byla dokonèena výmìna systému øízení výrobních blokù v elektrárnách Prunéøov (blok è. 21) a
Dìtmarovice (blok è. 2). Úspìšnì probìhla modernizace èásti øídicí techniky na elektrárnì Orlík a obdobná
modernizace byla zahájena na elektrárnì Slapy.

●   

TELEKOMUNIKAÈNÍ SYSTÉM
V roce 1999 byl dokonèen a zprovoznìn pøenosový systém technologie SDH a v optické síti pøibylo pøes
250 km optických tras. V souèasné dobì je v provozu cca 2 400 km optických tras. Cílový stav, kterého
bude dosaženo v roce 2000, je provozovat telekomunikaèní systém s optickou sítí, jejíž délka pøesáhne 2
500 km.

●   

TRANSFORMOVNY
K nejvýznamnìjším dokonèeným stavbám (do zahájení èinnosti ÈEPS, a. s., tj. do 1. 8. 1999) patøí
transformátor v rozvodnì 400/110 kV Chodov, øídicí systém v rozvodnì Koèín (významné pro vyvedení
výkonu dokonèované Jaderné elektrárny Temelín) a rekonstrukce v transformovnì Nošovice.

●   



VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTØEDÍ
 

„V OBLASTI VÝROBY ELEKTØINY Z ALTERNATIVNÍCH ZDROJÙ JE
CÍLEM AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI ÈEZ PROVÌØIT NOVÉ MOŽNOSTI
VÝROBY A ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A INFORMACE VYUŽÍT VE
PROSPÌCH VEØEJNOSTI TAK, ABY MOHLA EKOLOGICKÉ ZDROJE VÍCE
VYUŽÍVAT. NEJDE O PODNIKATELSKOU ÈINNOST ZA ÚÈELEM ZISKU,
PROTOŽE VÝROBA ELEKTØINY V TÌCHTO ZDROJÍCH JE ZATÍM
VYSOCE ZTRÁTOVÁ.“
(JIØÍ RICHTER, VÝKONNÝ ØEDITEL ÈEZ, a. s., PRO ROZVOJ)

STRATEGIE PØÍSTUPU K ŽIVOTNÍMU PROSTØEDÍ

Strategii pøístupu k životnímu prostøedí vyjádøil ÈEZ, a. s., v roce 1999
vyhlášením své politiky v ochranì životního prostøedí. Své šetrné chování k
životnímu prostøedí prokazuje zcela konkrétními výsledky v následujících
oblastech:

OCHRANA OVZDUŠÍ

Technické parametry zaøízení na snižování emisí látek zneèiš•ujících ovzduší umožòují ÈEZ, a. s., dodržovat emisní limity
stanovené „Zákonem o ovzduší“. V porovnání s rokem 1993 ÈEZ, a. s., výraznì snížil emise hlavních látek zneèiš•ujících
ovzduší, a tím pøispìl ke zlepšení kvality ovzduší, zejména v Èeské republice.



ÚTLUMOVÝ PROGRAM UHELNÝCH ELEKTRÁREN

Od roku 1990 do konce roku 1998 byly v rámci útlumového programu postupnì vyøazeny z provozu bloky a kotelní
jednotky o celkovém instalovaném výkonu 1 215 MW. Dalších 750 MW bylo k 1. 1. 1999 odstaveno v elektrárnách
Tuši-mice I (330 MW), Mìlník II (220 MW) a Ledvice (200 MW). Celkem bylo od roku 1990 odstaveno 1 965 MW.

OCHRANA VOD A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Pøi ochranì vod a jejich využívání postupuje ÈEZ, a. s., podle pøíslušných zákonù, vyhlášek a rozhodnutí
vodo-hospodáøských orgánù. Odbìr vody a vypouštìní odpadních vod se provádí podle podmínek stanovených
rozhodnutími vodohospodáøských orgánù, podle kterých využívá ÈEZ, a. s., i svá vodohospodáøská díla.

HOSPODAØENÍ S VEDLEJŠÍMI ENERGETICKÝMI PRODUKTY



ÈEZ, a. s., vyprodukoval v roce 1999 pøi výrobì elektrické
energie a tepla 7,7 mil. tun vedlejších energetických produktù,
kterými jsou popel, produkt z odsíøení spalin polosuchou
metodou a energosádrovec z èištìní spalin mokrou vápencovou
vypírkou. Z tohoto množství vedlejších energetických
produktù bylo využito 3,8 mil. tun jako druhotná surovina, což
bylo významnì ovlivnìno zavedením technologií umožòujících
jejich suchý odbìr a dopravu. Popel a produkt z odsíøení spalin
polosuchou metodou se používají pøi rekultivaci krajiny po
tìžbì uhlí nebo pøi rekultivaci odkališ•. Nìkteré složky popela
se používají pøi výrobì cementu, betonových smìsí,
asfaltových izolaèních materiálù a zdicích materiálù. Speciálnì
upravený popel slouží jako konstrukèní a tìsnicí materiál
skládek a nahrazuje pøírodní suroviny.

Energosádrovec se používá pøi výrobì sádrokartonových desek ve výrobnách firem Knauf a Rigips a pøi výrobì cementu
jako náhrada pøírodního sádrovce.

Nevyužité vedlejší energetické produkty v množství 3,9 mil. tun byly zneškodnìny uložením na skládky ÈEZ, a. s., v
souladu se „Zákonem o odpadech“.

PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJÙ

Aktivity ÈEZ, a. s., v této oblasti se dlouhodobì zamìøily
zejména na využití vìtrné energie a fotovoltaické pøemìny
solární energie.

První vìtrná elektrárna ÈEZ, a. s., o výkonu 315 kW byla
uvedena do zkušebního provozu v listopadu 1993
v Krušných horách (lokalita Dlouhá Louka u Oseka). Na
této elektrárnì probíhá dlouhodobì øada zkoušek a mìøení,
soustøedìných zejména na optimalizaci provozu a zvýšení
množství vyrobené elektøiny. Od zahájení provozu v roce
1993 do konce roku 1999 vyrobila elektrárna již
1 039 MWh elektøiny. Provozovatelem elektrárny je v
souèasnosti Ústav fyziky atmosféry Akademie vìd Èeské
republiky.

ÈEZ, a. s., provozuje farmu vìtrných elektráren v lokalitì
Mraveneèník u Dlouhých Strání, která se skládá ze tøí
elektráren o celkovém výkonu 1 165 kW (220 kW, 315 kW
a 630 kW). Souèástí komplexu je i fotovoltaická elektrárna
o výkonu 10 kW. Od poèátku provozu (listopad 1998) do
konce roku 1999 vyrobila tato soustava elektráren
267 MWh elektøiny.

Studijnì jsou dále sledovány nové technologie palivových
èlánkù, akumulace a pøemìny energie vèetnì využití
spalování biomasy.





LIDSKÉ ZDROJE
 

„AKCIOVÁ SPOLEÈNOST ÈEZ SI MUSÍ VÁŽIT ODBORNÍKÙ
SCHOPNÝCH I V DOBÌ RYCHLÝCH ZMÌN PØIJÍMAT NOVÁ A
NESTANDARDNÍ ØEŠENÍ.“
(IVAN CELIZNA, VÝKONNÝ ØEDITEL ÈEZ, a. a., PRO
PERSONALISTIKU)

VÝVOJ POÈTU A SKLADBY ZAMÌSTNANCÙ

Proces øízeného „zeštíhlování“ akciové spoleènosti ÈEZ pokraèoval v
roce 1999 dalším snížením poètu zamìstnancù o 1 048, z toho do dceøiné
spoleènosti ÈEPS, a. s., odešlo 473 zamìstnancù. Nejvýraznìji se projevil
na hlavní správì snížením o 82 zamìstnancù.

V prùbìhu

posledních let dochází k postupnému stárnutí zamìstnancù, prùmìrný vìk zamìstnancù stoupl od roku 1992 o více
než tøi roky, a to na 42 let. Naopak kvalifikaèní struktura zamìstnancù se v souvislosti se zavádìním nových
technologií výraznì zlepšuje.



SOCIÁLNÍ POLITIKA

Objem finanèních prostøedkù, vyèlenìných na realizaci jednotlivých sociálních programù, èinil témìø 500 mil.
Kè. Do sociálního fondu byla ze zisku roku 1998 pøidìlena èástka 100 mil. Kè, z nìho byly èerpány prostøedky
zejména na:

rekreaci a léèebné pobyty,●   

stravování pøevážnì ve vlastních stravovacích zaøízeních,●   

penzijní pøipojištìní pro témìø 90 % penzijnì pøipojištìných zamìstnancù,●   

zdravotní péèi (nehrazenou v rámci zákonného zdravotního pojištìní),●   

èásteènou úhradu nákladù na pøechodné ubytování,●   

sociální výpomoci,●   

èinnost klubù dùchodcù.●   

Stejnì jako v pøedchozích letech byl zamìstnancùm a dùchodcùm vyplácen pøíspìvek na odbìr elektrické energie.

Zamìstnanci mìli možnost získat bezúroènou pùjèku na bytové úèely nebo k pøeklenutí tíživé finanèní situace. Pro
podporu zahájeného prodeje bytového fondu ÈEZ, a. s., byly zamìstnancùm spoleènosti vyèlenìny finanèní
prostøedky ve výši 150 mil. Kè.



V souladu s právními pøedpisy byla zajištìna závodní zdravotní preventivní péèe, pøípadnì další zdravotní péèe o
zamìstnance.

SPOLEÈNOST A ODBORY

Odborovou základnu spoleènosti ÈEZ, a. s., s 5 076 èleny (55 % z celkového poètu zamìstnancù),
organizovanými v 26 samostatných odborových organizacích, sdružují dva odborové svazy: Odborový svaz
energetikù (16 odborových organizací), Èeský odborový svaz severozápadních energetikù (9 odborových
organizací), jedna odborová organizace pùsobila jako nezávislá.

Vyjednávání o kolektivní smlouvì na období 2000 – 2001 potvrdilo, že vztahy se sociálními partnery jsou na
dobré úrovni. Uzavøená celopodniková kolektivní smlouva deklaruje v jednotlivých ustanoveních vzájemné
porozumìní zamìstnavatele a odborù. Podepsáním kolektivní smlouvy na konci roku 1999 bylo umožnìno
zavedení nového mzdového systému od ledna 2000.



PØEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ENERGETICE
 

„PRIVATIZACE A LIBERALIZACE ÈESKÉ ENERGETIKY
PROVÌØÍ SCHOPNOST AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI ÈEZ ZAPOJIT
SE DO EVROPSKÝCH ENERGETICKÝCH STRUKTUR.“
(PETR VOBOØIL, VÝKONNÝ ØEDITEL ÈEZ, a. s., PRO EKONOMIKU)

VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO RÁMCE ENERGETIKY

V prùbìhu roku 1999 pokraèovaly práce na zmìnách a na pøípravì nových
energetických zákonù, a to zákona o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvìtvích („Energetický zákon“), zákona o
hospodaøení s energií a o zmìnì zákona o Státním fondu životního
prostøedí Èeské republiky („Zákon o hospodaøení s energií“) a zákona o
Státní energetické inspekci.

