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Skupina ČEZ: na cestě k roli 
středoevropského lídra.

Integrovaná energetická Skupina ČEZ  

Spojením 

silnější



Nové logo Skupiny ČEZ je znakem kvality, 
spolehlivosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí 
a prosperity.



Severomoravská energetika, a. s., si v nových
podmínkách trhu klade za cíl stát se špičkovou
společností vyhledávanou zákazníky 
pro profesionální, kvalitní a komplexní energetické
služby s vysokou přidanou hodnotou.

rentabilita 

vlastního kapitálu

(%)

Severomoravská energetika, a. s., 

v roce 2003

přidaná hodnota 

na zaměstnance

(tis. Kč/měsíc/zam.)

7,28

142



provozní výsledek

hospodaření

(tis. Kč)
1 275 652

zisk po zdanění 

(tis. Kč)

672 013

prodej elektřiny 

(GWh)

7 837



Severomoravská energetika, a. s., se svými aktivitami řadí mezi podniky veřejných

služeb, přičemž jejím hlavním předmětem podnikání jsou činnosti související

s nákupem, prodejem a distribucí elektrické energie, které představují přibližně 96 %

všech aktivit společnosti. 

Hlavním působištěm společnosti je region tvořený Moravskoslezským, Olomouckým

a zčásti Zlínským krajem, avšak v souvislosti s probíhající liberalizací trhu s elektřinou

již nalézá zákazníky i mimo toto tradiční území.

Součástí energetické Skupiny ČEZ se akciová společnost Severomoravská energetika

stala 1. dubna 2003.
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Přehled vybraných výsledků

Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka 1999

Aktiva celkem mil. Kč 13 508 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání mil. Kč 7 424 

Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vč. záloh mil. Kč 208 

Dlouhodobý finanční majetek mil. Kč 569 

Zásoby celkem mil. Kč 85 

Pohledávky mil. Kč 4 895 

Pasiva celkem mil. Kč 13 508 

Vlastní kapitál mil. Kč 7 008 

Základní kapitál mil. Kč 3 407 

Cizí zdroje mil. Kč 5 991 

Rezervy mil. Kč 16 

Dlouhodobé závazky mil. Kč 1 342 

z toho: obligace mil. Kč 1 000 

Bankovní úvěry a výpomoci mil. Kč 64 

z toho: dlouhodobé úvěry mil. Kč 7 

Výnosy celkem mil. Kč 15 333 

Provozní výnosy mil. Kč 14 177 

z toho: tržby za elektrickou energii vč. služeb mil. Kč 13 470

Finanční výnosy mil. Kč 1 136 

Mimořádné výnosy mil. Kč 21 

Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 14 781 

Provozní náklady mil. Kč 13 540 

z toho: výkonová spotřeba mil. Kč 11 659 

osobní náklady mil. Kč 694 

odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč 706 

Finanční náklady mil. Kč 1 240 

Mimořádné náklady mil. Kč 0 

Provozní výsledek hospodaření mil. Kč 637 

Zisk před zdaněním mil. Kč 552 

Zisk po zdanění mil. Kč 373 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku roku mil. Kč 646 

Peněžní toky z provozní činnosti mil. Kč 1 232 

Peněžní toky z investiční činnosti mil. Kč -1 403 

Peněžní toky z finanční činnosti mil. Kč -77 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku mil. Kč 397 

Zisk na akcii Kč/akcie 111,7 

Konsolidovaný zisk na akcii Kč/akcie 88,2

Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku v užívání % 48,0 

Celková likvidita % 100 

Celková zadluženost (bez rezerv) % 48,0 

Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) % 5,44 

Produktivita z brutto výroby MWh/měs./zam. 0

Přidaná hodnota na zaměstnance tis. Kč/měsíc/zam. 81 

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. osoby 2 102 

Oborové ukazatele 

Zásobovaná oblast km2 11 067

Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh 8 998

z toho: ČEZ, a. s. GWh 6 839

Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh 0

Prodej elektřiny celkem GWh 8 393

z toho: prodej konečným zákazníkům GWh 8 325

velkoodběr – oprávnění zákazníci GWh –

velkoodběr – chránění zákazníci GWh 5 091

maloodběr – podnikatelé GWh 1 075

maloodběr – obyvatelstvo GWh 2 160

prodej ostatní GWh 68

Počet odběrných míst celkem počet 921 665

z toho: velkoodběr – oprávnění zákazníci počet –

velkoodběr – chránění zákazníci počet 3 504

maloodběr – podnikatelé počet 119 470

maloodběr – obyvatelstvo počet 798 691

Maximální zatížení sítě MW 1 506

Rozvinutá délka vedení km 34 671,1

z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km 2 026

vysoké napětí (vn) km 10 230,4

nízké napětí (nn) km 22 414,7

Počet transformačních stanic vn/nn ks 8 328

z toho: vlastní ks 8 091

cizí ks 237
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2000 2001 2002 2003 Index 03/02 (%)

14 675 15 737 16 610 16 589 99,9 

7 907 8 474 8 993 9 484 105,5 

187 229 134 127 95,0 

553 1 031 1 217 859 70,6 

89 23 15 19 126,7 

5 024 5 229 5 085 4 169 82,0 

14 675 15 737 16 610 16 589 99,9

7 698 8 304 9 145 9 329 102,0 

3 407 3 407 3 407 3 407 100,0 

6 352 6 788 6 839 6 658 97,4 

33 36 22 53 241,8 

1 455 1 534 1 650 1 551 94,0 

1 000 1 000 1 000 1 000 60,6 

57 0 16 8 50,0 

0 0 0 0 

17 425 16 041 16 135 14 143 87,7 

15 281 15 378 15 637 14 073 90,0 

13 755 14 171 13 402 13 579 101,3 

2 124 644 498 69 13,9 

20 20 0 0 

16 386 15 022 16 558 13 100 86,7 

14 110 14 223 14 503 12 798 88,2 

11 156 11 947 12 292 10 853 88,3 

686 749 753 809 107,4 

792 837 808 884 109,5 

2 216 686 494 341 69,2 

3 3 0 0 

1 170 1 155 1 133 1 276 112,6 

1 038 1 020 1 137 1 004 88,3 

699 761 808 672 83,2 

397 998 898 746 83,1 

1 918 2 160 1 785 2 638 147,8 

-1 314 -2 060 -1 295 -1 476 114,0 

-4 -200 -185 -139 75,1 

998 898 1 203 1 769 147,0 

206,9 224,6 237,1 197,2 83,2 

220,8 232,0 264,9 246,5 93,1

48,7 48,9 49,3 49,8 101,0 

103 104 110 110 100,0 

47,4 47,1 44,8 43,4 96,8 

9,50 9,52 9,26 7,28 78,6 

0 0 0 0 0

117 108 118 142 120,3 

2 049 1 857 1 781 1 696 95,2 

11 067 11 067 11 067 11 067 100,0

8 944 9 027 9 315 8 533 91,6

6 663 6 430 3 539 5 054 142,8

0 0 0 0 0 

8 378 8 385 8 425 7 837 93,0

8 325 8 323 8 152 7 183 88,1

– – 2 693 2 296 85,3

5 244 5 147 2 553 1 709 67,0

935 993 1 003 1 035 103,3

2 145 2 183 1 904 2 143 112,6

54 62 273 653 239,6

924 550 927 820 931 000 935 288 100,5

– – 20 68 340,0

3 555 3 524 3 519 3 514 99,9

119 339 119 622 120 264 121 174 100,8

801 656 804 674 807 197 810 532 100,4

1 456 1 571 1 596 1 567 98,2

35 037,4 35 214,8 35 537,2 35 609,6 100,2

2 018 2 058 2 058 2 046 99,4

10 278,3 10 326,8 10 388,8 10 423,1 100,3

22 741,1 22 830,0 23 090,4 23 140,5 100,2

8 552 8 657 8 747 8 826 100,9

8 247 8 351 8 439 8 531 101,1

305 306 308 295 95,8
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Hlavní události roku 2003 a 2004 do uzávěrky výroční zprávy

Leden 2003

Pokračuje postupné otevírání trhu s elektřinou v České republice. Oprávněnými zákazníky se stávají

odběratelé, jejichž roční spotřeba elektrické energie překročila hodnotu 9 GWh.

Severomoravská energetika, a. s., zlevňuje elektřinu pro domácnosti průměrně o 8,8 %. Jde o druhé největší

zlevnění elektrické energie v České republice. 

Koná se mimořádná valná hromada, která upravuje počet členů dozorčí rady na dvanáct.

Únor 2003

Severomoravská energetika, a. s., pokračuje jako jediná regionální energetická společnost v České

republice ve výrobě a montáži elektroměrů. V roce 2003 bylo vybaveno novými typy elektroměrů 60 tisíc

domácností.

Mimořádná valná hromada schválila výměnu tří členů dozorčí rady.

Dozorčí rada odvolává tři členy představenstva společnosti a volí dva nové členy představenstva.

Březen 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal souhlasné stanovisko k propojení ČEZ, a. s., a regionálních

energetických společností včetně Severomoravské energetiky, a. s.

Duben 2003

ČEZ, a. s., se stává majoritním akcionářem Severomoravské energetiky, a. s., která se tak stává součástí

Skupiny ČEZ.

Dozorčí rada doplňuje představenstvo společnosti na plný počet členů.

Severomoravské energetice, a. s., bylo agenturou Standard & Poor’s uděleno ratingové hodnocení

BBB/pozitivní/A-2.

Květen 2003

Koná se mimořádná valná hromada společnosti a ČEZ, a. s., se ujímá svých akcionářských práv, dochází

k obměně dozorčí rady.

Dozorčí rada odvolává dva členy představenstva společnosti a volí dva nové členy představenstva.

Červen 2003

Koná se řádná valná hromada společnosti.

Ratingové hodnocení BBB/pozitivní/A-2 je potvrzeno.

Červenec 2003

Severomoravská energetika, a. s., se zapojuje do Projektu REAS – integrace regionálních energetických

společností a koordinace činností s využitím efektů vzájemné synergie členů Skupiny ČEZ.

Severomoravská energetika, a. s., je partnerem hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, sponzoruje

významné kulturní, vzdělávací, zdravotní a sportovní projekty v regionu. 

Srpen 2003

Společnost pokračuje v činnostech zaměřených na ochranu životního prostředí a v zájmu ochrany ptactva

instaluje ochranné prvky na sloupy a stožáry elektrického vedení ve vybraných lokalitách.

Auditorem Severomoravské energetiky, a. s., se stává společnost KPMG Česká republika, s.r.o.

Úspěšně ukončen projekt zavedení práce pod napětím na venkovním vedení vysokého napětí.

Ukončena 1. etapa projektu optimalizace údržby systémem RCM (Reliability Centred Maintenance).
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Září 2003

Severomoravská energetika, a. s., mění svůj image, jednotný vizuální styl, korporátní identitu dle standardů

Skupiny ČEZ.

Dokončena rekonstrukce vedení 110 kV Prosenice – Hranice.

Úspěšně ukončen dozorový audit Environmental Management System dle ČSN EN 14 001.

Říjen 2003

Severomoravská energetika, a. s., nabízí zákazníkům z řad domácností zvýhodněný odběr elektřiny formou

prodloužení doby platnosti nízkého tarifu v zimním období.

Ve Skupině ČEZ se začíná využívat systému fiktivního cash-poolingu.

Implementován systém GPS, který umožňuje lokalizovat osádky Poruchové služby, kdy dispečer Řízení

sítí má možnost vyslat nejbližší osádku Poruchové služby k místu poruchy.

Listopad 2003

Dokončena výstavba transformovny 110/22 kV v Olomouci – Holicích, která významně zvýší spolehlivost

dodávek v Olomouci a okolí.

Konají se volby členů dozorčí rady z řad zaměstnanců.

Vydána cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, která stanovují regulované složky ceny

elektřiny pro oprávněné a chráněné zákazníky Severomoravské energetiky, a. s., v roce 2004.

Vývoj řídicího systému Mikrodispečinku jako podpora centralizace dispečinku vn a nn.

Obhájen titul „Bezpečný podnik“ – během roku 2003 sníženo procento úrazovosti o 50 %.

Získán titul „Zdravý podnik“.

Prosinec 2003

Uzavřena kolektivní smlouva pro rok 2004.

Implementován predikční systém MEDARD-NORA, který zkvalitní predikci zatížení distribuční soustavy

a základních meteorologických parametrů při vzniku a řízení eskalačních procesů v distribuční soustavě.

Leden 2004

Trh s elektrickou energií se otevírá pro oprávněné zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým

měřením spotřeby elektřiny. 

Únor 2004

Koná se mimořádná valná hromada akcionářů, na které byl schválen návrh změny stanov, koncepce

podnikatelské činnosti a smlouva o vzájemných úvěrových rámcích se společností ČEZ, a. s.

Březen 2004

Severomoravská energetika, a. s., je organizátorem a partnerem turnaje SME STREET HOCKEY pro 4 500 dětí.

Dopadeni a odsouzeni „darkeři“ – lidé, kteří po celý rok 2003 neoprávněně manipulovali s energetickým

zařízením společnosti a cíleně působili firmě i veřejnosti škody. 

Duben 2004

Severomoravská energetika, a. s., je partnerem koncertu José Carrerase u příležitosti otevření

rekonstruované víceúčelové haly – ČEZ Arény v Ostravě – Vítkovicích.

Severomoravská energetika, a. s., získává titul „Zaměstnavatel regionu 2004“.

Ocenění HR Excellence Award 2004 za firemní projekt Rozvoj zaměstnanců – podpora bezpečné práce.

Zavedení nových modulů informačního systému TOMS a zpřístupnění leteckých snímků ze systému na

celém zásobovaném území.
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Zaměstnavatel regionu 2004

SME v roce 2003 připravila a realizovala

jedinečný vzdělávací program – Projekt Měření

a rozvoj klíčových způsobilostí zaměstnanců,

jenž získal první místo v prestižní soutěži

firemních projektů HR Excellence Award 2003, 

kterou pořádá Česká společnost pro řízení

lidských zdrojů.
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rozvoj

týmová spolupráce

Zdravý podnik

kolektivní smlouva

úsilí

zvyšování 

kvalifikace
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Liberalizace elektroenergetiky

dospěla do další fáze. 
Rok 2003 byl proSeveromoravskou energetiku

příznivý z hlediska uplatňování

aktivní obchodní politiky. 

Díky pružnému přístupu
založenému na strategii
oboustranného partnerství 

jsme získali 23 nových 
zákazníků mimo náš tradiční

zásobovací region.
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři, vážené dámy, vážení pánové,

vstoupili jsme do roku, v jehož průběhu se Česká republika stane členem společenství států Evropské unie, což trvale a zásadně

ovlivní ekonomický, politický, kulturní a společenský život naší země včetně jejích subjektů, firem, podniků, organizací, jednotlivců.

Také česká elektroenergetika dospěla do fáze klíčových změn, jejichž realizace významně předurčí její další vývoj. Rozhodnutí

o propojení ČEZ, a. s., a regionálních energetických společností jí dalo velkou šanci uspět ve sjednocující se Evropě.

Poté, co se ČEZ, a. s., v dubnu roku 2003 ujal svých akcionářských práv, účastní se Severomoravská energetika aktivně

integračních procesů, uplatňuje v nich své bohaté zkušenosti z vlastní podnikatelské činnosti, z procesního řízení a vlastní 

know-how v oblasti vztahů se zákazníky a řízení distribuční soustavy. Severomoravská energetika se stala platným členem

Skupiny ČEZ, podporujícím společnou strategii úspěchu ve vznikajícím konkurenčním prostředí a využívajícím přínosy synergie

jejích členů.

Liberalizace elektroenergetiky dospěla do další fáze. Rok 2003 byl pro Severomoravskou energetiku příznivý z hlediska

uplatňování aktivní obchodní politiky. Díky pružnému přístupu založenému na strategii oboustranného partnerství jsme získali

23 nových zákazníků mimo náš tradiční zásobovací region.

V uplynulém roce jsme dosáhli také dobrých hospodářských výsledků. Plánované ukazatele byly splněny a mnohdy i překročeny.

Dosáhli jsme historicky nejvyššího provozního hospodářského výsledku. Významně stoupla přidaná hodnota na jednoho

zaměstnance, byli jsme úspěšní ve snižování nákladů, výrazně poklesla celková výše našich pohledávek.

Potěšitelnou zprávou je i to, že zaznamenáváme trvalý růst spolehlivosti našich distribučních sítí a energetických zařízení.

Zintenzivnili jsme práce pod napětím na vedení vysokého napětí, optimalizovali jsme systém údržby distribuční soustavy se

záměrem minimalizovat celkové provozní náklady a zároveň zachovat nezbytnou míru spolehlivosti, bezpečnosti a ohleduplnosti

k životnímu prostředí.

Nelze opomenout tradiční sepětí Severomoravské energetiky s regiony, v nichž působíme. Jsme součástí Moravskoslezského,

Olomouckého a Zlínského kraje a máme zájem na jejich rozvoji. Pociťujeme zodpovědnost za věci veřejné. Prostřednictvím

Nadace Duhová energie jsme podpořili řadu programů a projektů v oblasti školství, zdravotnictví, kultury, sportu a využívání

volného času.

Dovolte mi závěrem poděkovat všem zaměstnancům za jejich úsilí a obětavost a našim obchodním partnerům a zákazníkům za

vstřícné jednání a přízeň, díky níž se rozvíjí a prosperuje naše společnost. Ani v budoucnu nechceme zklamat jejich důvěru.

Ing. Jaroslav Veselský

předseda představenstva a generální ředitel
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Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti 

Co znamenalo pro Severomoravskou energetiku, a. s., začlenění do Skupiny ČEZ?

Začleněním do Skupiny ČEZ se Severomoravská energetika, a. s., stala součástí silného

energetického celku, který má reálné předpoklady prosadit se jako významný hráč na evropském

energetickém kolbišti, s vysokými ambicemi zejména ve střední a východní Evropě.

Je to pro nás velká příležitost i velký závazek. Představovalo a představuje to provedení řady změn,

kterými přispíváme k tvorbě synergických efektů ve Skupině ČEZ, díky nimž se na vytvořených

efektech podílíme a kterými zvyšujeme naši vlastní výkonnost, kvalitu a efektivitu našich činností.

Jak byste charakterizoval přínos začlenění společnosti Severomoravská energetika, a. s., do

Skupiny ČEZ v oblasti financování společnosti?

Spolupráce ve finanční oblasti byla zahájena bezprostředně po vzniku Skupiny ČEZ. V průběhu

roku byl navržen a následně realizován systém optimalizující finanční toky ve Skupině. Jeho

přínosem pro akciovou společnost Severomoravská energetika bylo lepší zhodnocení volných

finančních prostředků. Dalším nesporným přínosem bylo sjednocení přístupu Skupiny ČEZ

k jednotlivým druhům pojištění. Následně provedené výběrové řízení organizované za celou

skupinu přineslo jednoznačné úspory na pojistném. V průběhu roku 2003 byl zpracován

Controllingový koncept Skupiny ČEZ. V souladu s tímto dokumentem byly sjednoceny procesy

v oblasti plánování a reportingu. Tato skutečnost kromě jiného umožnila zpracovat konsolidovaný

plán Skupiny ČEZ, a tím vytvořit jeden ze základních prvků řízení celé Skupiny. Jednotný

reporting pak umožňuje lepší vzájemné porovnání jednotlivých energetických společností, a tak

napomáhá k identifikaci nejlepších praxí ve Skupině.

Co považujete za největší úspěch společnosti v oblasti distribučních služeb v uplynulém období?

Velkým úspěchem v rámci Skupiny ČEZ je zcela jistě implementace procesní struktury Distribuce

Severomoravské energetiky, a. s., do celé Skupiny.

Dalším významným krokem v oblasti distribuce v roce 2003 bylo zavedení technického

informačního systému TOMS do rutinního provozu a jeho integrace s ostatními, již zavedenými

systémy. Tento sofistikovaný nástroj nyní v celé šíři slouží pro dispečerské řízení sítí s automatickým

vyhodnocením výkonnosti, sledování výkonnosti procesů, řízení distribučních procesů s vazbou

na call centrum a umisťování finančních prostředků do distribuční soustavy (sledování vybraných

ekonomických ukazatelů – plánované provozní náklady, plán investiční výstavby, nepřekročení

rozpracovanosti na úroveň předešlého období). 

O kvalitě poskytovaných služeb vypovídá i zlepšení sledovaných ukazatelů: v roce 2003 jsme

snížili průměrnou dobu odstranění poruchy na 117 minut a průměrnou dobu trvání jednoho

výpadku u zákazníka na 23 minut.

Ing. Jaroslav VESELSKÝ

Ing. Tomáš PLESKAČ, MBA

Ing. Michael WOLF
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Jakými principy se řídí obchodní politika společnosti v integrované Skupině ČEZ?

Severomoravská energetika, a. s., vnímá pojem obchodní politika společnosti jako nepřetržitý

mechanizmus akcí a reakcí společnosti na mutující prostředí trhu. Výstupem takového dynamického

procesu jsou právě principy, které v dané chvíli obchodní politiku společnosti tvarují. Principy

současné obchodní politiky Severomoravské energetiky, a. s., sledují zejména dvě navzájem

neoddělitelné hlavní linie související s vnitřním, integrujícím se trhem na jedné straně a vnějším,

liberalizujícím se trhem na straně druhé. 

V rámci vnitřního prostředí je pro naši společnost determinující koordinovaný přístup ve Skupině

ČEZ k portfolio a energy managementu, vývoji nových produktů a služeb, řízení rizik, vyčlenění

a následná centralizace těch druhů obchodních procesů, které by umožňovaly efektivnější sdílení

obsluhy zákazníků, a příprava na oddělení regulovaných a neregulovaných činností. Cílem je

aktivace potenciálu ve Skupině ČEZ pro zvýšení efektivity obchodního řetězce od výroby po

konečnou spotřebu energií.

V rámci vnějšího prostředí zůstávají základními principy obchodní politiky atributy související

s otevíráním trhu, zejména získávání nových zákazníků jakožto přidaná hodnota ke stabilizaci

stávajícího obchodního portfolia. Cílem je nastavení dlouhodobého partnerského vztahu pro

zvýšení stability již zmíněného obchodního řetězce.

Jak ovlivnila integrace elektroenergetiky zaměstnaneckou politiku společnosti Severomoravská

energetika, a. s.?

Změnami při integraci více společností zpravidla bývá dotčena i firemní kultura, což v jistých

případech může způsobit i komplikace: narůstá pocit omezení nezávislosti, nově příchozí

manažeři budí nedůvěru, mnozí zaměstnanci cítí nejistotu v zaměstnání. Nejinak tomu bylo a je

i při začlenění Severomoravské energetiky, a. s., do Skupiny ČEZ.

Tyto a další skutečnosti je třeba vzít v úvahu při formulování změny personální politiky. Úspěšnost

integrace úzce souvisí s přijetím změn pracovníky jednotlivých integrujících se společností.

Proto je třeba věnovat velkou pozornost komunikaci. Myslím, že jsme v tomto směru nabídli

zaměstnancům dostatek informací a udržujeme otevřenou informační politiku.

Změna, kterou přináší integrace, spočívá pro velký okruh lidí v tom, že se jim nabízí možnost

pracovat v jednotlivých týmech v rámci integračního projektu. To jim na jedné straně umožňuje

získat obrovské zkušenosti, na druhé straně to znamená podstatně vyšší pracovní vytížení.

Povinností vedení společnosti je vytvořit pro tento stav podmínky.

Na základě srovnání s ostatními společnostmi ze Skupiny v jednotlivých procesech dochází

k racionalizaci některých činností, což s sebou nese i nepopulární uvolňování některých

zaměstnanců.

Velký důraz je třeba věnovat komunikaci s odbory. Přestože je podepsána kolektivní smlouva

a oblast mzdová a sociální se příliš nemění, dochází k významným organizačním změnám, které

musí být s odbory velice pečlivě diskutovány. Věřím, že se podaří dosáhnout shody v tom, že

koncepce podnikatelské činnosti Severomoravské energetiky, a. s., a příslušnost ke Skupině

ČEZ jsou pro naši společnost a její zaměstnance přínosné.

Ing. František ŘEŘUCHA

Ing. Jan VEŠKRNA



Orgány společnosti a její výkonné vedení

V souladu se Stanovami společnosti volí a odvolává valná hromada Severomoravské energetiky, a. s., členy dozorčí rady

s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává členy

představenstva. Představenstvo jmenuje a odvolává z funkcí zaměstnance v případech, kdy to stanovuje zákoník práce.

Představenstvo společnosti

Pětičlenné představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jménem společnosti Severomoravská

energetika, a. s. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech, jež nespadají do působnosti valné hromady, podle platných

právních předpisů nebo Stanov společnosti. Představenstvo se schází nejméně jedenkrát měsíčně.

Ing. Jaroslav VESELSKÝ (* 1943) předseda představenstva od 26. 2. 2003

Absolvent Vysokého učení technického Brno, fakulty elektrotechnické. V roce 1989 ukončil postgraduální studium na Vysoké

škole báňské v Ostravě, fakultě ekonomické.

Ing. Tomáš PLESKAČ, MBA (* 1966) místopředseda představenstva od 7. 5. 2003

Absolvent Vysoké školy zemědělské Brno, fakulty provozně-ekonomické. V roce 2002 ukončil mezinárodně akreditované

studium na Prague International Business School získáním titulu MBA.

Ing. František ŘEŘUCHA (* 1953) člen představenstva od 7. 5. 2003

Absolvent Vysokého učení technického Brno, fakulty strojní. V roce 1987 ukončil postgraduální studium na Vysokém učení

technickém Brno, fakultě strojní. V současné době studuje MBA na Prague International Business School.

Ing. Jan VEŠKRNA (* 1965) člen představenstva od 1. 4. 2003

Absolvent Vysokého učení technického Brno, fakulty elektrotechnické. V roce 1991 dokončil postgraduální studium ENSIC

Nancy, Francie.

Ing. Michael WOLF (* 1945) člen představenstva od 1. 4. 2000

Absolvent Vysokého učení technického Brno, fakulty elektrotechnické, oboru elektroenergetika. V roce 1996 absolvoval kurz

manažerských dovedností evropského standardu InterManager, v roce 2002 ukončil certifikované mezinárodní studium

strategického managementu, pořádaného American Management Association.

Seznam členů představenstva, kteří svoji činnost ukončili v roce 2003, resp. do data uzávěrky výroční zprávy:

Ing. Tomáš Hüner předseda představenstva do 25. 2. 2003

Ing. Petr Ivánek člen představenstva do 25. 2. 2003

Ing. František Adamec člen představenstva do 25. 2. 2003

Ing. František Kořínek místopředseda představenstva do 6. 5. 2003

Ing. Vlastislav Sznapka člen představenstva do 6. 5. 2003

Poznámka:

Členové představenstva obdrželi v roce 2003 za funkce vykonávané ve společnostech ovládaných Severomoravskou energetikou, a. s., částku 4 227 000 Kč.

Počet akcií Severomoravské energetiky, a. s., vlastněných členy představenstva společnosti činil k 31. 12. 2003 1 ks akcie v nominální hodnotě 1 000 Kč.

Mimo výše uvedené příjmy neobdrželi nad rámec údajů uvedených v příloze k účetní závěrce k 31. 12. 2003 členové představenstva v roce 2003 žádné

další peněžité nebo naturální příjmy a tantiémy od akciových společností Severomoravské energetiky, a. s., ani neuskutečnili se Severomoravskou

energetikou, a. s., obchody, úvěry, záruky za úvěry nebo jiné peněžité vztahy.
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Výkonné vedení společnosti

Ing. Jaroslav VESELSKÝ (* 1943) generální ředitel od 26. 2. 2003

Ing. Tomáš PLESKAČ, MBA (* 1966) ředitel Financování od 7. 5. 2003

Ing. Ivo PAVELEK (* 1959) vedoucí Kanceláře generálního ředitele od 1. 8. 2003

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, oboru systémové inženýrství. Absolvoval kurz managerských dovedností evropského

standardu InterManager a základní controllingové vzdělávání na Controller Institute.

Ing. František ŘEŘUCHA (* 1953) ředitel Správy společnosti od 7. 5. 2003

Ing. Jan VEŠKRNA (* 1965) ředitel Obchodování od 1. 4. 2003

Ing. Michael WOLF (* 1945) ředitel Distribuce od 1. 4. 2000

Poznámka

U členů vedení společnosti, kteří zastávají zároveň funkci v představenstvu společnosti, jsou jejich osobní údaje uvedeny u jejich funkcí v představenstvu.

Počty akcií a příjmy od společností ovládaných Severomoravskou energetikou, a. s., u členů výkonného vedení společnosti, kteří jsou zároveň členy

představenstva, jsou uvedeny v údajích u představenstva.
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Dozorčí rada

Dozorčí rada má dvanáct členů a je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti a na to,

jak představenstvo vykonává svoji působnost.

Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady určují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Dozorčí rada se schází zpravidla

jedenkrát za měsíc.

Ing. Pavel KLIKA, MBA (* 1953) předseda dozorčí rady od 6. 5. 2003

ČEZ, a. s., výkonný ředitel pro klasickou energetiku

Ing. Filip DRAPÁK (* 1969) místopředseda dozorčí rady od 6. 5. 2003

Fond národního majetku České republiky, poradce předsedy

Bc. Milan BLOKŠA (* 1964) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 1. 1. 2004

Severomoravská energetika, a. s., vedoucí technik řízení distribuční soustavy

Ing. Josef BUBENÍK (* 1942) člen dozorčí rady od 20. 6. 2000

Česká energetická agentura, ředitel

Ing. Jan JANÁK (* 1954) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 1. 1. 2004

Severomoravská energetika, a. s., specialista odboru Lidské zdroje

Ing. Pavel KÖLBL (* 1958) člen dozorčí rady od 6. 5. 2003

ČEZ, a. s., specialista obchodu ČEZTrade

Marian KUŚ (* 1963) člen dozorčí rady od 25. 2. 2004

Místostarosta města Český Těšín, kooptován za člena dozorčí rady 18. 9. 2003, řádným členem dozorčí rady je od 25. 2. 2004

JUDr. Ing. Mgr. Libor LUKÁŠEK (* 1973) člen dozorčí rady od 25. 2. 2003

Fond národního majetku České republiky, šéf sekce správy majetkových účastí

Ing. Josef MICHUT (* 1944) člen dozorčí rady od 6. 5. 2003

ČEZ, a. s., specialista majetkových účastí

Ing. Bohuslav MIKESKA (* 1952) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 1. 1. 2004

Severomoravská energetika, a. s., vedoucí oddělení Měření maloodběru

Pavla PAVELKOVÁ (* 1958) členka dozorčí rady zvolená zaměstnanci od 1. 1. 2004

Severomoravská energetika, a. s., samostatný technik geografického informačního systému

Ing. Josef SEDLÁK (* 1959) člen dozorčí rady od 6. 5. 2003

ČEZ, a. s., místopředseda představenstva, ředitel sekce ekonomika a obchod Úsek jaderná energetika
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Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2003, resp. do data uzávěrky výroční zprávy:

Mgr. Luboš Vaněk odvolán na mimořádné valné hromadě 25. 2. 2003

Ing. Josef Petřík odvolán na mimořádné valné hromadě 25. 2. 2003

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. odvolán na mimořádné valné hromadě 25. 2. 2003

Ing. Karel Korytář odvolán na mimořádné valné hromadě 6. 5. 2003

Ing. Jaroslav Kubovic odvolán na mimořádné valné hromadě 6. 5. 2003

Ing. Miroslav Píše odvolán na mimořádné valné hromadě 6. 5. 2003

Ing. Karel Goldemund ukončil členství dne 18. 9. 2003

Ing. Luděk Krejčiřík ukončeno členství uplynutím funkčního období dne 31. 12. 2003

Ing. Adolf Tittko ukončeno členství uplynutím funkčního období dne 31. 12. 2003

Ing. Pavel Vlček ukončeno členství uplynutím funkčního období dne 31. 12. 2003

Poznámka:

Žádný z členů dozorčí rady neobdržel v roce 2003 nad rámec údajů uvedených v příloze k účetní závěrce k 31. 12. 2003 další peněžité nebo naturální příjmy

a tantiémy od akciové společnosti Severomoravská energetika nebo od společností ovládaných Severomoravskou energetikou, a. s., ani neuskutečnil se

společností obchody, úvěry, záruky za úvěry nebo jiné peněžité vztahy.

Žádný z členů dozorčí rady nevlastnil k 31. 12. 2003 akcie Severomoravské energetiky, a. s.

Změny, které nastaly po 31. 12. 2003, nebyly do doby vydání výroční zprávy zapsány v obchodním rejstříku.
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Marketingová komunikace

Skupiny ČEZ si klade za cíl

seznámit širokou veřejnost 

se všemi výhodami 
Duhové energie do doby, 

než se v roce 2006 plně otevře

liberalizovaný trh s elektřinou

i pro domácnosti.
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žlutá 

energie

oranžová

energie

Duhová energie

zelená 

energie

modrá

energie

bílá

energie

červená

energie

fialová

energie
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Struktura aktiv (mil. Kč)

2001

2002

2003

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 aktiva celkem

8 474

5 085

4 169

5 229 104

86

86

8 993

9 484

1 930

2 446

2 850

hmotný a nehmotný majetek    

finanční majetek

pohledávky     

ostatní aktiva

15 737

16 610

16 589

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Výsledky hospodaření

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Severomoravská energetika, a. s. (SME), vytvořila hospodářský výsledek po zdanění ve výši 672,0 mil. Kč, meziročně došlo ke

snížení o 16,8 %. Pokles byl ovlivněn ošetřením rizika možného znehodnocení dlouhodobého finančního majetku při

významném růstu provozního hospodářského výsledku. Společnost dosáhla celkových výnosů ve výši 14 142,8 mil. Kč při

nákladech ve výši 13 470,8 mil. Kč. 