Lze oèekávat, že podmínky podnikání v energetice budou dále významnì
ovlivnìny dvìma zákony, jejichž pøíprava byla v roce 1999 završena.
Prvním z nich je zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí, který má
upravit zejména zpùsob a postup posuzování vlivù podnikatelských
zámìrù a koncepcí na životní prostøedí a zrušit dosavadní právní úpravu

danou zákonem Èeské národní rady è. 244/1992 Sb. Druhým je zákon, kterým se mìní zákon è. 199/1994 Sb., o
zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìjších pøedpisù, podle nìjž mají postupovat ve stanovených pøípadech
a být zadavateli veøejných zakázek mimo jiné i výrobci a distributoøi elektrické energie.

V oblasti podzákonné legislativy nabyly mj. v roce 1999 úèinnosti tyto právní pøedpisy:

naøízení vlády è. 11/1999 Sb., o zónì havarijního plánování, vydané k provedení „Atomového zákona“ a
upravující zejména obsahové náležitosti návrhu na stanovení zóny havarijního plánování a vybrané
èinnosti držitelù povolení k umístìní, výstavbì nebo provozu jaderného zaøízení nebo pracovištì s velmi
významným zdrojem ionizujícího záøení,

●   

vyhláška Ministerstva prùmyslu a obchodu è. 34/1999 Sb., kterou se mìní vyhláška Ministerstva prùmyslu
a obchodu è. 95/1998 Sb., jíž se stanoví dispeèerský øád Elektrizaèní soustavy Èeské republiky. Tato
vyhláška mìní mimo jiné, v souvislosti s vyèlenìním pøenosové soustavy z ÈEZ, a. s., název jednoho ze
subjektù dispeèerského øízení elektrizaèní soustavy a doplòuje stávající právní úpravu o pøílohy
upravující postup zpracování roèní pøípravy provozu elektrizaèní soustavy a zpùsob øazení zdrojù,

●   

vyhláška Státního úøadu pro jadernou bezpeènost è. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zaøízení k
zajištìní jaderné bezpeènosti, radiaèní ochrany a havarijní pøipravenosti,

●   

vyhláška Státního úøadu pro jadernou bezpeènost è. 196/1999 Sb., o vyøazování jaderných zaøízení nebo
pracoviš• s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záøení z provozu, stanovující
zejména podrobnosti ke zpùsobu a rozsahu zajištìní radiaèní ochrany tìchto zaøízení a pracoviš• pøi jejich
vyøazování z provozu, zpùsob tohoto vyøazování a rozsah a zpùsob provedení dokumentace,

●   

vyhláška Státního úøadu pro jadernou bezpeènost è. 324/1999 Sb., kterou se stanoví limity koncentrace a
množství jaderného materiálu, na který se nevztahuje ustanovení o jaderných škodách. Jedná se o jaderný
materiál, který je pøi pøepravì nebo použití vnì jaderného zaøízení vyòat z krytí odpovìdnosti za jadernou
škodu podle zákona.

●   

Rovnìž je tøeba zmínit sdìlení Ministerstva zahranièních vìcí, publikovaná ve Sbírce zákonù, a to sdìlení è.
154/1999 Sb., o sjednání Dodatku k Dohodì mezi vládou Èeské republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v
oblasti jaderné energetiky, sdìlení è. 372/1999 Sb., o sjednání Dohody k energetické chartì a sdìlení è. 373/1999
Sb., o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích.

STRUÈNÁ PROGNÓZA VÝVOJE ELEKTROENERGETIKY Z POHLEDU ÈEZ, a. s.

Rok 1999 znamenal pro podmínky podnikání v elektroenergetice zásadní pøelom. Od února vstoupila v úèinnost
„Smìrnice 96 Evropského parlamentu“, týkající se spoleèných pravidel pro vnitøní trh s elektøinou. Èlenské zemì



Evropské unie upravily svoji legislativu tak, aby byly naplnìny principy Smìrnice a zahájily realizaci jednotného
trhu s elektøinou. Pro pøistupující zemì, vèetnì Èeské republiky, z toho pøi harmonizaci legislativy vyplývá
nutnost respektovat nejen principy jednotného trhu s elektøinou, ale též reálný vývoj, který v øadì zemí pøedbìhl
pùvodní zámìry.

Pokles výkonnosti ekonomiky, pokraèující zmìny v její struktuøe a reakce obyvatelstva na razantní zvýšení cen
elektøiny v roce 1998 (vèetnì zvýšení sazby DPH z 5 % na 22 %) zapøíèinily další pokles spotøeby elektøiny,
která se tak vrátila pøed úroveò roku 1995. Predikce poptávky, zpracovaná v minulém roce na pùdì Ústøedního
elektroenergetického dispeèinku Èeské republiky ve spolupráci s ostatními jeho èleny, tak byla naplnìna ve svém
nízkém scénáøi.

Další vývoj poptávky po elektøinì bude záviset pøedevším na míøe a struktuøe oživení ekonomiky. Dále pak
mùže být výraznìji ovlivnìn chováním zákazníkù, využívajících elektroteplo, a to podle dalších krokù
odstraòujících cenové deformace pro nadcházející tøíleté období, oznámené vládou Èeské republiky.

Z návrhu Energetického zákona vyplývá, že Èeská republika pro trh s elektøinou volí model uplatnìný prakticky
ve všech èlenských zemích Evropské unie - regulovaný pøístup tøetích stran k sítím. K jeho plynulému a
efektivnímu fungování je zapotøebí nejen dopracování a pøijetí potøebné legislativy, ale také institucionální a
infrastrukturální podpora. Akciová spoleènost ÈEZ se na pøípravì trhu intenzivnì podílí a snaží se ji urychlit,
nebo• ji vítá jako možnost k rozšíøení svých podnikatelských pøíležitostí.

V roce 1999 byla zpracována a v lednu 2000 vládou Èeské republiky schválena Energetická politika.

Z pohledu ÈEZ, a. s., vyplývají z Energetické politiky tyto významné skuteènosti:

kladnì je hodnoceno synchronní pøipojení a spolehlivý provoz Elektrizaèní soustavy Èeské republiky k
systému UCPTE (od èervence 1999 UCTE) a vèasné splnìní limitù emisí uhelných elektráren dle „Zákona
o ovzduší“,

●   

preference úèelného a ekonomicky výhodného využívání domácích zdrojù energie (hnìdé a èerné uhlí
spalované v uhelných elektrárnách) beze zmìny tzv. územních limitù tìžby hnìdého uhlí,

●   

pøedpoklad spolehlivého zásobování elektrickou energií za ceny na co nejnižší možné úrovni pøi pokrytí
nákladù na výrobu, pøenos a distribuci, pøièemž v pøechodném období by se regulace trhu mìla
orientovat:
– na prùkazné zajištìní dodávky elektøiny ze zdrojù s výkonem 50 MW a vyšším, na bázi minimálních
promìnných nákladù,
– na realizaci dovozù elektøiny pouze v pøípadì indikované nerovnováhy výkonové bilance Elektrizaèní
soustavy Èeské republiky.

●   

Všechny tyto zámìry a cíle jsou v ÈEZ, a. s., standardnì naplòovány a v nìkterých oblastech jsou i pøedmìtem
projektù Programu zmìn.

Z dlouhodobého hlediska je v Energetické politice Èeské republiky vyjádøen další rozvoj jaderné energetiky jako
jeden z možných zpùsobù krytí potøeb elektøiny v období po roce 2015. S tìmito zámìry jsou v souladu jak
uvedení do provozu Jaderné elektrárny Temelín, tak i prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany, jejichž
provoz pøináší významný pøíspìvek ke snížení emisí CO2.

Privatizace ÈEZ, a. s., má probìhnout v roce 2002 po konsolidaci odvìtví a adaptaci elektroenergetiky na
podmínky nové legislativy.

Trh s elektøinou bude regulován v rámci pøijatého modelu nezávislým regulaèním úøadem pouze v tzv. pøirozenì
monopolních oblastech, tj. v pøenosu, distribuci, systémových službách a v dodávkách chránìným zákazníkùm.
Trh výroby elektøiny bude vystaven soutìži, což ÈEZ, a. s., vnímá jako pøíležitost k uplatnìní svých
konkurenèních výhod.

OÈEKÁVANÁ HOSPODÁØSKÁ A FINANÈNÍ SITUACE ÈEZ, a. s.

V roce 2000 pøedpokládá ÈEZ, a. s., urèité zlepšení hospodáøského výsledku oproti roku 1999, èistý zisk je
oèekáván na úrovni 3,4 mld. Kè.

Pøedpokládaný pokles výnosù v oblasti tržeb za elektøinu souvisí pøedevším s ukonèením spolupráce s akciovou



spoleèností Elektrárny Opatovice, obdobnì ovlivòující i náklady na nákup elektøiny. Oèekávání dalšího snížení
domácí poptávky po elektøinì je v tržbách eliminováno posílením exportu elektøiny.

Na stranì nákladù je pøedpokládáno snížení nákladù výkonové spotøeby i v souvislosti s úspornìjším režimem
oprav a udržování, služeb a materiálových nákladù, èást tìchto výdajù se však pøesouvá do nákladù na pøenos
elektøiny (v roce 2000 poprvé hrazeny celoroènì). Další nákladové položky (osobní náklady, danì a poplatky,
odpisy, finanèní náklady a další) pøedpokládá spoleènost udržet nanejvýše na úrovni pøedcházejícího roku,
hospodáøský výsledek tak nejvýraznìji ovlivní provozní rezervy (tvorba rezerv výraznì pøevyšuje zúètování).

V oblasti investic pøedpokládá ÈEZ, a. s., èerpání cca 17 mld. Kè, z toho cca 10 mld. Kè na stavbu Jaderné
elektrárny Temelín a 1 mld. Kè na restrukturalizaci portfolia finanèních investic.

Financování spoleènosti je založeno pøedevším na využití zdrojù, vytvoøených provozní èinností (cca 13 mld.
Kè) a èerpání prostøedkù z již smluvnì dohodnutých dlouhodobých úvìrù, pøevyšujících jejich splácení (o cca 5
mld. Kè). Financování spoleènosti nepøedpokládá v roce 2000 vydání nových obligací. Emise dluhopisù však
pøipadá v úvahu v souvislosti s pøedèasným splacením tøetí emise tuzemských dluhopisù.

Pro øízení likvidity budou využívány prostøedky z krátkodobých úvìrù a smìnkového programu.



KOMENTÁØ K VÝSLEDKÙM HOSPODAØENÍ
 
VÝVOJ VÝNOSÙ, NÁKLADÙ A ZISKU

Nejdùležitìjší ekonomické výsledky dosažené spoleèností v roce 1999 a jejich srovnání s výsledky dosaženými v
roce 1998, resp. 1997, jsou uvedeny v grafickém vyjádøení.

V roce 1999 dosáhl ÈEZ, a. s., celkových výnosù 59,6
mld. Kè pøi nákladech ve výši 56,7 mld. Kè. Zisk pøed
zdanìním poklesl na 2,9 mld. Kè, meziroènì o 5,8 mld.
Kè (o 66,9 %), jako dùsledek poklesu výnosù o 2,1
mld. Kè doprovázeného nárùstem nákladù o 3,6 mld.
Kè. Za rok 1999 dosáhla akciová spoleènost ÈEZ
èistého zisku ve výši 2,2 mld. Kè, což je o 4,2 mld. Kè
(o 66,1 %) ménì než v pøedcházejícím roce. Èistý zisk
na jednu akcii (s nominální hodnotou 100 Kè) za rok
1999 dosáhl hodnoty 3,6 Kè, což je ve srovnání s
rokem 1998 (10,7 Kè) snížení o 66 %.

Pøi meziroèním porovnání vytvoøeného zisku je nutno
vzít v úvahu, že v roce 1999 kromì poklesu poptávky
po elektøinì v Èeské republice, který ÈEZ, a. s.,
èásteènì eliminoval zvýšeným vývozem elektøiny,
pùsobily nepøíznivì další dva vlivy – zcela rozdílný
vývoj kurzu koruny k cizím mìnám (meziroèní snížení
zisku o 2,9 mld. Kè, kdy posílení kurzu koruny na
konci roku 1998 zvýšilo zisk o 1,6 mld. Kè, jeho
zhoršení v roce 1999 naopak snížilo zisk o 1,3 mld.
Kè), a jednorázové náklady spojené se zastavením
stavby retrofitu elektrárny Tušimice I (0,9 mld. Kè).
Pøi vylouèení tìchto nesystémových vlivù by èistý zisk
v roce 1998 èinil pouze 4,8 mld. Kè a naopak èistý zisk
v roce 1999 by dosáhl 4,4 mld. Kè. V tom pøípadì by
èistý zisk meziroènì poklesl pouze o 0,4 mld. Kè, tj.
o 8,3 %.

Celkové výnosy v roce 1999 byly o 2,1 mld. Kè (o 3,4 %) nižší než v roce 1998. Toto snížení vyplývá zejména z
následujících dùvodù:

Zúètování rezerv na kurzové ztráty pokleslo meziroènì o 1,6 mld. Kè.●   

Tržby za elektøinu dodávanou tuzemským odbìratelùm ve výši 46,7 mld. Kè poklesly oproti
pøedcházejícímu roku o 1,5 mld. Kè (o 3 %). Objem prodané elektøiny v tuzemsku se snížil ze 43,7 TWh
v roce 1998 na 40,9 TWh v roce 1999 (o 6,5 %), prùmìrná cena se zvýšila o 3,8 %, a to v dùsledku

●   



celoroèního pùsobení zvýšené pøedací ceny elektøiny mezi ÈEZ, a. s., a regionálními distribuèními
spoleènostmi (od èervence 1998).

Tržby za vývoz elektøiny (4,3 mld. Kè) vzrostly oproti roku 1998 o 10,7 % (o 0,4 mld. Kè), což souvisí
zejména s nárùstem exportovaného množství elektøiny (o 28,2 %).

●   

Tržby za teplo vzrostly oproti roku 1998 pouze o 1,5 % (o 25 mil. Kè). Objem prodaného tepla poklesl o
6,6 % pøi rùstu prùmìrné ceny tepla o 8,7 %.

●   

Celkové náklady vzrostly oproti roku 1998 o 6,9 % (3,7 mld. Kè) a dosáhly výše 56,7 mld. Kè. Z nákladových
položek vzrostla zejména tvorba rezervy na kurzové ztráty, a to o 1,3 mld. Kè, mimoøádné náklady o 0,7 mld. Kè,
nákladové úroky o 0,4 mld. Kè, nákup elektøiny pro další prodej o 0,4 mld. Kè, odpisy o 0,3 mld. Kè, naopak
poklesly náklady na palivo o 0,4 mld. Kè a náklady na opravy a udržování o 0,3 mld. Kè. Meziroèní srovnání
struktury nákladù je však významnì ovlivnìno vyèlenìním dceøiné spoleènosti ÈEPS, a. s., k 1. 8. 1999. Zatímco v
roce 1998 a do vyèlenìní ÈEPS, a. s., v roce 1999 byly náklady na provoz pøenosové soustavy zahrnuty v
pøíslušných nákladových položkách, nyní jsou náklady na pøenos elektøiny pouze souèástí nákupu služeb.

Náklady na palivo, které èástkou 12,8 mld. Kè tvoøí 22,6 % celkových nákladù, poklesly oproti roku 1998
o 0,4 mld. Kè (2,8 %), pøièemž dodávka elektøiny ze zdrojù ÈEZ, a. s., se snížila o 4,6 %.

●   

Náklady na materiál a pohonné hmoty ve výši 2 mld. Kè (3,5 % celkových nákladù) meziroènì klesly o 0,2
mld. Kè (tj. o 7,2 %).

●   

Náklady na nákup elektøiny pro další prodej ve výši 6,7 mld. Kè (11,8 % celkových nákladù) stouply o 6
% (o 0,4 mld. Kè), což bylo zpùsobeno pøedevším zvýšením nákupu od tuzemských výrobcù o 0,3 mld.
Kè (o 5,2 %).

●   

Náklady na opravy a udržování, které tvoøí 6,9 % celkových nákladù, se v roce 1999 snížily na 3,9 mld.
Kè, oproti pøedcházejícímu roku o 0,3 mld. Kè (o 7,8 %).

●   

Ostatní služby zahrnují novì nákup služeb od ÈEPS, a. s., za pøenos elektøiny, za období srpen až prosinec
1999 ve výši 1,4 mld. Kè. Po odeètení tohoto vlivu zbývající výše 2,9 mld. Kè, pøedstavující 5,1 %
celkových nákladù, v roce 1999 poklesla o 0,1 mld. Kè (o 1,9 %).

●   

Osobní náklady ve výši 3,5 mld. Kè, které pøedstavují 6,1 % celkových nákladù, se meziroènì zvýšily o
0,1 mld. Kè (o 2,6 %), a to zejména vlivem zvýšení mzdových tarifù o 7,5 % od 1. ledna 1999. Pøitom
prùmìrný poèet zamìstnancù spoleènosti poklesl o 711 osob (meziroènì o 6,7 %) na 9 889 osob. Pøi
vylouèení vlivu pøechodu zamìstnancù do ÈEPS, a. s., meziroènì poklesl poèet zamìstnancù o 528 osob.

●   

Danì a poplatky hrazené z nákladù (ve výši 1 mld. Kè) poklesly o 0,15 mld. Kè (o 12,8 %), zejména
snížením poplatkù za zneèiš•ování ovzduší z dùvodu již plnì ekologizované výroby elektøiny v uhelných
elektrárnách.

●   

Jiné provozní náklady (1,8 mld. Kè) se meziroènì zvýšily o 17 % zejména vlivem nárùstu zùstatkové ceny
prodaného majetku, napø. pøi prodeji úložištì radioaktivního odpadu v areálu Jaderné elektrárny
Dukovany státu – plnìní podmínek „Atomového zákona“, pøi prodeji agloporitového závodu v Elektrárnì
Dìtmarovice aj. Naproti tomu poklesly náklady na prodaný materiál, jakož i náhrady škod zpùsobených
exhalacemi.

●   

Odpisy investièního majetku stouply na úroveò 8,3 mld. Kè (o 3,6 %), a to vlivem uvedení investièního
majetku do užívání. V porovnání s nárùstem odpisù v minulých letech je tento nárùst relativnì malý, a to i
z dùvodu vkladu majetku do dceøiné spoleènosti ÈEPS, a. s. Pøi vylouèení vlivu odepisování majetku
ÈEPS, a. s., by nárùst odpisù èinil 0,6 mld. Kè (zvýšení o 7,6 %).

●   

Tvorba provozních rezerv meziroènì poklesla o 0,4 mld. Kè (o 11,2 %) na 3,2 mld. Kè a pøedstavuje 5,6
% celkových nákladù. Hlavním dùvodem tohoto poklesu je snížení plánovaného objemu generálních
oprav v budoucích letech.

●   

Finanèní náklady meziroènì stouply o 2,1 mld. Kè (o 38,4 %) zejména výrazným nárùstem tvorby rezervy
na nerealizované kurzové ztráty, a to o 1,3 mld. Kè (o 239 %), pøedevším vlivem meziroèního zhoršení
kurzu tuzemské mìny vùèi cizím mìnám, jakož i zmìn ve struktuøe devizových úvìrù a pùjèek. Došlo
rovnìž k nárùstu nákladových úrokù o 0,4 mld. Kè (o 10,6 %) vlivem meziroèního zvýšení objemu
zápùjèního kapitálu. Z porovnání jeho výše ke konci let 1998 a 1999 vyplývá, že z celkového zvýšení 9,7
mld. Kè pøipadá na dlouhodobé bankovní úvìry 3 mld. Kè a na dluhopisy 6,7 mld. Kè. Dosažená úroveò
finanèních nákladù ve výši 7,4 mld. Kè znamená, že jejich podíl na celkových nákladech se zvýšil z 10,1
% na 13,1 %.

●   

STRUKTURA MAJETKU



Celková èistá aktiva spoleènosti (tj. snížená o oprávky a opravné položky), dosáhla ke konci roku 1999 hodnoty
196,5 mld. Kè, což je o 9 % (o 16,2 mld. Kè) více než na konci roku 1998. Došlo k tomu pøedevším v dùsledku
nárùstu obìžných aktiv, která vzrostla o 9,3 mld. Kè a ostatních aktiv, která se zvýšila o 4,1 mld. Kè.

Stálá aktiva v hodnotì 167,5 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 85,2 % a oproti minulému roku se zvýšila o 1,7 % (o 2,8 mld. Kè). Nižší nárùst stálých aktiv
než v minulých letech byl zpùsoben vložením investièního majetku Divize pøenosová soustava do majetku novì
založené dceøiné spoleènosti ÈEPS, a. s. Celkový majetkový vklad ÈEZ, a. s., ve výši 2,1 mld. Kè (výše finanèní
investice ÈEZ, a. s., uvedená v rozvaze k 31. 12. 1999) vznikl jako souèet nepenìžního vkladu ve výši úèetního
ocenìní (6 mld. Kè) a penìžního vkladu 0,3 mld. Kè, sníženého o podíl ÈEPS, a. s., na vzniklých dluhových
závazcích ÈEZ, a. s., ve výši 4,2 mld. Kè. Nedokonèené investice a zálohy na investièní majetek vzrostly
meziroènì o 8,7 % na 79,6 mld. Kè, jejich podíl z celkových aktiv nepatrnì poklesl, a to z hodnoty 40,6 %,
dosažené na konci roku 1998, na 40,5 % ke konci roku 1999.

Obìžná aktiva, skládající se ze zásob, pohledávek a finanèního majetku, dosáhla v netto stavu ke konci roku 1999
výše 24,2 mld. Kè, což je o 62,5 % více než na konci roku 1998. Jednotlivé položky obìžných aktiv se vyvíjely
takto:

Zásoby paliva a materiálu ve výši 10,3 mld. Kè tvoøí 42,5 % obìžných aktiv spoleènosti. V rùbìhu roku
1999 se zásoby zvýšily o 0,5 mld. Kè (o 4,8 %), a to kombinací øady vlivù – vzrùstem zásob jaderného
paliva o 0,7 mld. Kè v souvislosti s chystaným uvedením Jaderné elektrárny Temelín do provozu,
poklesem zásob uhlí o 0,5 mld. Kè a vznikem zásob náhradních dílù ze zastaveného retrofitu elektrárny
Tušimice I ve výši 0,2 mld. Kè.