V roce 2003 dosáhl provozní hospodářský výsledek hodnoty 1 275,7 mil. Kč, oproti předchozímu roku se zvýšil o 12,6 %. 

Na růstu provozního hospodářského výsledku se významně podílely výsledky dosažené v hlavních činnostech společnosti,

kterými je prodej silové elektřiny a distribučních služeb. Obchodní rozpětí z těchto činností ve výši 3 738,9 mil. Kč bylo oproti

předchozímu roku vyšší o 12,9 %.

Meziročně se snížily tržby z prodeje silové elektřiny, příčinou tohoto poklesu byla především jiná skladba oprávněných

zákazníků. Toto snížení tržeb však nemělo negativní dopad na tvorbu obchodního rozpětí. 

Náklady na materiál, energie a služby (bez distribučních) vzrostly meziročně pouze o 1,2 %, především díky úsporám plynoucím

z vytvoření Skupiny ČEZ.

Osobní náklady meziročně vzrostly o 7,4 %, nejvýznamnější příčinou nárůstu bylo odstupné vyplacené zaměstnancům

odcházejícím z důvodu organizačních změn.

Odpisy dlouhodobého majetku vzrostly oproti předchozímu roku o 9,5 %. Důvodem byly zejména aktivity, které směřovaly do

obnovy distribučních zařízení.

Ztráta z finančního hospodaření ve výši 271,3 mil. Kč byla ovlivněna především tvorbou opravných položek k majetkovým

účastem ve společnostech Union banka, a.s., Union Group, a.s., Union Leasing, a.s., a Beskydská energetická, a.s., a dále

tvorbou opravné položky k dluhopisům společnosti Aliatel a.s.

Struktura majetku
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Struktura pasiv (mil. Kč)

2001

2002

2003

3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 pasiva celkem

3 407

6 801

6 596

6 880 553

665

664

3 407

3 407

4 897

5 737

5 921

15 737

16 610

16 589

základní kapitál     

ostatní vlastní zdroje   

závazky     

ostatní cizí zdroje

Aktiva

Celková výše čistých aktiv Severomoravské energetiky, a. s., se v jednotlivých letech výrazně neměnila a je důkazem její stability.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek meziročně vzrostl o 5,46 %. Zvýšení hodnoty tohoto druhu majetku bylo ovlivněno

dokončením technického zhodnocení elektrického vedení 2 x 110 kV Prosenice – Hranice. Zároveň došlo ke snížení výše

nákladů na nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

Do položky finanční majetek byl zahrnut dlouhodobý majetek v hodnotě 859 mil. Kč. Oproti stavu k 31. 12. 2002 došlo ke

snížení tohoto majetku o 358 mil. Kč. Snížení bylo způsobeno změnou ve způsobu oceňování tohoto majetku. Do této položky

byl rovněž zahrnut krátkodobý finanční majetek v hodnotě 1 991 mil. Kč. Hodnota této skupiny majetku celkově vzrostla oproti

stavu k 31. 12. 2002 o 762 mil. Kč a představuje uložení volných peněžních zdrojů do krátkodobých cenných papírů.

Výše pohledávek Severomoravské energetiky, a. s., se meziročně snížila o 916 mil. Kč. Byl to převážně důsledek snížení

pohledávek z obchodních vztahů a snížení výše záloh poskytnutých dodavatelům.

Pasiva

Vlastní kapitál Severomoravské energetiky, a. s., který se skládá ze základního kapitálu a ostatních vlastních zdrojů, se meziročně

zvýšil o 184 mil. Kč, tj. o 2,0 %. Výši ovlivnil růst nerozděleného zisku minulých let a snížení kapitálových fondů z titulu snížení

hodnoty finančního majetku.

Dlouhodobé a krátkodobé závazky Severomoravské energetiky, a. s., byly relativně stálé z hlediska časové řady. Hlavní složku

tvořily závazky z titulu emitovaných dluhopisů a závazky z titulu přijatých záloh od našich odběratelů. Severomoravská

energetika, a. s., nevykazovala významný objem závazků po lhůtě splatnosti.



2
2

V
ýs

le
d

ky
 h

o
sp

o
d

a
ře

n
í

Financování společnosti

Financování běžných provozních potřeb společnosti a investiční výstavby probíhalo plynule a z vlastních zdrojů. Krátkodobý

finanční majetek ve výši 1 990 816 tis. Kč vzrostl oproti roku 2002 o 761 714 tis. Kč. Významný nárůst finančních zdrojů je

předpokladem ke splacení emise dluhopisů ve výši 1 mld. Kč v březnu 2005.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

K 31. 12. 2003 neměla SME nesplacené bankovní úvěry. K uvedenému datu neměla společnost rovněž žádné půjčky.

V průběhu roku 2003 SME obnovila nasmlouvané úvěrové a kontokorentní linky a směnečné programy s těmito bankami:

Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a. s., a Česká spořitelna, a.s., v celkovém objemu 1,53 mld. Kč.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

Jednotka 1999 2000 2001 2002 2003

Rentabilita vlastního kapitálu čistá % 5,44 9,50 9,52 9,26 7,28 

Rentabilita aktiv hrubá % 4,20 7,37 6,71 7,03 6,05

Rentabilita tržeb % 2,72 4,97 5,25 5,43 4,85

Celková zadluženost (bez rezerv) % 48,00 47,37 43,69 44,81 43,44

Dlouhodobá zadluženost % 9,98 9,91 9,75 9,93 9,35

Celková likvidita koef. 1,00 1,03 1,04 1,10 1,10

Obrat aktiv koef. 1,04 1,00 0,95 0,92 0,84

Dividenda na akcii Kč 0 50 55 35 100  

Zisk na akcii Kč 111,66 206,94 224,64 237,09 197,20

Provozní cash flow tis. Kč 2 039 642 2 248 157 1 609 763 2 077 012 2 637 805 

Výdaje na hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek tis. Kč 1 506 268 1 373 059 1 524 950 1 417 253 1 410 142 

Přidaná hodnota na zaměstnance tis. Kč/měsíc/zam. 80,54 117,18 107,80 117,64 142,05

Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku v užívání % 48,03 48,71 48,91 49,31 49,78

*) Navrhovaná výše dividendy předkládaná ke schválení valné hromadě 17. 6. 2004.

*)



Akcionáři a emitované cenné papíry

Vývoj struktury akcionářů

Celková výše základního kapitálu SME zapsaná v obchodním rejstříku ke konci roku 2003 činila 3 407 265 tis. Kč a je rozdělena

na 3 407 265 akcií s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii.

Struktura akcionářů (%)

Akcionář k 31. 12. 2003

ČEZ, a. s. 59,08 

EBO Czech Investment Ltd. 21,79 

EDF International 9,23 

E.ON Czech Holding AG 8,47 

Fond národního majetku České republiky 0,02 

Ostatní 1,41 

Celkem 100,00 

*) Stav podle výpisu ze Střediska cenných papírů.

Výplata dividend za obchodní rok 2002 v celkové výši 119 254 tis. Kč (tj. 14,76 % zisku po zdanění – 35 Kč/akcie) proběhla od

19. 6. 2003 do 19. 7. 2003 prostřednictvím služeb společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., Kutná Hora.

Vztahy společnosti s akcionáři a investory

Akciová společnost Severomoravská energetika jedná v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku ohledně ochrany práv

akcionářů, svolává a vede valné hromady plně v souladu s platnou legislativou a zajišťuje plnění vyplývající z usnesení valných

hromad. SME řádně plní informační povinnosti vůči akcionářům i investorům prezentací hospodářských výsledků v průběhu

celého roku i za celé uplynulé účetní období Burze cenných papírů Praha, a.s., stejně jako Komisi pro cenné papíry a dalším

finančním institucím.

Dne 8. ledna 2003 se konala mimořádná valná hromada akcionářů SME, která měla na pořadu dva body:

informace představenstva o hospodaření společnosti za období leden – říjen 2002 včetně informace o očekávaném

hospodářském výsledku za rok 2002,

volba členů dozorčí rady volených valnou hromadou: zvoleni byli Ing. Karel Korytář, Ing. Josef Petřík a Ing. Jaroslav

Maroušek, CSc.

Dne 25. února 2003 se konala mimořádná valná hromada akcionářů SME, která měla na pořadu dva body:

odvolání členů dozorčí rady volených valnou hromadou; odvoláni byli Ing. Josef Petřík, Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., 

Ing. Luboš Vaněk,

volba členů dozorčí rady volených valnou hromadou: zvoleni byli JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek, Ing. Filip Drapák 

a Ing. Karel Goldemund.

Dne 6. května 2003 se konala mimořádná valná hromada akcionářů SME, která měla na pořadu čtyři body:

podnikatelský záměr společnosti a jeho změny,

rozhodnutí o provedení ekonomického a právního auditu a zpřístupnění informací z nich vyplývajících,

odvolání členů dozorčí rady společnosti volených valnou hromadou: odvoláni byli Ing. Karel Korytář, Ing. Jaroslav Kubovic

a Ing. Miroslav Píše,

volba členů dozorčí rady společnosti volených valnou hromadou: zvoleni byli Ing. Josef Sedlák, Ing. Pavel Kölbl a Ing. Josef Michut.
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Dne 19. června 2003 se konala řádná valná hromada akcionářů SME, která mimo jiné schválila:

zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2002,

zprávu o řádné účetní závěrce za rok 2002 a návrh na rozdělení zisku,

zprávu o konsolidované účetní závěrce za rok 2002,

zprávu dozorčí rady k činnosti za rok 2002,

podnikatelský záměr na rok 2003.

Dne 25. února 2004 se konala mimořádná valná hromada akcionářů SME, která schválila:

změnu stanov společnosti,

koncepci podnikatelské činnosti,

smlouvu o vzájemných úvěrových rámcích se společností ČEZ, a. s.,

změnu ve složení dozorčí rady společnosti: do funkce člena dozorčí rady společnosti byl zvolen byl Marian Kuś. 

Vlastní akcie

SME neměla v roce 2003 v majetku vlastní akcie.

Ratingové hodnocení

Ratingová agentura Standard & Poor’s zvýšila v roce 2003 korporační kreditní rating Severomoravské energetiky, a. s.,

z hodnocení BBB/stabilní/A-2 na hodnocení BBB/pozitivní/A-2. Pozitivní vyhodnocení potvrdilo výsledek průběžného ratingového

hodnocení, které reagovalo na dubnovou integraci SME do skupiny silného majoritního vlastníka ČEZ, a. s. V ohodnocení se

dále odráží silný finanční profil SME a charakter regulačního režimu v energetice v České republice.

Soudní spory

Společnost nevedla takové soudní spory, které by svým rozsahem významným způsobem ovlivňovaly její hospodaření. Popis

aktivních a pasivních soudních sporů je uveden v příloze účetní závěrky společnosti.

Druhy a objem vydaných cenných papírů

Cenný papír ISIN, SIN Podoba Jmenovitá hodnota (Kč) Počet (ks) 

akcie CZ0005078352 kmenové, na majitele, registrované, zaknihované 1 000 2 280 116 

akcie 770950000404 kmenové, na jméno, omezená převoditelnost *), zaknihované 1 000 1 127 149 

770950000677 

dluhopisy CZ0003500993 na doručitele, registrované, zaknihované 10 000 100 000 

*) K převodu je nutný souhlas dozorčí rady společnosti.
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Vývoj kurzu akcií Severomoravské energetiky, a. s., v roce 2003

kurz Burza cenných papírů Praha (Kč)

kurz RM-Systém (Kč)     

objem Burza cenných papírů Praha (ks)     

objem RM-Systém (ks) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíc

Majetkové účasti

ePRIM, a.s. IČ: 25889567 Sídlo: 28. října 568/147, Ostrava – Moravská Ostrava

Společnost ePRIM, a.s., člen České asociace nákupu a logistiky, zajišťuje materiálové požadavky v oblasti energetiky při

použití moderních trendů obchodování. Společnost nabízí svým zákazníkům široký sortiment skladových a dopravně

logistických služeb a jejím cílem je maximalizace tržního podílu na trhu elektromateriálu v segmentu mimo skupinu SME,

rozšíření sortimentu s ohledem na odlišné materiálové potřeby externích zákazníků a expanze na zahraniční trhy. Společnost

ePRIM, a.s., ukončila rok 2003 s hospodářským výsledkem po zdanění 2,8 mil. Kč a pro rok 2004 plánuje splnění

hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 2,2 mil. Kč.

Energetika Vítkovice, a.s. IČ: 25854712 Sídlo: Výstavní 1144/103, Ostrava – Vítkovice

Energetika Vítkovice, a.s., je energetickou společností se širokou nabídkou vyráběných a distribuovaných energií

a poskytovaných služeb. Jejím hlavním předmětem podnikání je výroba a distribuce elektrické energie a tepla, průmyslové

páry, stlačeného vzduchu a demineralizované vody. Společnost zabezpečuje distribuci zemního plynu, koksárenského plynu,

konvertorového plynu a pitné vody. Kromě toho provádí úpravu vody z povrchových toků a čištění odpadních vod s návaznou

dodávkou vyčištěné recirkulované vody. Širokou nabídku Energetiky Vítkovice, a.s., doplňují služby laboratoře vod, provozování

energetických zařízení, údržba a servis v oblasti strojní, elektro a stavební. Rok 2003 byl pro Energetiku Vítkovice, a.s.,

úspěšný, o čemž svědčí výsledek hospodaření po zdanění ve výši 54,1 mil. Kč. Pro rok 2004 si Energetika Vítkovice, a.s.,

stanovila za cíl dosažení hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 42,5 mil. Kč.

SINIT,a.s. IČ: 25397401 Sídlo: Emila Filly 296/13, Ostrava – Mariánské Hory

Společnost SINIT,a.s., zajišťuje komplexní služby v oblasti telekomunikací a řídicích systémů, počínaje poradenstvím

a analýzou přes projekci až po realizaci a servis s nepřetržitou pohotovostí. V průběhu roku 2002 došlo k prohloubení stávající

a k zahájení nové spolupráce s významnými lídry trhu, jako jsou AVAYA, ABB a DAMOVO. V oblasti vývoje monitorovacích

a řídicích zařízení postavených na bázi GSM byla otevřena spolupráce s rozhodujícími operátory v České republice i v okolních

státech. Úplně novou činností v roce 2002 byly komplexní realizace systémů čárových kódů a IP telefonie CISCO ve spolupráci

s firmami CORE a DNS. Společnost se dokázala v roce 2003 opět prosadit v náročném konkurenčním prostředí a dosáhla

hospodářského výsledku po zdanění na úrovni 2,3 mil. Kč. V podnikatelském záměru pro rok 2004 se předpokládá realizace

hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 1,6 mil. Kč.



STMEM, a.s. IČ: 64610098 Sídlo: Tržní 8, Přerov

Hlavní náplní společnosti STMEM, a.s., jsou stavební a elektromontážní práce, opravy a údržba energetických zařízení,

projektování, dodávka a montáž venkovního i kabelového vedení všech napěťových hladin včetně souvisejících podpůrných

činností, kompletace trafostanic a široké spektrum služeb v oblasti oprav a údržby elektroenergetických zařízení. Hospodaření

roku 2003 ukončila STMEM, a.s., s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 24,2 mil. Kč. V roce 2004 bude sloučena se

společností MSEM, a.s., dojde k zániku společnosti bez likvidace a společnost MSEM, a.s., bude nástupnickou organizací. 

MSEM, a.s. IČ: 64610080 Sídlo: Collo louky 126, Frýdek-Místek

Hlavním podnikatelským zaměřením MSEM, a.s., je výstavba, opravy, údržba a revize elektrických vedení vzdušných

i kabelových provedení všech napěťových hladin až do 100 kV a s tím související projekční práce, dodávky a montáže

trafostanic, rozvoden i veřejného osvětlení. Společnost zajišťuje také opravy, servis, repase a revize distribučních transformátorů.

Ve své nabídce má i servisní služby spojené s dodávkami elektrické energie, mezi které patří projektování a realizace přípojek,

poskytování provizorních trafostanic, pronájem rozvaděčů pro krátkodobé odběry a zajišťování komplexních dodávek v oblasti

ostatních inženýrských sítí. Rozvoj podnikatelských aktivit společnosti je zaměřen zejména na zahájení systémové přípravy

realizace zakázek v rámci Evropské unie, na růst efektivity stávajících aktivit ve společnosti, na provedení certifikačního auditu

a obhájení certifikátu jakosti EN ISO 9002. Svou úspěšnost MSEM, a.s., v roce 2003 potvrdila hospodářským výsledkem po

zdanění ve výši 28,3 mil. Kč. V roce 2004 bude společnost sloučena se společností STMEM, a.s., a stane se nástupnickou

organizací. Společnost předpokládá pro rok 2004 dosažení hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 19,4 mil. Kč.

Union Leasing, a.s. IČ: 60792710 Sídlo: Mlýnská 1, Ostrava

Union Leasing, a.s., je obchodní společnost, jejíž hlavní náplní bylo poskytování leasingu energetických i jiných celků, technologií

a technických zařízení. Jako člen skupiny SME, zaměřený na finanční operace, zabezpečoval Union Leasing, a.s., součinnost při

řešení problematiky pohledávek a jejich restrukturalizace. Rok 2003 byl pro Union Leasing, a.s., rokem, kdy jeho jediný akcionář,

Severomoravská energetika, a. s., rozhodl o ukončení činnosti společnosti v oblasti finančního leasingu. Hlavní činnost společnosti

pak byla zaměřena na správu stávajícího leasingového portfolia, a zejména na provádění tradingových a faktoringových operací.

V rámci této činnosti byl vytvořen příznivý finanční výsledek hospodaření ve výši 42,8 mil. Kč

V roce 2003 byl vytvořen hrubý výsledek hospodaření ve výši 61,2 mil. Kč. Z tohoto hrubého výsledku hospodaření společnost

vytvořila opravné položky v souhrnné výši 116,7 mil. Kč. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem činil výsledek hospodaření

před zdaněním -47,2 mil. Kč.

K 31. 12. 2003 eviduje společnost oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 32,7 mil. Kč, s oprávkami ve výši 13,4 mil. Kč,

který vznikl koupí souboru majetku v roce 1997. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vyplývá ze skutečnosti, že k 1. 11. 1997

společnost odkoupila leasingovou společnost KOB INVEST, a.s., za cenu stanovenou soudním znalcem. Kupní cena

převyšovala hodnotu nakoupených čistých aktiv společnosti KOB INVEST, a.s., o 32,7 mil. Kč. Podrobnosti k oceňovacím

rozdílům jsou popsány v konsolidované účetní závěrce, kap. 7.5. 

Podnikatelský záměr pro rok 2004 předpokládá zajištění hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 7,5 mil. Kč.
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Beskydská energetická, a.s. IČ: 25829491 Sídlo: 28. října 3123/152, Ostrava – Moravská Ostrava

Předmětem podnikání společnosti je zprostředkování služeb. Společnost však žádnou podnikatelskou aktivitu nevykonává.

O další budoucnosti a případných podnikatelských aktivitách společnosti bude rozhodnuto v souladu s integrací Skupiny ČEZ.

Elektrovod Holding, a.s. IČ: 35834111 Sídlo: Čulenova 5, Bratislava, Slovensko

Elektrovod Holding, a.s., se zabývá projektováním, výstavbou a údržbou elektroenergetických zařízení, především dodávkami

a údržbou elektrických přenosových vedení do 400 kV, rozvoden a transformoven a pozemních inženýrských sítí v oblasti

energetiky. V rámci rozvoje dalších služeb se společnost zaměřuje rovněž na komplexní servis energetického hospodářství.

Společnost docílila za rok 2003 hospodářského výsledku po zdanění na úrovni 1,7 mil. Kč. Plánovaný hospodářský výsledek

před zdaněním pro rok 2004 je 21,7 mil. Kč.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2003 (tis. Kč)

ePRIM, a.s. Energetika SINIT,a.s. STMEM, a.s. MSEM, a.s. Union Beskydská Elektrovod 

Vítkovice, a.s. Leasing, a.s. energetická, a.s Holding, a.s.

Aktiva celkem 89 913 954 868 29 345 302 598 339 760 1 378 136 1 098 388 068

Dlouhodobý majetek 7 559 659 152 3 115 140 308 180 252 881 179 0 83 239

Oběžná aktiva 82 083 294 073 25 195 161 475 157 325 453 629 1 098 302 348

Časové rozlišení 271 1 643 1 035 815 2 183 43 328 0 2 481

Pasiva celkem 89 913 954 868 29 345 302 598 339 760 1 378 136 1 098 388 068

Vlastní kapitál celkem 52 509 506 148 17 386 271 377 284 240 77 783 1 092 164 717

Cizí zdroje celkem 37 182 434 152 11 949 31 221 55 454 1 114 865 6 222 943

Časové rozlišení 222 14 568 10 0 66 185 488 0 397

Výnosy celkem 397 846 1 648 457 75 315 371 384 361 955 743 496 2 895 904

Náklady celkem 395 064 1 594 335 73 032 347 133 333 687 764 631 35 894 232

Výsledek hospodaření 

po zdanění 2 782 54 122 2 283 24 251 28 268 -21 135 -33 1 672

Základní kapitál 50 000 402 000 3 688 159 300 154 900 100 000 2 000 243 422 

(tis. Sk)

Majetkový podíl SME 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 %

Data společnosti Elektrovod Holding, a.s., byla přepočtena aktuálním kurzem ČNB platným k 31. 12. 2003. Kurz CZK/SKK 0,7871.
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spolehlivostdodávky

nové tržní prostředí

analýzy

přijatelná cena

aktivní přístup 

k rozšiřování 

tržního potenciálu

Liberalizace trhu

konkurenceschopnost

2
8

S
e

ve
ro

m
o

ra
vs

ká
 e

n
e

rg
e

tik
a

, 
a

. 
s.



2
9

S
e

ve
ro

m
o

ra
vs

ká
 e

n
e

rg
e

tik
a

, 
a

. 
s.

Severomoravská energetika, a. s., dává přednost dlouhodobě 

vzájemně výhodným vztahům se zákazníky, kdy obě strany jsou 

v rámci možností spokojeny s podmínkami smlouvy. Jedná se o známý

systém WIN-WIN, strategii vítězství obou smluvních partnerů, 

kdy dodavatel i zákazník požívají výhod vzájemného obchodního vztahu.

energie pro váš prostor
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Struktura odběratelů v roce 2003

velkoodběratelé – oprávnění zákazníci     

velkoodběratelé – chránění zákazníci     

maloodběratelé – podnikatelé     

maloodběratelé – obyvatelstvo     

12,95 %; 121 174

0,37 %; 3 5140,01 %; 68

86,67 %; 810 532

Struktura spotřeby elektrické energie v roce 2003

velkoodběratelé – oprávnění zákazníci     

velkoodběratelé – chránění zákazníci     

maloodběratelé – podnikatelé     

maloodběratelé – obyvatelstvo     

14,41 %; 1 035 439 MWh

29,83 %; 2 142 561 MWh 31,97 %; 2 296 478 MWh

23,79 %; 1 708 976 MWh

Struktura nákupu elektrické energie v roce 2003

ČEZ, a. s.

Dalkia Morava, a.s.     

Entrade s.r.o.     

MORAVIA ENERGO, a.s.     

závodní elektrárny     

ostatní dodavatelé     

povinný výkup     

59,23 %; 5 054 243 MWh20,38 %; 1 739 269 MWh

6,52 %; 556 242 MWh

2,56 %; 218 533 MWh
3,89 %; 331 821 MWh

1,77 %; 151 072 MWh
5,65 %; 481 973 MWh

Celkový počet odběratelů 935 288

Spotřeba celkem 7 183 454 MWh

Nákup celkem 8 533 153 MWh

Obchod s elektřinou



Opatřená elektřina

Hlavními předpoklady úspěšnosti v oblasti nákupu bylo využití pozitivních zkušeností z prvního roku otevírání trhu a aktivní

přístup k vyhledávání tržního potenciálu. Rok 2003 jasně ukázal nutnost co nejpružněji přizpůsobit nákup elektřiny potřebám

koncových zákazníků. V tomto směru byl učiněn významný krok k zajištění maximální elastičnosti v nákupu elektřiny ve

spolupráci s významnými dodavateli regulační energie.

Klíčové aktivity společnosti v obchodování s elektrickou energií byly zaměřeny na zajištění vyrovnané bilance mezi nákupem

a prodejem konečným zákazníkům. To vyžadovalo sledování a analyzování chování významných dodavatelů a obchodníků na

českém a evropském trhu s elektřinou, provádění průzkumů trhu a realizování obchodních případů v rámci krátkodobého

nákupu a za účelem prodeje elektřiny ostatním partnerům mimo oblast chráněných a oprávněných zákazníků. Významnou

oblastí, která byla zajišťovaná v souvislosti s nákupem elektřiny, byla predikce spotřeby konečných zákazníků.

V roce 2003 činil celkový objem nákupu elektřiny 8,53 TWh. Nejvýznamnějšími dodavateli SME byl ČEZ, a. s. (59,2 %), Dalkia

Morava, a.s., (20,4 %) a Entrade s.r.o. (6,5 %). Krátkodobý nákup v rámci krátkodobých bilaterálních obchodů na organizovaném

i neorganizovaném trhu se významnou měrou (8,12 %) podílel na celkovém nákupu. Rovněž objem krátkodobých prodejů na

organizovaných i neorganizovaných trzích dosáhl značného podílu (7,81 %) na celkovém objemu prodejů SME. Tato fakta hovoří

o rozvoji obchodování na krátkodobé bázi a schopnosti SME realizovat poměrně velké objemy prodejů elektřiny mimo sektor

chráněných a oprávněných zákazníků. V roce 2003 došlo na evropských trzích k prudkému nárůstu cen elektřiny vlivem

kombinace extrémních letních a zimních teplot, odstávek zdrojů a stávek. Uvedená situace prověřila schopnost společnosti

řídit rizika v oblasti nákupu elektřiny vhodně zvolenou dlouhodobou nákupní strategií a strategií krátkodobých nákupů

a prodejů elektřiny. 

Rok 2003 přispěl v oblasti nákupu elektřiny k prohloubení získaných znalostí a zkušeností, k rozšíření portfolia obchodních

partnerů a zvýšení objemu zobchodované elektřiny mimo oblast chráněných a oprávněných zákazníků. Získané know-how

vedlo k volbě konzervativní nákupní strategie pro rok 2004 a minimalizaci rizik z titulu volatility cen elektřiny na českém

a evropském trhu. 

Dodaná elektřina

Severomoravská energetika, a. s., dodávala v roce 2003 elektřinu 935 288 zákazníkům. Téměř 32 % objemu spotřeby, tj. 2 296 GWh,

připadalo na oprávněné zákazníky – velkoodběratele, kterých bylo 68. Chráněných zákazníků – velkoodběratelů s celkovým

objemem spotřeby 1 709 GWh bylo 3 514. Více než 931 tis. zákazníků v sítích nízkého napětí odebralo zbývajících téměř 3,2 TWh.

K 1. 1. 2003 vstoupila na volný trh s elektřinou druhá skupina oprávněných zákazníků, a to zákazníci s roční spotřebou větší než

9 GWh. Se všemi těmito zákazníky na svém zásobovacím území uzavřela SME smlouvu na poskytování distribučních služeb.

Celkové roční tržby z prodeje elektřiny oprávněným zákazníkům společně se souvisejícími tržbami za distribuci dosáhly výše 

3 399 mil. Kč, což znamenalo nárůst o 107 mil. Kč oproti roku 2002. 

Mezi oprávněné zákazníky se k 1. 1. 2004 zařadila další kategorie zákazníků. Jednalo se o zákazníky s nainstalovaným

průběhovým měřením a technickým maximem nad 250 kW. 

Tržby chráněných zákazníků dosáhly v roce 2003 objemu 9 594 mil. Kč. Ceny elektrické energie pro tuto kategorii jsou

stanoveny jako maximální a jsou zveřejněny v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2003 ze dne 

27. 11. 2002 pro chráněné zákazníky ze sítí vysokého napětí – kategorie B a v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního

úřadu č. 3/2003 ze dne 27. 11. 2002 pro chráněné zákazníky ze sítí nízkého napětí. Od 1. 1. 2003 došlo ke snížení průměrné

ceny u kategorie maloodběratelů – podnikatelů o 4,29 % a o 8,76 % u kategorie maloodběratelů – obyvatelstva. Rovněž byla

snížena průměrná cena o 5,69 % pro chráněné zákazníky – velkoodběratele kategorie B napájené ze sítí vn.
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Produkty a služby

V průběhu roku SME plně rozvíjela spolupráci s partnerskými firmami, které zajišťují nabídku většiny produktů a služeb spojených

s dodávkou elektřiny pro zákazníky kategorie malých podniků a domácností. Tito partneři nabízejí služby v lokalitách Krnov,

Hlučín, Hranice, Vsetín, Kopřivnice a Uničov. 

V oblasti komunikace se zákazníky byly realizovány další rozvojové aktivity v call centru s cílem zvýšit kvalitu služeb poskytovaných

po telefonu. Call centrum bylo sloučeno ze šesti do dvou pracovišť v Ostravě a Zábřehu, čímž došlo k zefektivnění řízení call centra

a zvýšení rychlosti reakce na telefonické volání zákazníků. Význam call centra v celkovém kontaktu se zákazníky rostl tak, že

množství takto obsloužených zákazníků dosáhlo počtu 429 939, což nyní představuje přibližně 70 % všech kontaktů se zákazníky.

Severomoravská energetika, a. s., v souladu se svými strategickými záměry stát se zákaznicky orientovanou společností a ve

snaze zajistit loajalitu svých zákazníků v konkurenčním prostředí trhu s elektřinou pokračovala v zavádění systému řízení vztahů

se zákazníky (Customer Relationship Management – CRM). Filozofií tohoto systému je poznat potřeby a chování zákazníka a na

tomto základě přizpůsobit produkty a přístup společnosti individuálním potřebám v celé šíři zákaznického portfolia. V budování

CRM byla dokončena první etapa, která se prostřednictvím zavedení softwarových nástrojů soustředila na prodej a péči

o největší zákazníky a zefektivnila práci obchodních zástupců. Na tuto etapu navazuje právě probíhající 2. etapa, jejímž cílem je

optimalizovat procesy, poskytovat rychlejší a kvalitnější služby spojené s prodejem a distribucí elektřiny v segmentu malých

podniků a domácností, obsluhovaných v obchodních kancelářích a call centru. Dokončením této etapy v polovině roku 2004

bude vybudován významný základ pro další rozvoj zavádění systému CRM, růst marketingových dovedností Severomoravské

energetiky, a. s., a posílení její pozice na liberalizovaném trhu s elektřinou.
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Distribuce

Provoz distribuční soustavy 

Distribuční soustava SME zajistila v roce 2003 distribuci elektrické energie v celkovém objemu 9 785 523 MWh. Nejvyšší

dosažené hodinové maximum 1 567 MW bylo zaznamenáno dne 10. 1. 2003 v 10 hodin, nejvyššího okamžitého zatížení 1 648 MW

bylo dosaženo téhož dne v době mezi 9. a 10. hodinou ranní.

Na základě smluvního vztahu zajistily útvary Distribuce v požadovaném rozsahu a kvalitě provoz, obsluhu a servis přenosové

soustavy 400 kV a 220 kV pro ČEPS, a.s.

Pro zlepšení podpory řízení distribuční soustavy byly zprovozněny nové řídicí systémy mikrodispečinku v rozvodnách

Hodolany, Kopřivnice, Slavoním, Fifejdy, Karviná-Ráj, Český Těšín a Jablunkov; v rozvodnách Lískovec, Martinov, Hranice,

Valašské Meziříčí, Vratimov, Dluhonice, Šumperk, Česká Ves, Bohumín, Vsetín, Červenka byly provedeny upgrady, resp.

významnější úpravy řídicích systémů mikrodispečinku. 

Soustava 110 kV byla v průběhu celého roku 2003 provozována bez výrazných dlouhodobých výkyvů. Automatiky opětovného

zapnutí působily v sítích 110 kV nejčastěji v srpnu vlivem atmosférických přepětí. Celkem bylo evidováno 41 omezení z titulu

poruch, z toho 5 omezení provázelo poškození zařízení. Měrná poruchovost s poškozením zařízení dosáhla hodnoty 

0,2 poruchy na 100 km vedení.
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Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typu úterý – pátek 

v distribuční soustavě Severomoravské energetiky, a. s. (MW/týdny)
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Projektované hodnoty obecných standardů pro období 2000 – 2005 

Cíle distribuce – souhrnná doba přerušení OS1 (souhrnná doba v min.)

projekt celkem     

projekt – vliv poruch     

projekt – vliv plánovaných odstávek    

OS1: standard souhrnného přerušení dodávky elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav – vyjadřuje

průměrnou dobu, po kterou neměl připojený zákazník ve sledované oblasti a sledovaném období k dispozici dodávku elektrické energie.

Doba trvání jednoho výpadku: vyjadřuje průměrnou dobu trvání výpadků vztaženou pouze na zákazníky postižené výpady ve sledované oblasti

a sledovaném období.