●   

V prùbìhu roku 1999 došlo k významnému nárùstu pohledávek v netto stavu z 4,1 mld. Kè na 9,9 mld. Kè
(o 143 %), které tak pøedstavují 40,8 % obìžných aktiv spoleènosti. Celkový rùst pohledávek o 5,8 mld.

●   



Kè je spojen zejména se vznikem dceøiné spoleènosti ÈEPS, a. s., (celkové pohledávky vùèi této
spoleènosti èinily ke konci roku 1999 5,2 mld. Kè), dále pak vyšším pøeplatkem na zálohách na daò z
pøíjmù vùèi státu o 0,5 mld. Kè. Souèástí vkladu majetku do ÈEPS, a. s., je i její podíl na dluhovém
závazku ÈEZ, a. s., ve výši 4,2 mld. Kè (ke konci roku 1999 je souèástí dlouhodobých pohledávek ve výši
3,4 mld. Kè a krátkodobých pohledávek ve výši 0,8 mld. Kè), jakož i další pohledávka 0,8 mld. Kè ve výši
úèetního ocenìní aktiv nad rámec pùvodního nepenìžitého vkladu, která bude násled-nì kapitalizována v
rámci zvyšování základního jmìní ÈEPS, a. s.

V roce 1999 došlo k významnému nárùstu finanèního majetku spoleènosti na úroveò 4 mld. Kè, a to
zejména vydáním 3. emise zahranièních dluhopisù v mìsíci øíjnu. Pøevážná èást tìchto doèasnì volných
zdrojù (3,5 mld. Kè), urèených na financování potøeb spoleènosti, byla k 31. 12. 1999 uložena ve formì
krátkodobých cenných papírù (smìnek).

●   

Vlastní jmìní, které je vedle základního jmìní tvoøeno zákonným rezervním fondem, kapitálovými fondy,
sociálním fondem, fondem odmìn a nerozdìleným ziskem, dosáhlo na konci roku 1999 výše 110 mld. Kè, což
pøedstavuje 56 % hodnoty pasiv spoleènosti. Vlastní jmìní meziroènì vzrostlo o 2 mld. Kè (o 1,9 %), a to rùstem
všech dílèích položek s výjimkou hospodáøského výsledku bìžného období, který meziroènì poklesl o 4,2 mld. Kè
a základního jmìní, jehož výše 59,2 mld. Kè se v prùbìhu roku nezmìnila.

Celková výše cizích zdrojù vèetnì ostatních pasiv dosáhla 86,5 mld. Kè a oproti konci pøedchozího roku vzrostla
o 14,2 mld. Kè (o 19,6 %). Rozhodující položky cizích zdrojù se zmìnily takto:

Ke zvýšení stavu rezerv o 2,2 mld. Kè (o 16,9 %) pøispìla zejména vyšší tvorba rezervy na kurzové ztráty
o 1,3 mld. Kè, tvorba rezervy na vyøazování jaderného zaøízení z provozu 0,65 mld. Kè a zvýšení rezervy
na skladování vyhoøelého jaderného paliva 0,3 mld. Kè.

●   

Zápùjèní kapitál se v prùbìhu roku 1999 zvýšil ze 47,6 mld. Kè na 57,4 mld. Kè (o 20,5 %). Výše
pøijatých bankovních úvìrù (26,8 mld. Kè ke konci roku 1999) vzrostla meziroènì o 3,1 mld. Kè
(pøedevším v oblasti dlouhodobých úvìrù) a objem vydaných obligací (30,6 mld. Kè ke konci roku 1999)
meziroènì stoupl o 6,8 mld. Kè. V úèetních výkazech jsou v zahranièí emitované dluhopisy
(prostøednictvím ÈEZ Finance B. V.) vedeny k 31. 12. 1999 jako závazky k podnikùm s rozhodujícím
vlivem, zatímco èást tìchto obligací, splatná do jednoho roku, byla (v souladu s úèetními pravidly)
pøevedena ke konci roku 1998 do krátkodobých závazkù k podnikùm s rozhodujícím vlivem (4,1 mld. Kè
první emise Eurobondù, splacených v prosinci 1999). Stav tuzemských dluhopisù je k 31. 12. 1999 veden
v rozvaze v rubrice „Emitované dluhopisy“, zatímco k 31. 12. 1998 byla jejich èást, u které bylo v èase
zpracování úèetní závìrky známo, že bude využita možnost pøedèasného splacení (4 mld. Kè druhé emise
tuzemských dluhopisù, splacených v lednu 1999), vedena v úèetních výkazech v položce krátkodobých
finanèních výpomocí.

●   

FINANCOVÁNÍ SPOLEÈNOSTI



V prùbìhu roku 1999 se zvýšil stav penìžních
prostøedkù o 3 mld. Kè. Provozní èinností bylo
získáno 12,3 mld. Kè, finanèní èinností 8,1 mld.
Kè. Tyto zdroje sloužily k pokrytí investièních
požadavkù v celkové výši 17,4 mld. Kè (z toho
1,6 mld. Kè na finanèní investice).

Celkový objem vynaložených investièních
prostøedkù spojených s poøízením investièního
majetku v roce 1999 pøedstavoval (bez
finanèních investic) 15,8 mld. Kè.

Rozhodující objemy investièních prostøedkù byly
vynaloženy:

na stavby jaderné energetiky 11,3 mld. Kè
(71,5 %), z toho na stavbì Jaderné
elektrárny Temelín 10,3 mld. Kè (65,2
%),

●   

na ekologické stavby 0,8 mld. Kè (5,1 %),●   

na stavby pøenosové soustavy (do
zahájení èinnosti ÈEPS, a. s., tj. do 31. 7.
1999) 0,6 mld. Kè (3,8 %).

●   

Oproti pùvodní výši investièního rozpoètu 19,9
mld. Kè bylo skuteèné èerpání (15,8 mld. Kè)
výraznì nižší (o 20,6 %). Nové pøedstavenstvo
spoleènosti, zvolené na mimoøádné valné
hromadì akcionáøù v lednu 1999, pozastavilo a
posléze zrušilo stavbu retrofitu elektrárny
Tušimice I a výraznì omezilo zahajování nových
staveb.

Financování potøeb spoleènosti bylo
zabezpeèováno jak z vlastních, tak z vnìjších
zdrojù. Na tvorbì penìžních prostøedkù z provozní èinnosti ve výši 12,3 mld. Kè se podílely zejména tyto
rozhodující položky:

ÈEZ, a. s., svolal a splatil k 27. lednu 1999 2. emisi tuzemských dluhopisù v objemu 4 mld. Kè. Tato emise byla
nahrazena 6. a 7. emisí dluhopisù denominovaných v Kè v celkové jmenovité hodnotì 7 mld. Kè. Aranžérem obou
emisí byla ING Baring Capital Markets. Šestá emise je desetiletá v objemu 4,5 mld. Kè. Jde o obligace s nulovým
kuponem, kde výnos je urèen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou (4,5 mld. Kè) a nižším emisním kurzem
dluhopisù (1,9 mld. Kè). Sedmá emise je patnáctiletá v objemu 2,5 mld. Kè. Prvních sedm let bude vyplácen roèní
kupon ve výši 9,22 %. Od poèátku osmého roku se pøejde na úroèení pohyblivou sazbou CPI + 4,20 %.

V únoru byly slouèeny dvì emise akcií ÈEZ, a. s., s nominální hodnotou 1 100 Kè a 1 000 Kè a rozštìpeny na
akcie s jednotnou nominální hodnotou 100 Kè. Dne 3. bøezna 1999 byl uzavøen nový smìneèný program. ÈEZ, a.
s., podepsal s Èeskou spoøitelnou, a. s, Citibank, a. s., ÈSOB, a. s., a ING Barings smlouvu o emisi vlastních
smìnek do celkové výše 5 mld. Kè na 3 roky s možností jejího prodloužení.

Ve druhém ètvrtletí pøedstavenstvo spoleènosti rozhodlo o nákupu akcií a pøedkupních práv k akciím



regionálních distribuèních spoleèností (s výjimkou spoleèností Pražská energetika, a. s., a Støedoèeská
energetická, a. s.). K jeho zajištìní byl sjednán krátkodobý úvìr s roèní lhùtou splatnosti ve výši 1 mld. Kè u
Commerzbank AG za výhodných podmínek.

Dne 7. èervna 1999 byla vydána osmá emise tuzemských dluhopisù v objemu 3 mld. Kè se splatností pìt let a
kuponem ve výši 8,75 %, jejímž manažerem byla Èeská spoøitelna, a. s. Z výtìžku emise byla pøedèasnì splacena
4. emise tuzemských dluhopisù s kuponem 10,9 %.

Dne 20. øíjna 1999 byla prostøednictvím ÈEZ Finance B. V. vydána 3. emise zahranièních dluhopisù (2. emise
Euro-bondù) v celkové nominální hodnotì 200 mil. EUR, jejímž manažerem byla banka CS First Boston. Emise je
sedmi-letá, splatná v roce 2006. Jde o veøejnì obchodovatelné dluhopisy s roèním kuponem 7,25 %. Výnos byl
použit ke splacení 1. emise euroobligací ÈEZ, a. s., ve výši 150 mil. USD a k financování potøeb spoleènosti.

FINANCOVÁNÍ DODÁVEK WESTINGHOUSE PRO JADERNOU ELEKTRÁRNU
TEMELÍN

V prùbìhu roku pokraèovala jednání smìøující k prodloužení lhùt pro doèerpání úvìru poskytnutého syndikátem
bank vedeným londýnskou Citibank s garancí americké Eximbank (z èeské strany byla rovnìž poskytnuta státní
garance). Úspìch tìchto jednání jak s vìøiteli, tak i s ruèiteli na obou stranách, jakož i návazné splnìní tzv.
odkládacích podmínek v listopadu, umožnilo doèerpat v prosinci prostøedky na nákup jaderného paliva pro první
blok, jakož i pokraèovat v (re)financování plateb firmì Westinghouse bìhem roku 2000 (øídicí a kontrolní systém
prvního bloku), resp. do konce roku 2001 (øídicí a kontrolní systém a jaderné palivo pro druhý blok). Po
doèerpání této tranše ve výši cca 7 mil. USD zbývá k doèerpání cca 153 mil. USD. U belgické èásti kontraktu
byla možnost èerpání úvìru (na øídicí a kontrolní systém pro oba bloky), poskytnutého syndikátem bank vedeným
bruselskou Generale Bank a pojištìným belgickou OND, prodloužena již v první polovinì roku 1998, v roce 1999
probíhalo plynulé financování dodávek. K doèerpání tohoto úvìru zbývá cca 17 mil. USD.

PØIJATÉ BANKOVNÍ ÚVÌRY A JEJICH SPLATNOST



U žádného úvìru nedošlo k prodlení se splátkou.