2004200320022001
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2000 2005

Provoz distribuční soustavy vysokého napětí (22 kV; 10,5 kV; 6,3 kV) byl v průběhu roku narušován atmosférickými vlivy, zejména

intenzivní bouřkovou činností a silnými nárazovými větry na přelomu srpna a září. Vlivem poruch došlo celkem k 1 194 omezením

dodávky elektrické energie, z toho bylo 452 omezení s poškozením energetického zařízení. Měrná poruchovost s poškozením

zařízení dosáhla hodnoty 4,5 poruchy na 100 km délky vedení.

V sítích nízkého napětí byla poruchovost rovněž ovlivněna nepříznivými klimatickými podmínkami v průběhu srpna a září.

Dodávku elektrické energie se i zde, obdobně jako u zařízení vn, podařilo obnovit v časech nepřekračujících standardy.

V sítích nízkého napětí bylo evidováno celkem 18 144 omezení vlivem poruch, z toho 6 012 poruch s poškozením zařízení.

Celková měrná poruchovost v sítích nízkého napětí SME dosáhla v roce 2003 u poruch s poškozením energetického zařízení

hodnoty 26 poruch na 100 km délky vedení.

Příprava provozu soustavy SME a dispečerské řízení této soustavy v reálném čase probíhaly v souladu se zásadami strategie

SME a platné legislativy.

Společnost splňuje všechna kritéria kvality stanovená regulátorem a již předtím si stanovila vlastní cíl: splnit do roku 2005

všechna kritéria Evropské unie (resp. kritéria UNIPEDE) týkající se kvality dodávek. Podle těchto kritérií začala měřit kvalitu

v roce 2001. Počet přerušení dodávky elektřiny je podstatně ovlivněn počasím (bouřkami, námrazami). Přibližně polovina

přerušení dodávek je způsobena provozními opravami a modernizací.

Na základě benchmarkingu nejlepších distribučních společností byly v roce 2000 stanoveny „Projektované hodnoty dostupnosti

sítí pro rok 2000 až 2005“. Tyto definované hodnoty obecných standardů, souhrnná doba přerušení OS1 a četnost přerušení OS2,

vycházející z doporučení UNIPEDE [1], jsou základním výkonnostním měřítkem všech procesů v distribuci SME.

Takto definované průběhy obecných standardů a garantované standardy, jak je definuje vyhláška 306/2001 Sb., představují

základní ukazatele pro vyhodnocení dostupnosti sítí SME.
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Projektované hodnoty obecných standardů pro období 2000 – 2005 

Cíle distribuce – četnost přerušení OS2

projekt celkem     

projekt – vliv poruch     

projekt – vliv plánovaných odstávek    

OS2: standard četnosti přerušení dodávky elektřiny pro provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav – vyjadřuje

průměrný počet přerušení na připojeného zákazníka ve sledované oblasti a sledovaném období.
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Dostupnost sítí 2003

Dostupnost sítí Počet výpadků Souhrnná doba OS1 Souhrnná doba OS1  Četnost výpadků OS2 Četnost výpadků OS2  

bez krátkodobých bez krátkodobých

výpadků a kalamit výpadků a kalamit

odstávky celkem 12 219 175,30 174,60 1,13 0,65

poruchy nn 18 144 25,70 20,00 0,23 0,21

poruchy vn 1 194 110,80 92,50 5,18 2,51

poruchy vvn 41 6,80 6,60 0,80 0,54

poruchy celkem 19 379 143,30 119,10 6,21 3,26

Údaje za rok 2003 jsou bez vlivu kalamit, krátkodobých poruch a poruch způsobených výpadky v síti ČEPS, a.s. (krátkodobé výpadky jsou definovány regulátorem
jako poruchy do 3 minut).

Vyhodnocení dostupnosti sítě SME je rozděleno na ukazatele dosažené se všemi výpadky (poruchové, plánované nebo vynucené

přerušení dodávek elektřiny) s trváním více než 3 minuty, tzn. tak, jak jsou vnímány zákazníkem, a na ukazatele, kde nejsou

zaevidovány výpadky v podobě kalamit a krátkodobých výpadků s dobou trvání kratší než 3 minuty.

Základní ukazatele dostupnosti sítí charakterizují průměrnou spolehlivost dodávky a její důsledky z pohledu zákazníka.



3
6

D
is

tr
ib

u
c

e

0

57,4 %; 18 144

Dostupnost sítí Severomoravské energetiky, a. s., v roce 2003

odstávky     

poruchy nn     

poruchy vn    

poruchy vvn

Počet výpadků

Souhrnná doba OS1

Souhrnná doba OS1

bez krátkodobých 

výpadků a kalamit

Četnost výpadků OS2

Četnost výpadků OS2

bez krátkodobých 

výpadků a kalamit

59,5 %; 174,60 min.

15,4 %; 1,13 70,6 %; 5,18

5,4 %; 0,21

16,6 %; 0,65 64,2 %; 2,51 13,8 %; 0,54

20 40 60 80 100 %

3,8 %; 1 194

0,1 %; 41

2,2 %; 6,60 min.

2,1 %; 6,80 min.

38,7 %; 12 219

55,0 %; 175,30 min. 34,8 %; 110,80 min.

6,8 %; 20,00 min.

8,1 %; 25,70 min.

3,1 %; 0,23

10,9 %; 0,80

31,5 %; 92,50 min.

Dostupnost sítí Severomoravské energetiky, a. s., v roce 2002

0

odstávky     

poruchy nn     

poruchy vn    

poruchy vvn

Počet výpadků

Souhrnná doba OS1

Souhrnná doba OS1

bez krátkodobých 

výpadků a kalamit

Četnost výpadků OS2

Četnost výpadků OS2

bez krátkodobých 

výpadků a kalamit

59,6 %; 247,70 min.

17,1 %; 1,57

18,4 %; 0,85

20 40 60 80 100 %

5,0 %; 1 796

0,2 %; 42

0,5 %; 2,20 min.

0,5 %; 2,40 min.

36,0 %; 12 845

50,5 %; 248,70 min. 39,6 %; 195,10 min.

6,6 %; 27,60 min.

9,4 %; 46,20 min.

2,8 %; 0,26

3,8 %; 0,35

3,9 %; 0,1872,7 %; 3,35

5,0 %; 0,23

76,3 %; 7,03

58,8 %; 20 967

33,3 %; 138,40 min.
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Dostupnost sítí Severomoravské energetiky, a. s., v roce 2001

0

odstávky     

poruchy nn     

poruchy vn    

poruchy vvn

Počet výpadků

Souhrnná doba OS1

Souhrnná doba OS1

bez krátkodobých 

výpadků a kalamit

Četnost výpadků OS2

Četnost výpadků OS2

bez krátkodobých 

výpadků a kalamit

25,4 %; 2,42

28,4 %; 2,30

20 40 60 80 100 %

6,0 %; 1 906

0,2 %; 72

3,0 %; 12,00 min.

3,0 %; 13,20 min.

49,6 %; 218,30 min. 39,2 %; 172,80 min.

7,5 %; 30,00 min.

8,2 %; 35,90 min.

3,0 %; 0,29

10,3 %; 0,98

10,5 %; 0,8557,8 %; 4,68

3,3 %; 0,27

61,3 %; 5,85

58,7 %; 18 874

35,0 %; 139,80 min.54,5 %; 218,20 min.

35,1 %; 11 297

Významnou podporou pro jednotlivé procesy (rozvoj sítí, vypracování projektu, realizace stavby, provoz a řízení sítí, údržba)

v distribuci s vazbami na ostatní systémy řízení včetně zajištění efektivity provozních a technických činností v SME je Technický

informační systém TIS/TOMS (Technical Operation Maintenance System). Tento systém je koncipován jako integrovaný celek

několika modulů a submodulů nad centrální databází technické evidence. Jeho nedílnou součástí jsou i prostorová data

umožňující lokalizaci a vizualizaci energetických zařízení (Geografický informační systém – GIS).
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Víc než energie

Severomoravská energetika, a. s., je tradičním

partnerem nejvýznamnějších kulturních,

společenských a sportovních akcí v regionu.

Od poloviny roku 2003 podporujeme vybrané

projekty z oblasti zdravotnictví, školství, 

kultury a sportu prostřednictvím 

Nadace Duhová energie.

Dlouhodobé partnerství

kulturní projekty

sociální sféra

vzdělávání

sport

zdravotnictví

věda
3
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Rozvoj distribuční soustavy

V oblasti rozvoje distribuční soustavy byla pozornost zaměřena na zdokonalování mechanizmů investování do soustavy včetně

přípravy obnovy distribučních sítí a na technický rozvoj soustavy. Byla dokončena technická strategie distribuce v oblasti

investování, navrhování sítí, používaných prvků a chránění sítí. 

Další práce byly soustředěny na rozvoj řízení sítí vn jako význačného nástroje pro zlepšování spolehlivosti dodávky elektrické

energie a zkrácení doby bezproudí. V oblasti provozu kompenzovaných sítí vn byl v rozvodně Hodolany instalován progresivní

systém Swedish Neutral, který umožňuje provoz sítí se zemním spojením a rychlou lokalizaci poruchy. Pokračovala realizace

nasazování dálkově ovládaných odpínačů do venkovních sítí a jejich návaznost na instalaci dálkově ovládaných vypínačů

(recloser), spolupráce při realizaci automatiky na odbočce. Byl nasazen další automatický prvek, tzv. inteligentní odpínač, který

je vhodným doplňkem k dálkově ovládaným vypínačům. Rovněž byla provedena realizace dálkově řízených distribučních

trafostanic v kabelových sítích. Pokračovala i montáž indikátorů průchodů zkratových proudů do kabelových sítí vn a dále

směrového indikátoru poruchového proudu do venkovních sítí vn. V současné době je v provozu 320 dálkově ovládaných

venkovních odpínačů, 72 dálkově řízených distribučních trafostanic, 40 vypínačů-recloser, 4 inteligentní odpínače, 1 200 ks

indikátorů zkratových proudů v kabelových sítích a 108 směrových indikátorů poruchových proudů. Dále bylo v kabelových

sítích ve vybraných distribučních trafostanicích instalováno zařízení (NetMDisp) ke sledování určených parametrů pro dispečink

(např. průchod zkratového proudu). Toto zařízení, které užívá systém GSM GPRS, je využíváno i u dálkově řízených

distribučních trafostanic.

V rozvodnách 110 kV/vn dále pokračovalo rozšiřování počítačových řídicích systémů a nasazování moderních digitálních

ochran. V současné době se řeší na úrovni studií vyvedení výkonu z větrných elektráren do sítě SME ve výši cca 700 MW.

Zvláštní pozornost byla také věnována přípravě distribuční soustavy na další etapu otevírání trhu s elektřinou, nově bylo

osazeno 475 odběrných a předacích míst průběhovým měřením. Pokračovala obměna elektroměrů na napěťové hladině nn

novými statickými elektroměry značky Enermet, kterých SME vyrobila více než 60 tisíc kusů ve vlastní režii.
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Investiční výstavba

Cíle investiční, modernizační a rozvojové politiky

V roce 2003 byl plánovaný objem investičních prostředků 1,43 mld. Kč; v roce 2004 jsou plánovány investiční prostředky ve

výši 1,36 mld. Kč. Investiční program se zaměřuje na obnovu a modernizaci vysokonapěťových sítí a na výstavbu nových

zařízení v souvislosti s napájením nových odběrných míst.

Pokračuje výstavba dálkově ovládaných a automatických spínacích zařízení v sítích vn, které podstatně ovlivňují dobu

přerušení dodávky. V rámci dostupných investičních prostředků jsou stejné trendy uplatňovány i v oblasti sítí nízkého napětí.

SME předpokládá investovat v následujících letech přibližně 1,3 mld. Kč ročně.

Členění investic (tis. Kč)

1999 2000 2001 2002 2003

Obnova distribuční soustavy 579 521 611 984 591 485 621 456 553 549

Středisko pro vn, vvn 703 078 567 277 719 919 657 447 518 428

z toho: stroje a zařízení 48 520 28 299 48 846 36 501 103 018

projekty 11 732 15 880 25 230 13 684 14 639

Hmotné investice – ostatní 0 0 0 0 164 164

Hmotné investice 1 282 599 1 179 261 1 311 404 1 231 018 1 236 141

Nehmotné investice 136 832 106 263 141 856 127 981 168 586

Investice celkem 1 419 431 1 285 524 1 453 260 1 358 999 1 404 727

Přírůstek záloh 0 0 0 0 5 415

Celkem 1 419 431 1 285 524 1 453 260 1 358 999 1 410 142

Poznámka: V roce 2003 došlo ke změně metodiky výpočtu, předchozí roky nebyly přepočteny.

Investice do distribuční soustavy

V roce 2003 bylo na investiční výstavbu distribučního zařízení vynaloženo 1 410 142 tis. Kč. 

Zaplacené a nezhodnocené zálohy k 31. 12. 2003 činily 19 700 tis. Kč.

Na obnovu distribuční soustavy bylo v roce 2003 vynaloženo 553 549 tis. Kč.

Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb byly pořízeny v hodnotě 103 018 tis. Kč.

V oblasti leasingu byl pořízen majetek dle uzavřených leasingových smluv včetně leasingového koeficientu v hodnotě 41 438 tis. Kč.
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Investice – stavby dokončené v roce 2003 (mil. Kč)

Náklady celkem Investice v roce 2003

Výstavba transformovny 110/22 kV Olomouc – Holice 90 81,7

Rozvodna 22 kV Hodolany, rekonstrukce rozvodny 22 kV – 2. etapa 37 9

Rekonstrukce vedení 110 kV 577/578 Prosenice – Hranice – 2. etapa 102 81,7

Rozvodna 110/10,5 Ostrava – Martinov, rekonstrukce rozvodny 10,5 – 2. etapa 22 6,3

Rozvodna Horní Životice – rekonstrukce hromadného dálkového ovládání 13,4 13,4

Výměna kombinovaného zemního lana Hodolany – hranice SME/JME 6,7 6,7

Rozvodna 110 kV Vratimov – výměna ochran 7,3 7,3

Rozvodna 22 kV Ostrava – Fifejdy – řídicí systém 6,7 6,7

Investice – stavby zahájené v roce 2004 (mil. Kč)

Náklady celkem Investice v roce 2004

Rekonstrukce rozvodny 110 kV Vsetín 40 20

Rekonstrukce rozvodny 22 kV Ráječek 37 20

Rekonstrukce rozvodny 22 kV Červenka 37 17

Rekonstrukce vedení 110 kV odbočka Odry 15 15

Výměna transformátoru 110/22 kV Velké Hoštice 13,5 13,5

Výměna transformátoru 110/22 kV Frýdek-Místek Riviéra 13,5 13,5

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2003 pokračovala ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava práce na projektu

Optimalizace systému údržby distribuční soustavy s cílem vytvořit takovou strategii údržby, aby se minimalizovaly celkové provozní

náklady provozovaných zařízení při zachování nezbytné míry spolehlivosti, bezpečnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. 

Smluvně nabyté licence

V rámci budování komplexního informačního systému společnosti nabyla Severomoravská energetika, a. s., v průběhu roku 2003

licenci na využívání softwarových produktů v následující struktuře:

Software pro PC 0,9 mil. Kč

Databázové a aplikační licence 24,0 mil. Kč

Všechny informační systémy jsou provozovány a rozvíjeny v souladu s autorskými právy a licenčními ujednáními s dodavateli

softwarových produktů.
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Řízení vybraných procesů

Systém řízení bezpečnosti a jakosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je v SME koncipována podle systémových zásad a principů uplatňovaných

v systémech řízení BOZP vycházejících z požadavků příručky ILO – OSH 2001, norem BS 8800, ČSN EN ISO 140001, 

ČSN EN ISO 9001 a OHSAS 18001, v návaznosti na zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejících zákonů.

Úroveň systému řízení BOZP a požární ochrany ověřil v roce 2003 státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických

zařízení. Tento externí audit potvrdil, že SME splnila všechna kritéria a obhájila titul „Bezpečný podnik“.

S cílem dále eliminovat pracovní úrazy byly rozpracovány základní cíle a úkoly zaměřené na chování zaměstnanců

a prohlubování návyků uplatňovat zásady BOZP. Hlavním úkolem bylo rozvíjet funkční provázání systému řízení BOZP se

systémem odpovědnosti za důsledné dodržování principů BOZP a přijatých programů a cílů na úrovni jednotlivých útvarů. 

Politika BOZP byla v závěru roku revidována a rozšířena o další závazky: poskytovat komplexní služby BOZP zákazníkům, popř.

dalším zainteresovaným stranám v oblasti vyhrazených elektrických zařízení; předcházet sociálním rizikům a řešit problematiku

rizik, úrazů a nemocí při výkonu práce u vybraných skupin zaměstnanců s přihlédnutím k demografickým změnám. 

Politika řízení rizik

Pro zhodnocování vlastních volných finančních zdrojů využívá SME investičních instrumentů jak krátkodobých – instrumenty

peněžního trhu (depozitní směnky, finanční směnky a dluhopisy) a investiční cenné papíry (korporátní dluhopisy a eurobondy),

tak dlouhodobých – akcie.

Politika řízení rizik je vedena jako konzervativní s cílem minimalizace rizik. Organizačně je v SME řízení rizik personifikováno ve

formě Výboru pro řízení rizik (RMC), risk manažera, vlastníků rizik a dokumentováno interními předpisy. 

Obecně je SME vystavena zejména rizikům:

cenovým – pohyby cen komodit elektrické energie,

likvidním – možnost druhotné platební neschopnosti, 

kreditním – možnost neplnění závazků protistran ke společnosti.

Severomoravská energetika, a. s., nebyla v roce 2003 vystavena rizikům úvěrovým.
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Sponzorský program

Projekty, které společnost podporuje, jsou cíleně vybírány tak, aby přispěly k rozvoji regionu, jehož je SME součástí. Na sponzorský

program SME bylo v roce 2003 uvolněno 22 mil. Kč.

Mezi subjekty, které byly takto obdarovány, patřily Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě a v Olomouci, Vysoká škola báňská

– Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Karviné, Filozofická fakulta Univerzity

Palackého v Olomouci, knihovny Moravskoslezského kraje, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Národní divadlo

Olomouc, Školská fotbalová liga a další.

V oblasti nepeněžních darů se jednalo především o darování obměňované výpočetní techniky základním a středním školám.

SME byla v roce 2003 opět tradičním partnerem kulturních, společenských a sportovních akcí v regionu, mezi něž patřily

Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Běh Terryho Foxe, Zlatá tretra a jiné.

Nadace Duhová energie

Od poloviny roku 2003 sponzoruje Severomoravská energetika, a. s., člen Skupiny ČEZ, vybrané projekty z oblasti zdravotnictví,

školství, kultury a sportu výhradně prostřednictvím Nadace Duhová energie.

Tímto způsobem SME poskytla prostředky na přípravu a realizaci výstavby Duhových hřišť v Olomouci, Ostravě, Jeseníku a ve

Zlíně a na další projekty, jako například na zakoupení přístrojové techniky pro nemocnici v Třinci, výstavbu rehabilitační místnosti

Sociálních služeb v Karviné nebo zavádění informačních technologií na Gymnáziu v Ostravě – Porubě. Stranou nezůstali ani

handicapovaní spoluobčané, SME přispěla rehabilitačnímu ústavu v Ostravě na zakoupení rehabilitačních pomůcek.
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Vztah k životnímu prostředí

Severomoravská energetika, a. s., má od roku 2001 zaveden a certifikován systém řízení ochrany životního prostředí

(Environmental Management System – EMS) dle mezinárodní normy ISO 14001. Tento systém je pravidelně ověřován; na

podzim roku 2003 proběhl v SME jeho druhý dozorový audit, který potvrdil shodu s požadavky normy.

Stěžejní aktivitou ve sledovaném období bylo dokončení implementace požadavků nové legislativy ochrany životního prostředí

do podmínek SME; jednalo se zejména o zákon o vodách a zákon o ochraně ovzduší a jejich prováděcí předpisy.

V rámci naplnění požadavků zákona o odpadech probíhá náročný proces inventarizace zařízení s olejovou náplní, jehož

účelem je prokázat, že neobsahují polychlorované bifenyly. Tento proces má být dokončen nejpozději do roku 2010.

V současné době je v SME ověřeno 25 % zařízení podléhajících této povinnosti. 

Na základě smlouvy o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, uzavřené

mezi SME a Fondem národního majetku ČR, byly zahájeny přípravné, resp. sanační práce týkající se starých ekologických

zátěží SME v 9 lokalitách a distribučních trafostanicích. V polovině roku 2003 byla zahájena sanace staré ekologické zátěže

v rozvodně 110 kV v Července. U většiny ostatních lokalit proběhl výběr dodavatelů a schvalování prováděcích projektů

průzkumných a sanačních prací. Tento proces pokračuje i v roce 2004.

V rámci preventivního programu na ochranu vod byly realizovány investiční akce zaměřené na ekologické úpravy stanovišť

transformátorů a tlumivek včetně čištění odpadních vod v rozvodnách v Července, Břidličné (zahájení) a Frenštátě pod

Radhoštěm (projektová příprava stavby). Dále byla provedena instalace lapače tuků v rámci rekreačního střediska Penzion

Beskydy ve Visalajích a opravena kanalizace a stanoviště transformátorů v rozvodnách Šternberk, Kojetín a Olomouc – Neředín. 

V oblasti ochrany přírody a krajiny dále SME spolupracuje s Moravským ornitologickým spolkem: byla zpracována podrobná

studie, která v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje mapuje vedení riziková z hlediska výskytu ptactva. Na tomto

základě proběhla instalace cca 500 ks zábran na sloupy elektrického vedení v oblasti Jablunkovska, Jesenicka, Krnovska,

Přerovska a Šumperska na ochranu ptačí populace.

Vzhledem k tomu, že i ve vztazích s našimi dodavateli přihlížíme k šetrnosti vůči životnímu prostředí, zavedli jsme do praxe

nový systém výběru a hodnocení dodavatelů ořezů a kácení dřevin v rámci údržby ochranných pásem.

V roce 2003 investovala SME do ekologických opatření cca 16,2 mil. Kč.
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Vynakládáme energii 

na péči o náš společný 

životní prostor.

certifikovaný systém 

řízení ochrany životního prostředí

Certifikát EMS, který jsme získali, 

prokazuje, že naše společnost 

dodržuje standard v řízení ochrany 

životního prostředí srovnatelný 

s vyspělými evropskými i světovými podniky.
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spolupráce 

s odborníky

systematická péče

zdravé 

prostředí

aktivní prevence

Principy ochrany 
životního prostředí 
se promítají do všech 

oblastí naší činnosti.

V roce 2003 investovala 

Severomoravská energetika, a. s., 

do ekologických opatření 

cca 16,2 milionu Kč.
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Vývoj počtu zaměstnanců (k 31. 12.)

1999

2000

2001

2002

2003

500 1 000 1 500 2 000 celkem

1 696

1 781

1 857

2 049

2 102

Lidské zdroje

Vývoj počtu a skladby zaměstnanců

Severomoravská energetika, a. s., procházela v roce 2003 procesem optimalizace a racionalizace s cílem zvýšit efektivitu

vykonávaných činností. V rámci tohoto procesu SME provedla změnu organizační struktury, v jejímž důsledku došlo ke snížení

celkového počtu zaměstnanců společnosti.

V průběhu roku 2003 byly v personální práci společnosti Severomoravská energetika, a. s., uplatňovány nové prvky

personálního plánování a všechny personální činnosti byly integrovány prostřednictvím „modelu klíčových způsobilostí“. 

Za projekt, kterým se ve firmě nastartovalo měření a rozvoj klíčových způsobilostí zaměstnanců, získala SME prestižní ocenění

České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů HR Excelence Award 2003. V rámci zavedeného systému personální práce

s klíčovými zaměstnanci byly nosné aktivity v roce 2003 směrovány zejména na jejich zapojení do činností spojených

s integrací SME do Skupiny ČEZ. Pro zkvalitňování interní komunikace o projektu integrace do Skupiny ČEZ a o výstupech

z jednotlivých pracovních týmů bylo v průběhu celého roku uspořádáno několik seminářů, na kterých se setkali vedoucí

zaměstnanci a klíčoví zaměstnanci se členy týmů projektu začlenění do Skupiny ČEZ a zástupci ČEZ, a. s. Severomoravská

energetika, a. s., trvale klade velký důraz na prohlubování a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. V roce 2003 byla

provedena základní a periodická školení všech druhů profesí dle platné legislativy, nutná pro zajištění činností souvisejících

s předmětem podnikání. S cílem snížit riziko možného vzniku pracovních úrazů a zvýšit bezpečnost zaměstnanců pracujících

na elektrických zařízeních byl v SME připraven a realizován jedinečný vzdělávací program pro rozvoj klíčových způsobilostí.

Prohlubování i zvyšování kvalifikace bylo zaměřeno na získání nových znalostí v oborech a činnostech, ve kterých došlo ke

změnám legislativy a technologických postupů, a rovněž v činnostech zcela nových. Za systém péče o zdraví zaměstnanců

a podporu zdraví na pracovištích udělila Národní síť podpory zdraví na pracovišti v České republice uznání Severomoravské

energetice, a. s., a čestný titul „Zdravý podnik“. 

Sociální politika

Sociální program SME představuje široký okruh aktivit a výhod poskytovaných zaměstnancům. Celkový objem finančních

prostředků vyčleněných na tento program v roce 2003 činil 51 mil. Kč.

Příděl do sociálního fondu v roce 2003 činil 8,5 mil. Kč. Tyto prostředky byly čerpány především formou osobních účtů

(příspěvky na rekreační, léčebné či ozdravné pobyty, dětské rekreace aj.), příspěvků na stravování (převážně ve vlastních

stravovacích zařízeních) a bezúročných půjček zaměstnancům na řešení jejich bytových potřeb. Součástí sociálního programu

SME bylo i poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvku na životní pojištění. SME

zajišťovala svým zaměstnancům lékařskou preventivní péči včetně nadstandardní zdravotní péče (Dny zdraví, rekondiční

pobyty, očkování pro vybrané skupiny zaměstnanců apod.).



4
9

L
id

sk
é

 z
d

ro
je

Skladba zaměstnanců v roce 2003 podle vzdělání 

základní vzdělání     

vyučení v oboru     

úplné středoškolské vzdělání     

vysokoškolské vzdělání     

31 %; 518

47 %; 800

21 %; 363

1 %; 15

Celkem zaměstnanců 1 696

Skladba zaměstnanců v roce 2003 podle věku

do 20 let    

21 – 30 let     

31 – 40 let     

41 – 50 let     

51 – 60 let     

nad 60 let    

Celkem zaměstnanců 1 696

16,1 %; 273

32,6 %; 552

28,2 %; 479

22,5 %; 382

0,5 %; 8 0,1 %; 2

Vztahy akciové společnosti s odbory

Ve společnosti Severomoravská energetika, a. s., působí šest oblastních základních odborových organizací sdružených ve

Sdružení základních organizací. Je v nich organizováno 1 164 zaměstnanců, tj. 68,63 % z celkového počtu. Odborové

organizace jsou členy Odborového svazu energetiků. 

Odbory uplatňují svůj vliv zejména v oblasti odměňování a zaměstnaneckých výhod, v oblasti personálního plánování, řešení

organizačních změn, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Problematika týkající se uvedených oblastí je s odbory

řešena na pravidelných jednáních a v průběhu kolektivního vyjednávání. Výstupem je kolektivní smlouva a vybrané vnitřní řídicí

dokumenty z oblasti pracovněprávní. 

Kolektivní smlouva byla uzavřena na základě dohody mezi odbory a vedením společnosti SME bez zásahu třetích stran a ve

stanoveném termínu. Ve společnosti je dlouhodobě zachováván sociální smír.



Strategické záměry společnosti

Strategické záměry Skupiny ČEZ

Současná situace na trhu s elektřinou je charakterizována trvale rostoucí konkurencí a souběžně probíhajícími změnami ve

struktuře zákazníků. Tomu odpovídá i vývoj společnosti. V roce 2003 došlo majetkovým propojením ČEZ, a. s., s významnou

částí českých distributorů k nejdůležitější strukturální změně společnosti od jejího založení. 

Převzetím většinových podílů v pěti z osmi v České republice působících regionálních energetických společností v dubnu 

roku 2003 došlo k posílení Skupiny ČEZ, která pokrývá nejenom oblast výroby elektřiny, ale i její distribuci a prodej konečným

zákazníkům. Rozhodující aktivity Skupiny ČEZ jsou jak v oblasti postupně liberalizovaných, neregulovaných podnikatelských

příležitostí (výroba, obchod), tak v oblasti regulovaných činností (distribuce). Míra podnikatelských rizik je lépe vyvážena

a Skupina ČEZ se tak stala významným subjektem na trhu s elektřinou ve středoevropském regionu.

Rovněž tím vznikl prostor pro využití potenciálu synergických efektů, kterých lze dosáhnout úspěšným zvládnutím integrace.

Rozsáhlý integrační a optimalizační projekt předpokládá:

jednotný přístup k rozvoji členů Skupiny ČEZ,

orientaci na základní oblasti podnikání v řetězci výroba, distribuce a prodej elektřiny,

zlepšení využití všech zdrojů, včetně koordinace nákupu výrobků a služeb,

sdílení služeb poskytovaných zákazníkům Skupiny ČEZ i optimalizaci výkonnosti v jednotlivých činnostech s maximálním

využitím standardizace procesů a postupů,

sjednocení postupů v oblasti marketingu a prodeje elektrické energie,

sjednocení podpory procesů a činností v oblasti informačních technologií.

Práce na projektu, který probíhá za podpory vybrané poradenské společnosti, se intenzivně zúčastňují experti ČEZ, a. s.,

i regionálních energetických společností Skupiny ČEZ. Od července do září 2003 probíhala koncepční část projektu. Následně

byla zahájena realizační etapa zahrnující padesát dílčích projektů. První, podstatnou část z nich tvoří projekty, jejichž cílem je

rozšíření nejlepší ověřené praxe v jednotlivých činnostech v rámci celé Skupiny ČEZ. Časový plán předpokládá ukončení

většiny z nich do konce roku 2004.

Druhá skupina dílčích projektů připravuje centrální výkon některých činností pro všechny členy Skupiny ČEZ. Organizační

útvary různého typu (od výkonných center až po společné podniky) budou pověřeny výkonem určité činnosti. Cílem je

dosáhnout maximálních synergických efektů, ekonomického přínosu pro Skupinu ČEZ i její členy a vytvořit předpoklady pro

budoucí efektivní oddělení regulovaných a neregulovaných činností v podnicích Skupiny ČEZ.

Koncepce podnikatelské činnosti společnosti

Strategie podnikatelské činnosti SME uplatňovaná až do poloviny roku 2003 byla zaměřena na dosažení konkurenceschopnosti

firmy a udržení pozice na trhu, a to především cestou mobilizace vnitřních zdrojů a zvyšování vnitřní efektivnosti. Výsledky této

strategie, tak jak je schvalovaly minulé valné hromady, byly uspokojivé, přesto však již začala být zřejmá jak trvale rostoucí

složitost a nákladnost, tak i limitovanost dosažitelných efektů v podmínkách stále sílícího konkurenčního tlaku a ve střetu

s otevírajícím se celoevropským trhem s elektrickou energií.

Realizací usnesení vlády České republiky, na jehož základě došlo počátkem dubna 2003 k integraci české elektroenergetiky

a ke vzniku Skupiny ČEZ, jednoho holdingového svazku mateřské společnosti ČEZ, a. s., včetně jejích stávajících majetkových

účastí a pěti regionálních energetických společností včetně SME, byl vytvořen prostor pro překročení hranic možností

izolovaných distribučních společností a pro využití nového potenciálu synergických efektů, který dává reálné předpoklady pro

další snižování nákladů, optimalizaci dosahování výnosů a pro optimální chování v kontextu vývoje dění v evropské energetice.

Vznikem Skupiny ČEZ se nemění primární podnikatelské cíle SME zaměřené na trh a na konkurenceschopnost, významným

způsobem se však obohacují prostředky k dosažení těchto cílů a zvyšuje se míra jistoty jejich dosažení. Podstatou tohoto

obohacení je využití nejlepších zkušeností a schopností členů Skupiny ČEZ. 
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Přípravné kroky k aktivnímu zapojení SME do integračního projektu Skupiny ČEZ byly zahájeny bezprostředně po konání

mimořádné valné hromady v květnu 2003, v období do konce roku 2003 pak již byla realizována první optimalizační opatření,

zejména v oblasti racionalizace organizačních struktur. 

SME také novelizovala svou koncepci podnikatelské činnosti. Jejím základem jsou mise a vize společnosti, které byly

formulovány takto:

Mise SME

Severomoravská energetika, a. s., poskytuje svým zákazníkům kvalitní produkty a služby s důrazem na spolehlivou dodávku

elektřiny za přijatelnou cenu, je perspektivním zaměstnavatelem kvalifikovaných pracovníků, jedná v souladu se zájmy svých

akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí.

Vize SME

Severomoravská energetika, a. s., si klade za cíl stát se ve svém oboru špičkovou společností srovnatelnou s předními

evropskými společnostmi svého druhu, vyhledávanou svými zákazníky pro bezkonkurenčně profesionální, kvalitní a komplexní

energetické služby s vysokou přidanou hodnotou.