VÝVOJ HLAVNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELÙ

Vývoj ekonomických ukazatelù je možné charakterizovat srovnáním jejich výše dosažené ke konci roku 1999

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
vlivem velkého objemu novì uvádìných investic do provozu vykazoval trvalý pokles, poèínaje rokem 1998
stoupá, v roce 1999 vzrostl ze 43,5 % na 46,2 %.

Nárùst ukazatele „Celková likvidita“ (Obìžný majetek/Krátkodobý cizí kapitál) byl zpùsoben výraznì vyšším
nárùstem obìžného majetku v souvislosti se založením ÈEPS, a. s. (o 85,8 %) oproti nárùstu krátkodobého cizího
kapitálu (o 12,9 %).

Hodnota ukazatele „Míra krytí investièního majetku“ [(Vlastní jmìní + dlouhodobý cizí kapitál)/Stálá aktiva
netto] vzrostla ze 100,7 % na 107,5 %, pøedevším nárùstem dlouhodobého cizího kapitálu (dluhopisù a
bankovních úvìrù) o 21,3 %.

Ukazatel „Celková zadluženost (bez rezerv)“ ve výši 36,2 % [(Cizí zdroje - Rezervy + Ostatní pasiva)/Pasiva
celkem], vzrostl o 3,4 % a stále se pohybuje v pøíznivých hodnotách, stejnì tak jako ukazatel „Dlouhodobá
zadluženost“ [(Dlouhodobé závazky + Bankovní úvìry dlouhodobé)/Pasiva celkem], který stoupl na 27,8 %.

Ukazatel „Podíl stálých aktiv“ [Stálá aktiva (netto)/Aktiva celkem (netto)] v roce 1999 zaznamenal pokles proti
roku 1998 z 91,3 % na 85,2 %, zejména vlivem novì založené spoleènosti ÈEPS, a. s. Na jedné stranì došlo k
pøevodu stálých aktiv do této dceøiné spoleènosti a souèasnì došlo k nárùstu obìžných aktiv (vznikem
pohledávky, vyjadøující její podíl na dluhovém závazku ÈEZ, a. s.).

Ukazatel „Krytí stálých aktiv“ [Vlastní jmìní/Stálá aktiva (netto)] zùstal na úrovni roku 1998 vlivem stejného
nárùstu vlastního jmìní i stálých aktiv.

Výrazné snížení ukazatele „Rentabilita vlastního jmìní (hrubá)“ (Zisk pøed zdanìním/Prùmìrná výše vlastního
jmìní) z 8,3 % na 2,6 % souvisí s poklesem vytvoøeného zisku pøed zdanìním (o 66,9 %) pøi souèasném mírném
zvýšení vlastního jmìní spoleènosti.

Obdobnì výrazný pokles ukazatele „Rentabilita vlastního jmìní (èistá)“ (Zisk po zdanìní/ Prùmìrná výše vlastního
jmìní) v roce 1999, a to z 6,1 % na 2,0 % odpovídá snížení èistého zisku spoleènosti (o 66,1 %) pøi souèasném
mírném zvýšení vlastního jmìní spoleènosti.

Ve smlouvì o pùjèce Svìtové banky jsou definovány mimo jiné ukazatele:

S„Provozní nákladovost“ (Working ratio), který vyjadøuje požadavek nepøekroèit 60 % pomìru celkových
provozních výdajù k celkovým provozním pøíjmùm. U tohoto ukazatele došlo v roce 1999 k mírnému
pøekroèení dohodnutého limitu. Pøi pravidelných kontrolních misích Svìtové banky požádala akciová
spoleènost ÈEZ o možnost prominutí nedodržení limitu tohoto ukazatele v letech 1999 a 2000. Dùvodem

A.  



je zejména pomalejší náprava cen elektøiny pro koneèné spotøebitele (s pøímým vlivem na vývoj
pøedacích cen elektøiny mezi ÈEZ, a. s., a regionálními distribuèními spoleènostmi), nedosažení
pøepokládaného rùstu poptávky po elektøinì v Èeské republice, jakož i posunutí termínu uvedení do
provozu Jaderné elektrárny Temelín oproti pøedpokladùm pøi podpisu úvìrové smlouvy v roce 1992.
Svìtová banka této žádosti vyhovìla dopisem z 23. listopadu 1999.

„Krytí obsluhy dluhu vlastními finanèními zdroji“ (Debt service ratio), který vyjadøuje požadavek
vytvoøit v roce 1999 èisté pøíjmy ve výši minimálnì 2,2 násobku dluhové služby. Dosažená výše v roce
1999 je odvislá od zpùsobu hodnocení mimoøádného programu v oblasti dluhopisù v roce 1999, kdy došlo
ke splacení tøí emisí dluhopisù v celkové výši 11,1 mld. Kè (z toho u dvou emisí se jednalo o pøedèasné
splacení v celkové výši 7 mld. Kè) a souèasnì byly vydány ètyøi nové emise dluhopisù v celkové výši 17,4
mld. Kè. Jestliže není zahrnuta celková výše splátek dluhopisù do výpoètu, èiní výsledná hodnota 2,28, tj.
její výše je dostateèná. V pøípadì, že v souvislosti s refinancováním dluhu, jehož cílem bylo snížit
prùmìrnou úrokovou míru zápùjèního kapitálu, budou zahrnuty jen øádné splátky dluhopisù (bez
pøedèasných splátek dluhopisù), je výsledná hodnota ukazatele 1,48, tj. pod limitem. V zájmu pøedejít
možným nedorozumìním akciová spoleènost ÈEZ požádala Svìtovou banku o prominutí nedodržení
limitní výše tohoto ukazatele v letech 1999 a 2000 a Svìtová banka výše zmínìným dopisem této žádosti
vyhovìla.

B.  

„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). Uvádìné dvì výsledné hodnoty ukazatele souvisí (obdobnì jako u
pøedchozího ukazatele) se zpùsobem hodnocení programu v oblasti dluhopisù v roce 1999, bez ohledu na
zvolený zpùsob hodnocení je limitní podmínka u tohoto ukazatele i nadále plnìna.

C.  



VÝROK AUDITORA
 
Akcionáøùm akciové spoleènosti ÈEZ:

Ovìøili jsme úèetní závìrku spoleènosti ÈEZ, a. s., k 31. prosinci 1999 v souladu se zákonem ÈNR è. 524/1992
Sb., o auditorech a Komoøe auditorù Èeské republiky, a s 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 s 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 1999 a výsledky jejího hospodaøení za rok 1999 v
souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, a s pøíslušnými pøedpisy.

Ovìøili jsme také konsolidovanou úèetní závìrku spoleènosti ÈEZ, a.s., k 31. prosinci 1999 a naše stanovisko k ní
jsme vyjádøili ve výroku bez výhrad ze dne 15. bøezna 2000.

Dále jsme ovìøili úèetní závìrku a konsolidovanou úèetní závìrku spoleènosti ÈEZ, a. s., k 31. prosinci 1998 a
naše zprávy z 26. bøezna 1999 obsahovaly výrok bez výhrad.

Výroèní zpráva za rok 1999 obsahuje údaje o dùležitých skuteènostech, které se vztahují k úèetní závìrce a
konsolidované 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 úèetní závìrce a konsolidované úèetní závìrce za rok 1999. Jiné než úèetní informace získané z
úèetní závìrky, konsolidované úèetní závìrky a úèetních knih spoleènosti jsme však neovìøovali.

15. bøezna 2000
Praha, Èeská republika



ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (tis. Kè)
 





VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU (tis. Kè)
 





PØÍLOHA TVOØÍCÍ SOUÈÁST ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY
K 31. PROSINCI 1999
 
1. POPIS SPOLEÈNOSTI

ÈEZ, a. s. (spoleènost) je èeská právnická osoba, akciová spoleènost, vzniklá zápisem do obchodního rejstøíku
dne 6. 5. 1992, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 29. Rozhodujícím 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 tøinácti 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) a jednu jadernou elektrárnu ve výstavbì (Temelín). Divize pøenosové
soustavy, která byla k 31. 12. 1998 organizaèní jednotkou spoleènosti, se v prùbìhu roku 1999 transformovala do
samostatného právního subjektu, dceøiné spoleènosti ÈEPS, a. s.
V roce 1998 provedla spoleènost zmìnu v zápisu do obchodního rejstøíku v souvislosti se zvýšením základního
jmìní o hodnotu dodateènì privatizovaných pozemkù, které byly Fondem národního majetku ÈR vloženy do
spoleènosti ve výši 50 913 tis. Kè. V roce 1999 ke zmìnì základního jmìní, zapsaného v obchodním rejstøíku,
nedošlo.
Jediným subjektem, podílejícím se dvaceti a více procenty na základním jmìní spoleènosti, je Fond národního
majetku Èeské republiky. Jeho podíl k 31. 12. 1999 pøedstavuje 67,6 % základního jmìní spoleènosti.

Èlenové statutárního a dozorèího orgánu k 31. 12. 1999:

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 1999 spoleènost rozhodla o vytvoøení konsolidaèního celku, který je
pøedstavován mateøskou spoleèností (ÈEZ, a. s.), dceøiným podnikem ÈEPS, a. s., jehož veškeré akcie jsou ve
vlastnictví spoleènosti a pøidruženým podnikem Severoèeské doly, a. s., ve kterém spoleènost vlastní podíl na
jeho základním jmìní ve výši 37,9 %.

3. ZPÙSOBY OCEÒOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Bìhem roku 1999 nedošlo ke zmìnì zpùsobu oceòování a úèetního odpisování.
Spoleènost používala pøi sestavení úèetní závìrky za rok 1999, resp. 1998, 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 60 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. Úroky z úvìrù na konkrétní investice 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 a 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. Ve výši nerealizované kurzové ztráty (do roku 1998), resp. ve výši
rozdílu mezi nerealizovanou kurzovou ztrátou a nerealizovaným kurzovým ziskem (od roku 1999), je vytváøena
rezerva na kurzové ztráty na vrub nákladù. Výpoèet tvorby této rezervy je dále ovlivnìn pøípadnými zajiš•ovacími
obchody, 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

a) Nehmotný investièní majetek

Odpisy nehmotného investièního majetku, zaúètované do nákladù v roce 1999, resp. 1998, èinily 127 545 tis. Kè,
resp. 119 348 tis. Kè. Souhrnná výše drobného nehmotného majetku, vedeného v operativní evidenci, èiní k 31.
12. 1999, resp. 1998, v poøizovacích cenách 132 097 tis. Kè, resp. 126 485 tis. Kè.

b) Hmotný investièní majetek

Odpisy hmotného investièního majetku byly v roce 1999, resp. 1998, zaúètovány do nákladù ve výši 8 211 850
tis. Kè, resp. 7 932 706 tis. Kè.
Souhrnná výše drobného hmotného majetku, neuvedeného v rozvaze, vedeného k 31. 12. 1999, resp. 1998, v



operativní evidenci, èiní v poøizovacích cenách 734 004 tis. Kè, resp. 756 806 tis. Kè.