Praktické naplňování mise a vize SME se opírá o následující principy:

princip rozvíjení důvěry zákazníka a získání jeho loajality, který je ukazatelem míry úspěchu společnosti na liberalizovaném

elektroenergetickém trhu,

princip zvyšování spolehlivosti a kvality distribučních služeb, který je ukazatelem míry zvládnutí technických a organizačních

úskalí tradičního řemesla reagujícího na rychle se vyvíjející technologie a zvyšující se nároky spotřebitele,

princip permanentního benchmarkingu, který je vyjádřením schopnosti společnosti poměřovat své vlastní výsledky

s výsledky nejvyspělejších zemí evropského společenství a úsilí o dosažení srovnatelných úspěchů,

princip řízení nákladů, který je jedním ze základních předpokladů efektivity a konkurenceschopnosti společnosti,

princip standardizace procesů, který předurčuje růst kvality činností a výkonnost společnosti a je zdrojem využívání

synergických efektů,

princip outsourcingu podpůrných činností, jenž je výrazem schopnosti společnosti soustředit své zdroje a úsilí na výkon

hlavního předmětu podnikání, 

princip integrace vybraných činností ve Skupině ČEZ s cílem dosáhnout synergických efektů v rámci Skupiny,

princip rozvoje integrovaných energetických služeb vyvinutých „na míru“ pro zákazníky s významnou spotřebou, popřípadě

i vlastní výrobou energií, přinášející oběma stranám ekonomické efekty plynoucí z úspor nákladů a soustředění se na hlavní

předměty podnikání.

Strategické záměry rozvoje společnosti

SME bude i v roce 2004 a v dalších letech aktivně usilovat o vytvoření maximálních efektů plynoucích ze vzniku a existence

Skupiny ČEZ, jež přináší prospěch jak SME, tak i jednotlivým členům Skupiny ČEZ a Skupině ČEZ jako celku.

Při uplatňování novelizované koncepce podnikatelské činnosti hodlá společnost plně využít jak příležitostí daných vznikem

Skupiny ČEZ, tak i příležitostí, které přináší lokalizace a základní působnost SME v regionech severní a střední Moravy, tedy

v regionech s vysokým růstovým potenciálem a na strategickém česko-polsko-slovenském „trojbodu“.



Předpokládaný vývoj v energetice

Vývoj legislativního rámce energetiky

V průběhu roku 2003 došlo ke změně energetického zákona, která upravila harmonogram liberalizace trhu s elektřinou. Novela

tohoto zákona umožnila od 1. 1. 2004 další zrychlení otevírání trhu s elektřinou pro velkou skupinu zákazníků, jejichž odběrné

místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny, a od ledna 2005 liberalizaci celého trhu s výjimkou domácností; ty

si své dodavatele budou moci začít vybírat o rok později.

V průběhu roku 2004 bude přijata další novela energetického zákona, která reaguje na přijatou Směrnici 2003/54/ES Evropského

parlamentu a Rady Evropy a má dále upravit podmínky pro liberalizaci trhu s energiemi. Nemění harmonogram liberalizace trhu

s elektřinou, ale má v souladu s Evropskou unií za účelem zajištění efektivního a nediskriminačního přístupu do sítí řešit

v distribučních společnostech oddělení provozní a obchodní části, tzv. požadavek unbundlingu. To zřejmě způsobí masivní zásah

do distribučních firem z hlediska organizace i daní. Lze předpokládat, že tento požadavek bude ošetřen nejen obecně v novele

zákona, ale i upřesněn v dalším prováděcím předpisu, který by měly připravit společně Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo

průmyslu a obchodu ČR a Energetický regulační úřad.

Rovněž se připravuje zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů spjatý s připravovanou státní energetickou

koncepcí, který změní podmínky tzv. povinného výkupu elektřiny.

Očekávaná hospodářská a finanční situace společnosti v roce 2004

Hospodářské výsledky Severomoravské energetiky, a. s., bude v příštím roce ovlivňovat pokračující proces začlenění do

Skupiny ČEZ, který při využití synergických efektů silného elektroenergetického celku přinese zvýšení ekonomické hodnoty

SME. V regionálních energetických společnostech Skupiny ČEZ byly identifikovány a dále postupně zaváděny nejlepší

dostupné metody a techniky. Bude pokračovat restrukturalizace procesů a projektů pro koordinaci činností Skupiny a zvýšení

jejich efektivnosti. Lepší využití vlastních zdrojů přinese SME v roce 2004 úsporné efekty v oblasti provozních nákladů

a investičních výdajů. Strategické řízení nákladů v SME směřuje k zabezpečení dlouhodobé stability cen elektřiny pro koncové

zákazníky a prosperity společnosti.

Tržní prostředí se v liberalizační vlně roku 2004 otevírá pro zákazníky s odběrnými místy vybavenými průběhovým měřením

a s technickým maximem 250 kW a výše. V SME tak vzroste počet oprávněných zákazníků. Počet chráněných zákazníků

napájených z hladiny nízkého napětí se výrazně nezmění, stabilní je i výhled trendu v odběru elektrické energie na této hladině.

Celkový objem prodané silové elektřiny je pro rok 2004 plánován na úrovni 8 281 GWh. Největším dodavatelem elektrické

energie zůstane mateřská společnost ČEZ, a. s. Na celkovém nákupu SME se bude podílet 68 %.

Optimalizace činností Skupiny ČEZ se projeví konkrétními událostmi ve vnitřních procesech SME: 

centralizací dispečinků, informačních technologií, telekomunikačních služeb a nákupu materiálu a služeb,

vyčleněním činností provozu a údržby sítí, údržby transformátorů,

outsourcingem projektové činnosti a odečtů maloodběru.

Finanční plán společnosti pro rok 2004 pozitivně ovlivňují přijatá úsporná opatření a úspory investičních výdajů. Hospodářský

výsledek po zdanění je plánován na 832 mil. Kč. SME neplánuje zvýšení zadluženosti, investiční záměry budou kryty ziskem

a odpisy. Řízení peněžního toku směřuje k zajištění vysoké likvidity a vytváření silné kapacity hotovosti pro splácení emise

dluhopisů v roce 2005. Provozní hospodářský výsledek (EBIT) je v roce 2004 plánován na 1 161 mil. Kč. 
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KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Pobřežní 648/1a Tel.: +420 222 123 111

186 00 Praha 8 Fax: +420 222 123 100

Česká republika www.kpmg.cz

Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Severomoravská energetika, a. s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 6. května 2004 vydali o konsolidované účetní závěrce, která je součástí této výroční
zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Severomoravská energetika, a. s., k 31. prosinci 2003.
Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této
účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto
směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené
v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností
a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního
kapitálu a finanční situace konsolidačního celku Severomoravská energetika, a. s., k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření
za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na bod 6.7. přílohy týkající se účtování odložené daně a bod 7.5.
přílohy týkající se výhrady k výkazu zisků a ztrát dceřiné společnosti Union Leasing, a.s.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou konsolidovanou účetní
závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou
konsolidovanou účetní závěrkou.

Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší odpovědností
je ověřit správnost údajů uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva
obsahuje významné nesprávnosti.

V Brně dne 16. května 2004

KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o. Ing. Petr Krejčíř
Osvědčení číslo 71 Osvědčení číslo 1400

Výrok auditora 
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Aktiva k 31. 12. (tis. Kč)
2003 2002 2001

Brutto Korekce Netto Netto Netto

AKTIVA CELKEM 26 758 727 10 170 007 16 588 720 16 610 656 15 736 598

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 30 30 30 30

B. Dlouhodobý majetek 19 800 144 9 457 123 10 343 021 10 210 087 9 504 223

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 992 440 668 697 323 743 280 167 291 328

B. I. 1. Zřizovací výdaje

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3. Software 627 966 509 302 118 664 120 673 150 738

4. Ocenitelná práva 311 208 159 395 151 813 119 849 93 099

5. Goodwill

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 41 197 41 197 36 345 23 742

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 069 12 069 3 300 23 749

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 17 892 420 8 732 600 9 159 820 8 712 730 8 182 364

B. II. 1. Pozemky 150 427 10 774 139 653 149 091 148 316

2. Stavby 10 642 296 4 215 646 6 426 650 6 059 740 5 610 831

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 7 021 735 4 506 180 2 515 555 2 405 640 2 230 155

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

5. Základní stádo a tažná zvířata

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 3 982 3 982 3 982 11 623

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 66 349 66 349 83 292 122 053

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 7 631 7 631 10 985 59 386

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 915 284 55 826 859 458 1 217 190 1 030 531

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 832 115 55 826 776 289 1 136 938 791 675

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 82 886 82 886 79 987 10 500

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 228 356

4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 

a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 283 283 265

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C. Oběžná aktiva 6 891 654 712 884 6 178 770 6 329 015 6 151 325

C. I. Zásoby 19 105 19 105 14 749 23 080

C. I. 1. Materiál 11 350 11 350 4 269 9 440

2. Nedokončená výroba a polotovary 7 660 7 660 10 386 13 534

3. Výrobky

4. Zvířata

5. Zboží 79 79 77 106

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 16 16 17

C. II. Dlouhodobé pohledávky 31 193 10 000 21 193 47 113 124 413

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 693 6 693 7 613 79 913

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

5. Dohadné účty aktivní

6. Jiné pohledávky 24 500 10 000 14 500 39 500 44 500

7. Odložená daňová pohledávka

C. III. Krátkodobé pohledávky 4 545 892 398 236 4 147 656 5 038 051 5 104 540

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 958 571 363 445 595 126 788 166 940 364

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 167 000 167 000 89 000 100 000

3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

6. Stát – daňové pohledávky 17 327

7. Ostatní poskytnuté zálohy 29 714 29 714 357 384 7 180

8. Dohadné účty aktivní 3 320 904 3 320 904 3 635 107 3 800 481

9. Jiné pohledávky 69 703 34 791 34 912 168 394 239 188

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 2 295 464 304 648 1 990 816 1 229 102 899 292

C. IV. 1. Peníze 2 375 2 375 2 826 2 572

2. Účty v bankách 191 076 191 076 194 551 227 826

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 2 102 013 304 648 1 797 365 1 031 725 668 894

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D. Časové rozlišení 66 899 66 899 71 524 81 020

D. 1. Náklady příštích období 56 639 56 639 63 493 68 611

2. Komplexní náklady příštích období

3. Příjmy příštích období 10 260 10 260 8 031 12 397

4. Kurzové rozdíly aktivní 12

Rozvaha v plném rozsahu
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Pasiva k 31. 12. (tis. Kč)
2003 2002 2001

PASIVA CELKEM 16 588 720 16 610 656 14 202 629

A. Vlastní kapitál 9 328 639 9 144 517 8 303 734

A. I. Základní kapitál 3 407 265 3 407 265 3 407 265

A. I. 1. Základní kapitál 3 407 265 3 407 265 3 406 613

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

3. Změny základního kapitálu 652

A. II. Kapitálové fondy 518 428 810 132 725 823

A. II. 1. Emisní ážio

2. Ostatní kapitálové fondy 728 069 727 114 725 823

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -209 641 83 018

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A. III. Rezervní fondy/nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 660 146 622 542 590 504

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 650 088 609 701 571 637

2. Statutární a ostatní fondy 10 058 12 841 18 867

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 4 070 787 3 496 828 2 818 853

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 4 070 787 3 496 828 2 818 853

2. Neuhrazená ztráta minulých let

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 672 013 807 750 761 289

B. Cizí zdroje 6 657 968 6 839 103 5 253 664

B. I. Rezervy 53 217 22 092 24 007

B. I. 1. Rezevy podle zvláštních právních předpisů 26 367

2. Rezerva na důchody a podobné závazky

3. Rezerva na daň z příjmů

4. Ostatní rezervy 26 850 22 092 24 007

B. II. Dlouhodobé závazky 1 551 435 1 650 261 1 533 969

1. Závazky z obchodních vztahů 8 333

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

6. Vydané dluhopisy 1 000 000 1 000 000 1 000 000

7. Dlouhodobé směnky k úhradě

8. Dohadné účty pasivní

9. Jiné závazky

10. Odložený daňový závazek 543 102 650 261 533 969

B. III. Krátkodobé závazky 5 044 986 5 150 657 5 229 597

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 591 484 613 217 933 879

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 555 16 356 8 738

5. Závazky k zaměstnancům 38 048 38 525 41 574

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 20 379 22 649 24 188

7. Stát – daňové závazky a dotace 105 621 61 173 23 379

8. Krátkodobé přijaté zálohy 4 186 374 4 354 329 4 156 519

9. Vydané dluhopisy

10. Dohadné účty pasivní 101 199 43 247 40 479

11. Jiné závazky 1 326 1 161 841

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 8 330 16 093 60

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé

2. Krátkodobé bankovní úvěry 13 60

3. Krátkodobé finanční výpomoci 8 330 16 080

C. Časové rozlišení 602 113 627 036 645 231

C. 1. Výdaje příštích období 10 053 17 544 6 150

2. Výnosy příštích období 592 060 609 492 639 073

3. Kurzové rozdíly pasivní 8
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. (tis. Kč)
2003 2002 2001

I. Tržby za prodej zboží 5 103 6 952 6 130

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 1 791 6 010 4 965

+ Obchodní marže 3 312 942 1 165

II. Výkony 13 858 948 14 871 375 14 505 846

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 13 741 297 14 747 006 14 383 558

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti -3 159 -6 047 3 913

3. Aktivace 120 810 130 416 118 375

B. Výkonová spotřeba 10 853 375 12 291 746 11 947 368

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 7 429 699 8 906 641 11 110 572

2. Služby 3 423 676 3 385 105 836 796

+ Přidaná hodnota 3 008 885 2 580 571 2 559 643

C. Osobní náklady 808 549 752 626 748 878

C. 1. Mzdové náklady 576 055 535 242 533 435

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 4 415 4 004 4 484

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 192 119 184 949 182 654

4. Sociální náklady 35 960 28 431 28 305

D. Daně a poplatky 12 646 12 346 10 642

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 883 943 807 501 837 008

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 28 199 21 027 381 966

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  28 173 20 985 89 524

2. Tržby z prodeje materiálu 26 42 292 442

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 15 641 16 776 319 220

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  15 615 16 763 33 142

2. Prodaný materiál 26 13 286 078

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 94 028 -184 869 4 335

IV. Ostatní provozní výnosy 181 238 552 340 315 101

H. Ostatní provozní náklady 127 863 616 162 181 685

V. Převod provozních výnosů

I. Převod provozních nákladů

* Provozní výsledek hospodaření 1 275 652 1 133 396 1 154 942

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 414 317 532 142

J. Prodané cenné papíry a podíly 393 753 528 939

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 1 785 1 776

VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 1 785 1 776

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 32 838 28 255 26 907

K. Náklady z finančního majetku 4 786 1 012

IX. Výnosy z přeceněných cenných papírů a derivátů

L. Náklady z přeceněných cenných papírů a derivátů

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 271 297 -12 108 743

X. Výnosové úroky 30 322 43 719 43 107

N. Nákladové úroky 23 805 54 569 56 440

XI. Ostatní finanční výnosy 6 150 10 020 39 890

O. Ostatní finanční náklady 40 680 45 151 101 034

XII. Převod finančních výnosů

P. Převod finančních nákladů

* Finanční výsledek hospodaření -271 258 3 623 -151 334

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 332 381 329 269 252 577

Q. 1. – splatná 310 443 262 976 173 355

2. – odložená 21 938 66 293 79 222

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 672 013 807 750 751 031

XIII. Mimořádné výnosy 19 563

R. Mimořádné náklady 3 251

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 6 054

S. 1. – splatná 6 054

2. – odložená

* Mimořádný výsledek hospodaření 10 258

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 672 013 807 750 761 289

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 004 394 1 137 019 1 019 920

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
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Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích za rok 2003 (tis. Kč)
2003

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 745 527

A. Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 004 394

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 1 265 737

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 883 943

A.1.2. Změna stavu: 365 323

A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku

A.1.2.2. rezerv a ostatních opravných položek 365 323

A.1.3. Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -12 558

A.1.4. Zisk (-), ztráta (+) z prodeje cenných papírů

A.1.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -6 517

A.1.7. Úpravy o ostatní nepeněžité operace 35 546

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním finančními položkami,

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 2 270 131

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 639 670

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a přechodných účtů aktiv 903 662

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a přechodných účtů pasiv -143 158

A.2.3. Změna stavu zásob -4 356

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků -116 478

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami 2 909 801

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -31 555

A.4. Přijaté úroky 27 439

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -267 880

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 637 805

B. Peněžní tok z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv -1 426 169

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -1 249 559

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -176 592

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku -18

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 28 173

B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 28 173

B.2.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -78 000

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1 475 996

C. Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti -13

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -138 568

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku -11 237

C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -127 331

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -138 581

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 1 023 228

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 1 768 755
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Přehled o peněžních tocích za rok 2002 (tis. Kč)
2002

P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 897 857

A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti 1 784 568

Z. Účetní hospodářský výsledek před zdaněním 1 137 019

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 939 993

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 811 308

A.1.2. Změna stavu OP, rezerv -59 031

A.1.3. Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -4 222

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku -1 785

A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 10 850

A.1.6 Odpis pohledávek 182 873

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu -57 058

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 27 086

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -92 474

A.2.3. Změna stavu zásob 8 330

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0

A.3. Výdaje plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -54 569

A.4. Přijaté úroky 43 719

A.5. Zaplacená daň z příjmů z běžné činnosti -226 321

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 1 785

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 647 549

B. Peněžní tok z investiční činnosti -1 294 841

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -1 417 253

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 19 202

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 103 210

C. Peněžní tok z finanční činnosti -184 781

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 16 033

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -200 814

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu 0

C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů -13 098

C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku -187 716

C.3.