Spoleènost upravuje ocenìní hmotného investièního majetku v souvislosti se snížením jeho hodnoty, vyplývajícím
z plánovaného prodeje nebo likvidace neprovozovaného zaøízení. V roce 1999, resp. 1998, èinily tyto úpravy 490
tis. Kè, resp. 170 967 tis. Kè, a byly zaúètovány jako opravná položka do nákladù. V roce 1999, resp. 1998, byly
nìkteré opravné položky, vytvoøené v minulých obdobích, zúètovány do výnosù ve výši 197 273 tis. Kè, resp.
23 089 tis. Kè, na základì realizovaného prodeje, likvidace, pøíp. v dùsledku nového propoètu.
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 1999, resp. 1998,
èinila 1 944 062 tis. Kè, resp. 2 416 826 tis. Kè a je zaúètována v nákladech.
Majetek spoleènosti není k 31.12.1999 zatížen zástavním právem.
Na nejvýznamnìjší investièní akci spoleènosti, jadernou elektrárnu Temelín, bylo od zahájení stavby do
31. 12. 1999, resp. 1998, vynaloženo 80 mld. Kè, resp. 70 mld. Kè. Spoleènost pøedpokládá, že na dokonèení
výstavby obou blokù vynaloží 19 mld. Kè, z toho 10 mld. Kè v roce 2000. 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.

c) Finanèní investice
Rozhodující a podstatné podíly spoleènosti k 31. 12. 1999 a 31. 12. 1998 jsou uvedeny v pøehledu na stranì 89.
Finanèní informace o tìchto spoleènostech byly získány pøevážnì z neovìøených úèetních závìrek roku 1999 a
ovìøených úèetních závìrek roku 1998 pøíslušných spoleèností. Ve výši ceny poøízení vkladu do spoleènosti
GAPROM, s.r.o., tj. 6 000 tis. Kè, byla v roce 1999 vytvoøena opravná položka, zaúètovaná do nákladù, z dùvodu
probíhající likvidace této spoleènosti.

Ostatní cenné papíry a jiné finanèní investice spoleènosti k 31. 12. 1999, resp. 1998:

Majetkové úèasti v regionálních distribuèních spoleènostech zahrnují akcie ve vlastnictví spoleènosti, poskytnuté
zálohy ve výši 100 % budoucí kupní ceny akcií a hodnotu samostatnì pøevoditelných práv.
Zbývající èást jiných finanèních investic 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. 1999, resp. 1998, je vykázán v rozvaze ve výši 58 880 tis. Kè, resp.
81 730 tis. Kè. V pøípadì roku 1999 se jedná o netto èástku po snížení o opravnou položku ve výši 12 900 tis. Kè,
která byla zaúètována do nákladù z dùvodu dlouhodobì neuhrazené poskytnuté pùjèky.

Rozhodující a podstatné podíly spoleènosti k 31. 12. 199 a 31. 12. 1998
(kliknutí = vìtší obrázek)



5. ZÁSOBY

Stav zásob, vykázaný ve sloupci netto rozvahy k 31. 12. 1999, resp. 1998, obsahuje zásoby jaderného paliva
ve výši 7 367 707 tis. Kè, resp. 6 646 953 tis. Kè a zásoby fosilního energetického paliva ve výši 796 786 tis. Kè,
resp. 1 284 204 tis. Kè. Ostatní zásoby ve výši 2 131 663 tis. Kè, resp. 1 897 950 tis. Kè, jsou zejména náhradní
díly k hmotnému investiènímu majetku a zásoby hmot na úpravu spalin.
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 byla zaúètována do
nákladù ve výši 128 989 tis. Kè v roce 1999, resp. 3 694 tis. Kè v roce 1998. V dùsledku uskuteènìného prodeje
nebo likvidace zásob se pøíslušná èást opravné položky úètuje do výnosù. Z tohoto dùvodu byly v roce 1999,
resp. 1998, zúètovány do výnosù opravné položky ve výši 28 934 tis. Kè, resp. 10 405 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 1999, resp. 1998,
vytvoøeny opravné položky na vrub nákladù ve výši 57 954 tis. Kè, resp. 42 468 tis. Kè. Tvorba opravných
položek byla stanovena na základì ustanovení zákona o rezervách pro zjištìní základu danì z pøíjmù 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 1999, resp. 1998, ve výši 73 832 tis. Kè, resp.
43 174 tis. Kè, proúètovány do výnosù. Opravné položky jsou uvedeny ve sloupci korekce rozvahy.
Pohledávky po lhùtì splatnosti èinily k 31. 12. 1999, resp. 1998, celkem 367 415 tis. Kè, resp. 365 455 tis. Kè.

Rozpis pohledávek po lhùtì splatnosti k 31. 12. 1999, resp. 1998, podle poètu dnù po lhùtì splatnosti (v tis. Kè):

K 31. 12. 1999 mìla spoleènost pohledávky vùèi jedné právnické a jedné fyzické osobì, v celkové výši 1 763



tis. Kè, kryté zástavním právem. Jedná se o pohledávky za dodávku tepla a zástavou jsou nemovitosti ve
vlastnictví tìchto osob.
Pohledávky spoleènosti vùèi podnikùm s rozhodujícím a podstatným vlivem k 31. 12. 1999, resp. 1998, èinily
celkem 5 303 609 tis. Kè, resp. 132 368 tis. Kè.

7. OPRAVNÉ POLOŽKY

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

Zmìny na úètech opravných položek za období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1999 (v tis. Kè):

8. FINANÈNÍ MAJETEK

Stav penìžních prostøedkù v cizích mìnách, uložených na bankovních úètech spoleènosti a v krátkodobých
cenných papírech (depozitních smìnkách), pøepoètený kurzem Èeské národní banky, platným k 31. 12. 1999,
resp. 1998, èinil 2 884 847 tis. Kè, resp. 207 197 tis. Kè.

9. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady pøíštích období zahrnují pøedevším èasovì rozlišený úrok z 6. emise tuzemských obligací (nulový
kupon) a dále èasovì rozlišené kurzové ztráty, realizované v souvislosti se zajiš•ovacími operacemi.

10. VLASTNÍ JMÌNÍ

Základní jmìní spoleènosti k 31. 12. 1999 èiní 59 208 846 tis. Kè. Z toho 59 194 942 tis. Kè je zapsáno v
obchodním rejstøíku a skládá se z 591 949 421 ks akcií o nominální hodnotì 100 Kè. Veškeré akcie jsou plnì
splaceny a jsou zaknihovány na majitele. Rozdíl, tj. 13 904 tis. Kè, pøedstavuje zvýšení základního jmìní o
dodateènì privatizovaný majetek, vložený do spoleènosti Fondem národního majetku ÈR, které dosud nebylo
zapsáno do obchodního rejstøíku. Pøíslušné akcie nebyly k 31. 12. 1999 emitovány.
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. Pøíspìvek na stavbu odsiøovacího zaøízení v elektrárnì Mìlník byl v roce 1999
dodateènì zvýšen o 8 271 tis. Kè. Tyto pøíspìvky zvýšily vlastní jmìní spoleènosti v roce 1998 a 1999.
V roce 1998 byl zaúètován nepenìžní kapitálový vklad do základního jmìní spoleènosti ve výši 13 904 tis. Kè.
Jeho ocenìní bylo stanoveno Fondem národního majetku ÈR pøi vkládání dodateènì privatizovaného investièního
majetku do spoleènosti. V roce 1999 k žádnému navýšení základního jmìní nedošlo.

V roce 1999, resp. 1998, došlo k následujícím zmìnám na úètech vlastního jmìní (v tis. Kè):



Na základì stanov spoleènost vytváøí následující fondy ze zisku (v tis. Kè):

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.

Ve smyslu rozhodnutí øádné valné hromady spoleènosti, konané dne 22. 6. 1999, byl zisk roku 1998 rozdìlen
následujícím zpùsobem (v tis. Kè):

Valná hromada spoleènosti rozhodla nevyplácet dividendy ze zisku roku 1998.

11. REZERVY

Zmìny na úètech rezerv za období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1999 (v tis. Kè):

Zákonné rezervy se tvoøí za úèelem a ve výši, která je v souladu se zákonem o rezervách pro zjištìní základu danì
z pøíjmù. Zákonná rezerva byla v letech 1999 a 1998 vytváøena na provádìné generální opravy hlavních
výrobních zaøízení, na budoucí náklady, spojené s vyøazováním jaderných zaøízení z provozu v souladu s
pøíslušným ustanovením „Atomového zákona“ a na rekultivaci, zajištìní péèe o skládky a asanaci po ukonèení
jejich provozu ve smyslu zákona o odpadech.
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. Rezerva na obchodní spor byla
vytvoøena v roce 1999 na náklady, související s neodebráním energetického uhlí od Mostecké uhelné spoleènosti,
a. s.



12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

1) Úrokový výnos 6. emise obligací v celkové výši 2 637 095 tis. Kè byl stanoven jako rozdíl mezi nominální hodnotou emise a nižším emisním
kurzem.
2) Souèástí emisních podmínek 7. emise obligací je pøechod na pohyblivou úrokovou sazbu (CPI+4,20 %) od roku 2006.

Druhá emise tuzemských obligací (4 mld. Kè) byla v souladu s emisními podmínkami pøedèasnì splacena v lednu
1999. Z toho dùvodu byla její hodnota vykázána v pasivech rozvahy jako krátkodobá finanèní výpomoc již v
úèetní závìrce za rok 1998.
Ètvrtá emise tuzemských obligací (3 mld. Kè) byla v souladu s emisními podmínkami pøedèasnì splacena v
èervnu 1999. Dne 17. 7. 1997, tj. k datu emise dluhopisù na americkém kapitálovém trhu, byl uskuteènìn swap
celé nominální hodnoty dlouhodobé pùjèky (200 mil. 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 snížil na 319 563 tis. DEM, tj. 5 707 402 tis. Kè. V prùbìhu roku 1999 byl postupnì
realizován swap, kterým byla celá zbývající jistina pøevedena na èeskou mìnu. Hodnota této dlouhodobé pùjèky k
31. 12. 1999 èiní 6 199 617 tis. Kè.
Dne 20. 10. 1999, tj. k datu 2. emise euroobligací prostøednictvím spoleènosti ÈEZ FINANCE B.V., uzavøela
spoleènost s touto dceøinou spoleèností smlouvu o dlouhodobé pùjèce ve výši nominální hodnoty 2. emise
euroobligací, tj. 200 mil. EUR. Do konce roku 1999 bylo realizováno nìkolik swapù, kterými byla èást jistiny v
objemu 175 mil. EUR pøevedena na èeskou mìnu. K 31. 12. 1999 èiní celková hodnota této dlouhodobé pùjèky
7 354 250 tis. Kè.
V prosinci 1999 byla splacena pùjèka ve výši nominální hodnoty 1. emise euroobligací, jejíž úèetní ocenìní po
swapu v roce 1996 pøedstavovalo 4 136 996 tis. Kè. Vzhledem k dobì splatnosti kratší než jeden rok byla tato
pùjèka vykázána již v závìrce za rok 1998 jako krátkodobý závazek k podniku s rozhodujícím vlivem.
Náklady na úroky, vztahující se k obligacím, emitovaným spoleèností nebo prostøednictvím dceøiné spoleènosti
ÈEZ FINANCE B.V., èinily v roce 1999, resp. 1998, celkem 2 576 777 tis. Kè, resp. 2 333 405 tis. Kè.
K 31. 12. 1999, resp. 1998, nemìla spoleènost žádné dlouhodobé závazky po lhùtì splatnosti.
Dlouhodobé závazky spoleènosti vùèi podnikùm s rozhodujícím a podstatným vlivem k 31. 12. 1999, resp. 1998,
èiní celkem 13 553 867 tis. Kè, resp. 5 707 402 tis. Kè.

13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 1999, resp. 1998, nemìla spoleènost krátkodobé závazky po lhùtì splatnosti ani závazky kryté podle
zástavního práva.
Krátkodobé závazky spoleènosti vùèi podnikùm s rozhodujícím a podstatným vlivem èiní k 31. 12. 1999, resp.
1998, celkem 1 385 092 tis. Kè, resp. 4 606 000 tis. Kè.

14. BANKOVNÍ ÚVÌRY A VÝPOMOCI



Náklady na úroky, vztahující se k bankovním úvìrùm, èinily 2 033 338 tis. Kè za rok 1999, resp. 1 835 663 tis. Kè
za rok 1998, z toho bylo do poøizovací ceny investic zahrnuto 281 433 tis. Kè, resp. 254 972 tis. Kè.

Souhrnná splatnost dlouhodobých bankovních úvìrù k 31. 12. 1999 (v tis. Kè):

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). Spoleènosti nevznikla splatná
daòová povinnost na základì pøiznání k dani z pøíjmù právnických osob za rok 1999. Splatná daò, vykázaná v
úèetní závìrce k 31. 12. 1999, pøedstavuje dopady dodateèných pøiznání k dani z pøíjmù za pøedchozí období.
Odložená daò z pøíjmù je vypoètena jako násobek sazby danì, platné pro rok 2000 (31 %) a rozdílu mezi daòovou
a úèetní zùstatkovou cenou odpisovaného hmotného a nehmotného investièního majetku k 31. 12. 1999. Odložená
daò, zaúètovaná do nákladù roku 1999, je vypoètena jako rozdíl mezi takto stanoveným celkovým závazkem a
odloženým daòovým závazkem, vykázaným v pasivech rozvahy k 31. 12. 1998. Rozdíl mezi daòovou a úèetní
zùstatkovou cenou investièního majetku k 31. 12. 1999 èinil 16 225 030 tis. Kè, odložený daòový závazek k 31.
12. 1998 byl vykázán v pasivech rozvahy ve výši 4 483 860 tis. Kè, náklad na odloženou daò z pøíjmù roku 1999
byl zaúètován ve výši 545 899 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 dopravní prostøedky.

Údaje o majetku, najatém formou finanèního leasingu k 31. 12. 1999, resp. 1998 (v tis. Kè):

18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Spoleènost má k 31. 12. 1999, resp. 1998, majetek nezahrnutý v rozvaze (vedený v operativní evidenci) v celkové
hodnotì 2 237 401 tis. Kè, resp. 2 216 347 tis. Kè. Jedná se o drobný hmotný majetek ve výši 734 004 tis. Kè,
resp. 756 806 tis. Kè, drobný nehmotný majetek ve výši 132 097 tis. Kè, resp. 126 485 tis. Kè a neuhrazené
pohledávky z titulu smluvních pokut a úrokù z prodlení v èástce 1 371 300 tis. Kè, resp. 1 333 056 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 letech 1998 a 1999 neobdrželi èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady žádná další plnìní nad rámec osobních
nákladù, s výjimkou možnosti použití osobních automobilù pro služební i soukromé úèely.

Pøehled pohledávek a závazkù vùèi podnikùm ve skupinì k 31. 12. 1999, resp. 1998 (v tis. Kè):



Celkový obrat pohledávek a závazkù (prodejù a nákupù vèetnì danì z pøidané hodnoty) vùèi podnikùm ve skupinì
za rok 1999, resp. 1998 (v tis. Kè):



22. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY

Dne 25. 1. 2000 probìhla mimoøádná valná hromada spoleènosti, na které byly opìtovnì schváleny všechny body
programu, projednané a schválené na mimoøádné valné hromadì dne 5. 1. 1999 a øádné valné hromadì dne 22. 6.
1999. Hlavním dùvodem konání této valné hromady byla žaloba minoritního akcionáøe, zpochybòující platnost
usnesení valných hromad, konaných v roce 1999 a rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze, proti
kterému se spoleènost odvolala k vrchnímu soudu.

23. PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH (tis. Kè)

Pøehled o penìžních tocích byl zpracován nepøímou metodou.





KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (tis. Kè)
 





KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT (tis. Kè)
 

Poznámka:
V roce 1999 byl poprvé uplatnìn výpoèet odloženého daòového závazku z rozdílu mezi úèetním ocenìním akcií
pøidruženého podniku v mateøské spoleènosti a ocenìním pro úèely konsolidace ve výši podílu na vlastním jmìní
pøidruženého podniku. Tato odložená daò v celkové výši 464 444 tis. Kè byla zahrnuta do nákladù roku 1999. V
pøípadì, že by tato metoda byla použita již v roce 1998, byl by podstatnou èástí tohoto odloženého daòového
nákladu (410 410 tis. Kè) ovlivnìn konsolidovaný zisk roku 1998, který by pak byl vykázán ve výši 7 126 340 tis.
Kè, zatímco konsolidovaný zisk roku 1999 by byl uveden v èástce 2 034 245 tis. Kè.



VYBRANÉ ÚDAJE Z PØÍLOHY KE KONSOLIDOVANÉ
ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE K 31. PROSINCI 1999
 
(Pøíloha k této konsolidované úèetní závìrce neobsahuje nìkteré údaje, které jsou shodné s údaji samostatné úèetní
závìrky ÈEZ, a. s., a jsou uvedeny v pøíloze, která je souèástí samostatné úèetní závìrky ÈEZ, a. s.)

1. VYMEZENÍ KONSOLIDAÈNÍHO CELKU

Spoleènost ÈEZ, a. s., je mateøským podnikem konsolidaèního celku „Skupina ÈEZ“, do které jsou dále zahrnuty
dceøiný podnik ÈEPS, a. s. (dále jen dceøiný podnik) a pøidružený podnik Severoèeské doly, a. s. (dále jen
pøidružený podnik). Hlavním pøedmìtem èinnosti dceøiného podniku je rozvod elektøiny, výroba, instalace a
opravy elektronických zaøízení a montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zaøízení. Veškeré
akcie, emitované dceøiným podnikem, jsou ve vlastnictví mateøské spoleènosti. Hlavním pøedmìtem èinnosti
pøidruženého podniku je vyhledávání, tìžba, úprava a odbyt hnìdého uhlí a doprovodných surovin. K 31. 12. 1999
vlastnila mateøská spoleènost podíl na základním jmìní pøidruženého podniku ve výši 37,9 %. Úèetní závìrky
ostatních dceøiných a pøidružených podnikù k 31. 12. 1999, resp. 1998, nejsou pøedmìtem konsolidace, protože
jejich podíl na konsolidaèním celku je nevýznamný.

Pøidružený podnik je od data svého vzniku odpovìdný za náklady na uzavøení a rekultivaci tìžebních území, která
byla v provozu od 50. let jako povrchové doly. Výše rezervy na náklady spojené se sanacemi a rekultivací k 1.
lednu 1994 èinila 878 081 tis. Kè. Pokud by právní pøedchùdce spoleènosti (Severoèeské hnìdouhelné doly, s. p.)
postupoval podle úèetních zásad, platných v souèasnosti, výše této rezervy k 1. lednu 1994 by èinila 5 978 800 tis.



Kè. Po dobu zbývající životnosti dolù, jejichž uzavøení se plánuje na rok 2030, se v rámci této rezervy postupnì
vytvoøí zdroje ve výši 5 100 mil. Kè na pokrytí uvedeného rozdílu.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY

Úèetní závìrky mateøské spoleènosti, dceøiného podniku a pøidruženého podniku, zpracované k 31. 12. 1999
podle zákona o úèetnictví a podle postupù úètování pro podnikatele, byly ovìøeny auditorem Arthur Andersen
Èeská republika, k. s., s výrokem bez výhrad.
Pøiložená konsolidovaná úèetní závìrka „Skupiny ÈEZ“ byla zpracována v souladu s opatøením Ministerstva
financí ÈR, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace úèetní závìrky, a to pøímým zpùsobem, plnou
metodou konsolidace v pøípadì dceøiného podniku a ekvivalenèní metodou v pøípadì pøidruženého podniku.
Úpravy úèetní závìrky dceøiného podniku byly provedeny u položek, jejichž oceòovací principy se odlišují od
principù, stanovených konsolidaèními pravidly. Odpisový plán dceøiného podniku a z nìho vyplývající odpisy
hmotného a nehmotného investièního majetku byly pro potøeby sestavení konsolidované úèetní závìrky upraveny.
Zùstatky úètù zásob dceøiného podniku nebyly z dùvodu nevýznamnosti pøepoèteny dle principù, stanovených
konsolidaèními pravidly.

3. ZPÙSOBY OCEÒOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Finanèní investice
Akcie a penìžní i nepenìžní vklady do obchodních spoleèností, které nejsou zahrnuty do konsolidaèního celku,
jsou ocenìny cenou poøízení, resp. úèetní hodnotou majetku, za který byly tyto finanèní investice poøízeny.
Hodnota akcií dceøiného podniku je vylouèena v rámci plné metody konsolidace. Akcie pøidruženého podniku
jsou ocenìny metodou ekvivalence ve výši podílu mateøské spoleènosti na vlastním jmìní pøidruženého podniku.
Tyto cenné papíry jsou vykázány na samostatném øádku konsolidované rozvahy.

Zásoby
Nakupované zásoby jsou ocenìny skuteènými poøizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického
prùmìru (mateøská spoleènost), resp. FIFO (dceøiný podnik). Náklady na nakoupené zásoby zahrnují všechny
náklady spojené s jejich poøízením vèetnì nákladù na pøepravu. Úprava ocenìní nakupovaných zásob dceøiného
podniku nebyla provedena z dùvodu nevýznamnosti. Vlastní nedokonèená výroba se oceòuje skuteènými
vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují zejména pøímé materiálové a osobní náklady.

Pohledávky a závazky
Pohledávky a závazky 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. Pohledávky a závazky mezi mateøskou spoleèností a dceøiným podnikem se vzájemnì vyluèují.

Vlastní jmìní
Základní jmìní skupiny se vykazuje ve výši základního jmìní mateøské spoleènosti. Kapitálové fondy obsahují
pøedevším pøídìly ze zisku a pøijaté dary, resp. granty.

Daò z pøíjmù
Splatná daò z pøíjmù se vypoèítává za jednotlivé spoleènosti skupiny 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 2000 (31 %) a rozdílù mezi daòovou
a úèetní zùstatkovou cenou odpisovaného hmotného a nehmotného investièního majetku a mezi cenou poøízení a
vykázanou hodnotou cenných papírù v ekvivalenci, k 31. 12. 1999. Odložená daò, zaúètovaná do nákladù roku
1999, je vypoètena jako rozdíl mezi takto stanoveným celkovým závazkem a odloženým daòovým závazkem,
vykázaným v pasivech rozvahy k 31. 12. 1998. Skupina 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.

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 roku 1998 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 byl v roce 1998
jednorázovì odepsán do výnosù. V roce 1999 vznikl pasivní konsolidaèní rozdíl v souvislosti s nákupem dalších
akcií pøidruženého podniku v prùbìhu roku 1999. Tento konsolidaèní rozdíl byl v roce 1999 jednorázovì odepsán
do výnosù.

Konsolidaèní rezervní fond
Konsolidaèní rezervní fond pøedstavuje akumulovaný podíl na hospodáøském výsledku v ekvivalenci a odpis
pasivního konsolidaèního rozdílu od okamžiku zahrnutí pøidruženého podniku do konsolidaèního celku.

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

4. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ INVESTIÈNÍ MAJETEK

Nemotný investièní majetek

Odpisy nehmotného investièního majetku, zaúètované do nákladù v roce 1999, resp. 1998, èinily 127 745 tis. Kè,
resp. 119 348 tis. Kè.
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku, vedeného v operativní evidenci, èiní k 31. 12. 1999, resp. 1998, v
poøizovacích cenách 139 071 tis. Kè, resp. 126 485 tis. Kè.

Hmotný investièní majetek



Odpisy hmotného investièního majetku byly v roce 1999, resp. 1998, zaúètovány do nákladù ve výši 8 465 738
tis. Kè, resp. 7 932 706 tis. Kè.
Souhrnná výše drobného hmotného majetku, neuvedeného v rozvaze, vedeného k 31. 12. 1999, resp. 1998, v
operativní evidenci, èiní v poøizovacích cenách 790 573 tis. Kè, resp. 756 806 tis. Kè. Majetek skupiny není k 31.
12. 1999 zatížen zástavním právem.

5. VLASTNÍ JMÌNÍ

V období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1999 došlo k následujícím zmìnám v konsolidovaném vlastním jmìní (v tis.
Kè):



6. VÝNOSY Z BÌŽNÉ ÈINNOSTI

7. OSOBNÍ NÁKLADY

V letech 1998 a 1999 neobdrželi èlenové statutárních a dozorèích orgánù žádná další plnìní nad rámec osobních
nákladù, s výjimkou možnosti použití osobních automobilù pro služební i soukromé úèely.

8. VÝKAZY SPOLEÈNOSTÍ KONSOLIDAÈNÍHO CELKU

Úèetní závìrky mateøské spoleènosti a dceøiného a pøidruženého podniku za rok 1999, ve struktuøe urèené ke
zveøejnìní, jsou uvedeny v pøíloze.

1. PØÍLOHA



Obchodní jméno:
Sídlo:
IÈO:

ÈEZ, a. s.
Praha 1, Jungmannova 29
45274649

Zveøejòuje podle § 20, zák. è. 563/1991 Sb. hlavní údaje z úèetní závìrky za rok 1999, ovìøené auditorem Arthur
Andersen Èeská republika, k.s., licence è. 334, dne 15. 3. 2000.
Auditoský výrok: bez výhrad

ROZVAHA (v tis.Kè)

VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT (v tis.Kè)



2. PØÍLOHA

Obchodní jméno:
Sídlo:
IÈO:

ÈEPS, a. s.
Praha 7, Argentinská 38
25702556

Zveøejòuje podle § 20, zák. è. 563/1991 Sb. hlavní údaje z úèetní závìrky za rok 1999, ovìøené auditorem Arthur
Andersen Èeská republika, k.s., licence è. 334, dne 8. 3. 2000.
Auditoský výrok: bez výhrad



3. PØÍLOHA

Obchodní jméno:
Sídlo:
IÈO:

Severoèeské doly, a. s.
Chomutov. Boženy Nìmcové 5359
49901982

Zveøejòuje podle § 20, zák. è. 563/1991 Sb. hlavní údaje z úèetní závìrky za rok 1999, ovìøené auditorem Arthur
Andersen Èeská republika, k.s., licence è. 334, dne 18. 2. 2000.
Auditoský výrok: bez výhrad





VÝKAZY PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚÈETNÍCH STANDARDÙ
(IAS)
 
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚÈETNÍCH STANDARDÙ K
31. 12. 1999, K 31. 12. 1998 A K 31. 12. 1997
(Uvedené údaje jsou v mil. Kè.)



KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚÈETNÍCH
STANDARDÙ ZA ROK 1999, 1998 A 1997
(Pokud není uvedeno jinak, jsou uvádìné údaje v mil. Kè.)

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ VLASTNÍHO JMÌNÍ PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚÈETNÍCH
STANDARDÙ ZA ROK 1999, 1998 A 1997



KONSOLIDOVANÝ PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH PODLE MEZINÁRODNÍCH
ÚÈETNÍCH STANDARDÙ ZA ROK 1999, 1998 A 1997
(Uvedené údaje jsou v mil. Kè.)





ORGANIZAÈNÍ SCHÉMA
 
(kliknutí = velký obrázek, 143 KB)



ADRESÁØ ORGANIZAÈNÍCH JEDNOTEK
A INFORMAÈNÍCH CENTER
 
HLAVNÍ SPRÁVA

ÈEZ, a. s.
Jungmannova 29
111 48 Praha 1

Tel.: 02 / 2408 1111
Fax: 02 / 2408 2440

JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
Aleš John, øeditel pro techniku
Josef Sedlák, øeditel pro finance a správu

ÈEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Dukovany
675 50 Dukovany

Tel.: 0618 / 81 1111
Fax: 0618 / 86 6360

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN
František Hezouèký, výkonný øeditel Divize výstavba
Jaderné elektrárny Temelín

ÈEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín – elektrárna

Tel.: 0334/78 1111
Fax: 0334/78 2708

Energetické poradenské støedisko
Vladimír Zelený

ÈEZ, a. s.
Jungmannova 29
111 48 Praha 1

Tel.: 02 / 2408 2778
Fax: 02 / 2408 2422

Otevírací doba: pondìlí až ètvrtek od 10,00 do
17,00 hod. s výjimkou státních svátkù

Informaèní centrum
Rudolf Vybíral

ÈEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Dukovany
Informaèní centrum
675 50 Dukovany

Tel.: 0618 / 81 5519
Fax: 0618 / 86 6390

Otevírací doba: dennì od 9,00 do 16,00 hod.,
vèetnì soboty a nedìle s výjimkou státních svátkù. Každé
první pondìlí v mìsíci zavøeno.

Informaèní centrum
Milan Malík

ÈEZ, a. s.
Jaderná elektrárna Temelín
Informaèní centrum
373 05 Temelín – elektrárna

Tel.: 0334 / 78 2639
Fax: 0334 / 78 4900

Otevírací doba: do 30. 6. 2000 pouze na telefonickou
objednávku, od 1. 7. 2000 dennì od 9,00 do 16,00 hod.,
vèetnì soboty a nedìle s výjimkou státních svátkù



VODNÍ ELEKTRÁRNY
Jiøí Èerný, øeditel

ÈEZ, a. s.
Vodní elektrárny
252 07 Štìchovice

Tel.: 02 / 994 1088 – 90
Fax: 02 / 994 1308

Informaèní centra

Prùtoèná a pøeèerpávací vodní
elektrárna Štìchovice

ÈEZ, a. s.
Vodní elektrárny
Informaèní centrum
252 07 Štìchovice

Tel.: 0603 / 769 197 – objednávky Jan Frouz

Pøeèerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stránì

Prùvodcovské služby zajiš•uje:
Energotis, s. r. o.
Rejhotice 75
788 12 Louèná nad Desnou

Tel.: 0649 / 23 5091 – objednávky Veleslav Trneèka
Fax: 0649 / 23 5094

Pøeèerpávací vodní elektrárna Dalešice

Prùvodcovské služby zajiš•uje:
Energotis, s. r. o.
Rejhotice 75
788 12 Louèná nad Desnou

Tel.: 0509 / 652 221 – objednávky Blanka Mašínová
Fax: 0509 / 65 2224

Otevírací doba: od 1. kvìtna do 31. srpna:
pátek od 14,00 do 16,00 hod.,
sobota, nedìle od 10,00 do 15,30 hod.
Ostatní dny a mimo sezonu pouze na objednávku
(o státních svátcích zavøeno).

Otevírací doba: od 1. dubna do 31. srpna:
pondìlí až pátek od 8,00 do 15,00 hod.,
sobota, nedìle od 8,00 do 12,00 hod.
(pouze na objednávku).
Mimo sezonu pouze na objednávku
(o státních svátcích zavøeno).

Otevírací doba: od 1. kvìtna do 30. záøí:
pondìlí až pátek od 9,00 do 16,00 hod.
Mimo sezonu pouze na objednávku
(o státních svátcích zavøeno).



ELEKTRÁRNA MÌLNÍK
Karel Šik, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Mìlník
277 03 Horní Poèaply

Tel.: 0206 / 61 1111
Fax: 0206 / 62 6840

ELEKTRÁRNA TISOVÁ
Vladimír Sýkora, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Tisová
poštovní pøihrádka 98
356 69 Sokolov 1

Tel.: 0168 / 65 1111
Fax: 0168 / 62 4035

ELEKTRÁRNY POØÍÈÍ
Jiøí Pøíhoda, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárny Poøíèí
541 37 Trutnov

Tel.: 0439 / 806 111
Fax: 0439 / 806 199

ELEKTRÁRNA DÌTMAROVICE
Jan Mikulka, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Dìtmarovice
735 71 Dìtmarovice

Tel.: 069 / 658 2111
Fax: 069 / 655 0326

ELEKTRÁRNA CHVALETICE
Bedøich Ježek, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Chvaletice
533 12 Chvaletice

Tel.: 040 / 683 1111
Fax: 040 / 683 3600 (3604)

ELEKTRÁRNA LEDVICE
Ladislav Poupa, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Ledvice
418 48 Bílina

Tel.: 0417 / 80 1111
Fax: 0417 / 80 1501

ELEKTRÁRNY TUŠIMICE
František Tengler, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárny Tušimice
432 01 Kadaò

Tel.: 0398 / 32 1111
Fax: 0398 / 32 3880

ELEKTRÁRNA POÈERADY
Josef Kašparù, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Poèerady
439 44 Poèerady

Tel.: 0397 / 75 1111
Fax: 0397 / 79 2040

ELEKTRÁRNA HODONÍN
Ludvík Trávník, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárna Hodonín
U elektrárny 1
695 23 Hodonín

Tel.: 0628 / 300 111
Fax: 0628 / 23 814

ELEKTRÁRNY PRUNÉØOV
Pavel Klika, øeditel

ÈEZ, a. s.
Elektrárny Prunéøov
432 01 Kadaò

Tel.: 0398 / 30 1111
Fax: 0398 / 33 2697



VYSVÌTLENÍ POJMÙ A ZKRATEK
 
PØEHLED POUŽÍVANÝCH POJMÙ V ENERGETICE



PØEHLED POUŽÍVANÝCH JEDNOTEK

ODVOLÁVKY NA ZÁKONY, NAØÍZENÍ A USNESENÍ VLÁDY
A VYHLÁŠKY





POUŽÍVANÉ NÁZVY STÁTNÍCH ORGÁNÙ
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