F. Čistá změna peněžních prostředků 304 946

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 1 202 803
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Přehled o peněžních tocích za rok 2001 (tis. Kč)
2001

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 998 011

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 003 609

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 606 154

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv 

a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 991 617

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-), 

tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů -340 639

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí (vyúčtování výnosů „-“, nákladů „+“) -56 382

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost 

(investiční společnosti a fondy) (-) -1 775

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) 13 333

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 1 609 763

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 861 597

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) 327 597

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) 458 838

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 75 162

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 2 471 360

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -56 440

A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) 43 107

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně a minulá období (-) -312 111

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek hospodaření, 

včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti 14 493

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 2 160 409

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -1 958 084

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 89 394

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -192 210

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -2 060 900

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků -56 992

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -144 446

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, 

event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 2 899

C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům

C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 22 159

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům 

a finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) -169 504

C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost 

(investiční společnosti a fondy) (+) 1 775

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -199 663

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -100 154

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 897 857
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Příloha k účetní závěrce 
(k 31. 12. 2003)

Název společnosti: Severomoravská energetika, a. s.
Sídlo: 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava
Právní forma: akciová společnost
IČ: 47675691

Držitel licence č. 120100291 – distribuce elektřiny
č. 320100350 – rozvod tepelné energie
č. 140100363 – obchod s elektřinou 
č. 310100349 – výroba tepelné energie

1. Obecné údaje

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

Severomoravská energetika, a. s. (dále „společnost“ nebo „SME“), byla založena Fondem národního majetku České republiky
jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 10. 12. 1993 a byla zapsána do obchodního rejstříku
Krajského obchodního soudu v Ostravě dne 1. 1. 1994.

Společnost má základní kapitál ve výši 3 407 265 tis. Kč.

Sídlo společnosti je Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02.

Hlavním předmětem činnosti je nákup, rozvod a prodej elektrické energie, který představuje 96 % z celkového objemu výnosů
společnosti. Další nejvýznamnější činností je finanční podnikání, které představuje 3 %. Ostatní činnosti jsou z hlediska
celkového obratu nevýznamné.

Oblastí působnosti společnosti je Česká republika, převážně Moravskoslezský, Olomoucký a částečně také Zlínský kraj.

Složení akcionářů k 31. 12. 2003 (dle výpisu z SCP) v % a podle výkonu hlasovacích práv

Akcionář Stav dle výpisu z SCP Stav dle hlasovacích práv

ČEZ, a. s. 59,08 89,34

EBO Czech Investment Ltd. 21,79 0

EDF International 9,23 9,23

E.ON Czech Holding AG 8,47 0

Fond národního majetku ČR 0,02 0,02

Ostatní 1,41 1,41

Celkem 100,00 100,00

1.2. Významné události roku 2003

Dne 1. 4. 2003 se společnost stala součástí Skupiny ČEZ a došlo ke změnám v představenstvu a dozorčí radě uvedeným
v kapitole 1.5. a k níže uvedeným změnám v managementu společnosti.

Změny v managementu:
26. 2. 2003 Na zasedání představenstva společnosti byl odvolán z funkce generálního ředitele Ing. Tomáš Hüner a z funkce

ředitele Strategie Ing. Petr Ivánek. Novým generálním ředitelem byl zvolen Ing. Jaroslav Veselský.
1. 4. 2003 Na zasedání představenstva společnosti byl zvolen do funkce ředitele Správy a legislativy Ing. Vlastislav Sznapka

a do funkce ředitele Strategie Ing. Jan Veškrna.
23. 4. 2003 Na zasedání představenstva společnosti byl odvolán z funkce ředitele Obchodování Ing. Martin Pešat s účinností

od 28. 4. 2003, řízením Obchodování byl pověřen Ing. Marek Eliáš.
7. 5. 2003 Na zasedání představenstva společnosti byl odvolán ředitel Financování Ing. František Kořínek a ředitel Správy

a legislativy Ing. Vlastislav Sznapka. Novým ředitelem Financování byl zvolen Ing. Tomáš Pleskač a ředitelem
Správy a legislativy Ing. František Řeřucha.

1.3. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Do obchodního rejstříku byly v uplynulém účetním období zapsány změny v obsazení představenstva a dozorčí rady tak, jak je
uvedeno v bodu 1.5.
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1.4. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti Severomoravská energetika, a. s., vychází z principů integrace rozvodných energetických
společností v rámci Skupiny ČEZ. Během roku 2003 došlo k postupné změně organizační struktury tak, aby v co největší míře
umožňovala využití synergických efektů integrace a vyhovovala potřebám měnícího se prostředí a trhu.

Generálnímu řediteli společnosti jsou přímo podřízeni čtyři ředitelé úseků a vedoucí Kanceláře generálního ředitele (stav 
k 31. 12. 2003):

– generální ředitel Ing. Jaroslav Veselský
– ředitel úseku Distribuce Ing. Michael Wolf
– ředitel úseku Obchodování Ing. Jan Veškrna
– ředitel úseku Správa společnosti Ing. František Řeřucha
– ředitel úseku Financování Ing. Tomáš Pleskač, MBA
– vedoucí Kanceláře generálního ředitele Ing. Ivo Pavelek

1.5. Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2003

Funkce Jméno

Představenstvo Předseda Ing. Jaroslav Veselský

Místopředseda Ing. Tomáš Pleskač, MBA

Člen Ing. František Řeřucha 

Člen Ing. Jan Veškrna

Člen Ing. Michael Wolf

Dozorčí rada Předseda Ing. Pavel Klika, MBA

Místopředseda Ing. Filip Drapák

Člen Ing. Josef Bubeník

Člen Ing. Jan Janák

Člen Ing. Pavel Kölbl

Člen Ing. Luděk Krejčiřík

Člen Marian Kuś

Člen JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek

Člen Ing. Josef Michut

Člen Ing. Josef Sedlák

Člen Ing. Adolf Tittko

Člen Ing. Pavel Vlček

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti:

Představenstvo

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Předseda Ing. Tomáš Hüner Ing. Jaroslav Veselský 25. 2. 2003

Člen Ing. Petr Ivánek Ing. Vlastislav Sznapka 25. 2. 2003

Člen Ing. František Adamec 25. 2. 2003

Ing. Jan Veškrna 25. 3. 2003

Místopředseda Ing. František Kořínek Ing. Tomáš Pleskač, MBA 6. 5. 2003

Člen Ing. Vlastislav Sznapka Ing. František Řeřucha 6. 5. 2003

Dozorčí rada

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Člen Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. 8. 1. 2003

Ing. Karel Korytář 8. 1. 2003

Mgr. Luboš Vaněk Ing. Filip Drapák 25. 2. 2003

Ing. Josef Petřík JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek 25. 2. 2003

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Ing. Karel Goldemund 25. 2. 2003

Ing. Karel Korytář Ing. Pavel Kölbl 6. 5. 2003

Ing. Jaroslav Kubovic Ing. Josef Michut 6. 5. 2003

Ing. Miroslav Píše Ing. Josef Sedlák 6. 5. 2003

Ing. Karel Goldemund 18. 9. 2003 ukončení členství

Marian Kuś 18. 9. 2003 kooptován do DR



6
2

P
ří

lo
h

a
 k

 ú
č

e
tn

í z
á

vě
rc

e
 

1.6. Konsolidovaná účetní závěrka 

SME sestavuje k 31. 12. 2003 konsolidovanou účetní závěrku, protože se rozhodujícím nebo podstatným vlivem podílí na řízení
jiných společností.

Severomoravská energetika, a. s.

28. října 3123/152

709 02 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 47675691

Používaná zkratka: SME Mateřská společnost

MSEM, a.s.

Collo louky 126

738 02 Frýdek-Místek

IČ: 64610080

Používaná zkratka: MSEM 100 %

STMEM, a.s.

Tržní 8

750 02 Přerov

IČ: 64610098

Používaná zkratka: STMEM 100 %

Union Leasing, a.s.

Mlýnská 1 

702 00 Ostrava

IČ: 60792710

Používaná zkratka: UL 100 %

Energetika Vítkovice, a.s.

Výstavní 1144/103

706 02 Ostrava-Vítkovice

IČ: 25854712

Používaná zkratka: EVI 100 %

Beskydská energetická, a.s.

28. října 3123/152

709 02 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 25829491

Používaná zkratka: BEAS 100 %

SINIT,a.s.

Emila Filly 296/13

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČ: 25397401

Používaná zkratka: SINIT 100 %

ePRIM, a.s.

28. října 568/147

709 02 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 25889567

Používaná zkratka: ePRIM 100 %

Elektrovod Holding, a.s.

Čulenova 5

816 46 Bratislava 1

IČ: 35834111

Používaná zkratka: Elektrovod 50 %
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2. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, opatřením ministerstva financí, kterým se
stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, a opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní
závěrky pro podnikatele.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve
věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat v jejích aktivitách.

2.1. Způsoby ocenění a odepisování

2.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 1 000 Kč v jednotlivém
případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
Ocenění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady na výrobu a nepřímé náklady
bezprostředně související s vytvořením majetku. 
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním a majetek nově zjištěný v účetnictví.
Pro stanovení reprodukční pořizovací ceny se používá odborný odhad. 
Pozemky ve vlastnictví společnosti před 31. 12. 1993 byly oceněny v souladu s vyhláškou 393/1991 Sb. Pozemky nabyté po
tomto datu byly oceněny pořizovací cenou.
Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou nižší než 40 000 Kč a vyšší než 1 000 Kč
a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou nižší než 60 000 Kč byl převeden
k ostatnímu dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a je postupně odepisován do nákladů v průběhu 24 měsíců.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč,
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
Majetek se začíná odepisovat v měsíci uvedení majetku do užívání.

2.1.2. Odpisy dlouhodobého majetku

Účetní odpisy
Dlouhodobý majetek je odepisován lineární metodou s dobou odepisování uvedenou níže. Vychází se z předpokládané doby
životnosti majetku.

Kategorie majetku Účetní odpisy v letech

Stavby 30 – 50

Ostatní stavební objekty 20 – 50

Energetické hnací stroje a zařízení 8 – 17

Pracovní stroje a zařízení 4 – 10

Přístroje a zvláštní technické zařízení 4 – 8

Dopravní prostředky 4 – 8

Inventář 4 – 8

Dlouhodobý nehmotný majetek 4

Majetek do 40 (resp. 60) tis. Kč 2

Daňové odpisy
Hmotný majetek uvedený do užívání do 31. 12. 1992 je odepisován lineárně. Hmotný majetek uvedený do užívání po 1. 1. 1993
je odepisován zrychleně. Nehmotný majetek uvedený do užívání do 31. 12. 1997 je odepisován lineárně a uvedený do užívání
po 1. 1. 1998 je odepisován zrychleně. Od 1. 1. 2001 je výše účetních odpisů nově pořízeného dlouhodobého nehmotného
majetku a daňových odpisů tohoto majetku stejná.
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2.1.3. Dlouhodobý finanční majetek
Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu
jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K okamžiku pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek klasifikován dle povahy jako
majetkové účasti nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.
Dlouhodobý finanční majetek ve SME tvoří majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách nebo v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem.
Tyto cenné papíry představující vliv v ovládaných a řízených osobách nebo podstatný vliv byly v roce 2002 oceněny
k okamžiku sestavení účetní závěrky ekvivalencí.
V roce 2003 přešla společnost SME na ocenění pořizovací cenou. Společnost provedla výpočet protihodnoty odpovídající
podílu na vlastním kapitálu dceřiné společnosti. V případě zvýšení zůstalo ocenění na hodnotě pořizovací ceny, v opačném
případě společnost účtovala o snížení prostřednictvím opravných položek.
Cenné papíry a podíly znějící na cizí měnu se v okamžiku účetní závěrky oceňují směnným kurzem České národní banky
platným v okamžiku účetní závěrky.
Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou, je kurzový rozdíl proúčtován jako součást oceňovacích rozdílů
z přecenění majetku a závazků s výjimkou dlužných cenných papírů. U dlužných cenných papírů neoceňovaných reálnou
hodnotou je kurzový rozdíl proúčtován na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů běžného období. 

2.1.4. Krátkodobý finanční majetek 
Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou
přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K okamžiku pořízení krátkodobého finančního majetku je tento krátkodobý finanční majetek klasifikován dle povahy jako
krátkodobý finanční majetek k obchodování nebo realizovatelný krátkodobý finanční majetek. Krátkodobým finančním majetkem
k obchodování se rozumí cenný papír, který je držen za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosažení zisku
z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním.
Krátkodobý finanční majetek SME tvoří dlužné cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry držené do splatnosti a ostatní
realizovatelné cenné papíry. 
Cenné papíry představující dlužné cenné papíry k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry jsou přeceněny
k okamžiku účetní závěrky na reálnou hodnotu. Dlužné cenné papíry držené do splatnosti nejsou k okamžiku sestavení účetní
závěrky přeceňovány.
Dlužné cenné papíry k obchodování ocenila SME k 31. 12. 2002 reálnou hodnotou. Porovnáním jmenovité a tržní hodnoty
cenného papíru včetně alikvotního úrokového výnosu byla stanovena změna reálné hodnoty. Ta byla u jednotlivých cenných
papírů proúčtována výsledkově.
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti představují bankovní depozitní směnky.
Jako ostatní realizovatelné cenné papíry jsou vykázány akcie a dluhopisy společností v současné době neobchodovaných na
veřejných trzích. Jedná se o akcie společností Union banka, a.s., Union Group, a.s., Aliatel a.s., o dluhopisy společnosti Aliatel a.s.
K okamžiku pořízení byly tyto cenné papíry zachyceny v účetnictví v pořizovací ceně. 
Hodnota společností Union banka, a.s., a Union Group, a.s., byla snížena s ohledem na skutečnost, že Union banka, a.s., je
v likvidaci a Union Group, a.s., má podstatnou část aktiv tvořenou podíly v Union bance, a.s., a Union pojišťovně, a.s., která je
v nucené správě. Dřívější přecenění proti vlastnímu kapitálu bylo zrušeno a došlo k vytvoření 100 % opravných položek,
zachycených v řádku rozvahy C.IV.3. Tvorba opravných položek účtovaných výsledkově již v minulosti ve výši 58 234 tis. Kč
byla provedena proti nerozdělenému zisku minulých let. Dodatečná tvorba opravných položek ve výši 41 016 tis. Kč byla
proúčtována výsledkově.
Při stanovení reálné hodnoty akcií a dluhopisů Aliatelu se vycházelo z dostupných finančních analýz. Reálná hodnota akcií byla
snížena proti vlastnímu kapitálu a k dluhopisům společnost vytvořila opravné položky zachycené v řádku rozvahy C.IV.3.
Tvorba opravných položek byla proúčtována výsledkově.
V roce 2002 bylo u všech ostatních realizovatelných cenných papírů jejich původní ocenění pořizovací cenou individuálně
sníženo na reálnou hodnotu oproti vlastnímu kapitálu, a to z důvodu existence rizika znehodnocení.
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2.1.5. Zásoby 
V roce 2001 bylo rozhodnuto o oddělení útvaru MTZ do samostatné dceřiné společnosti ePRIM, a.s., která odkoupila zásoby na
základě kupní smlouvy ze dne 27. 9. 2001 od Severomoravské energetiky, a. s. V roce 2002 má SME ve své evidenci pouze
dva sklady olejů a jeden sklad elektroměrů. Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena
zahrnuje cenu pořízení materiálu a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě
a dopravné za dodání na místo.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. 
Výdaje zásob do spotřeby se oceňují skladovými cenami, které jsou vypočteny váženým průměrem pořizovacích cen.

2.1.6. Úvěry
Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do
jednoho roku od okamžiku účetní závěrky, a taktéž kontokorentní účet.
Součástí krátkodobého úvěrového závazku je v roce 2002 a 2003 také nevyplacený úrok z emitovaných dluhopisů.

2.2. Způsob stanovení opravných položek k majetku a rezerv

Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud se prokáže, že ocenění v účetnictví je vyšší než reálná
hodnota majetku. Tyto opravné položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého
charakteru. Trvalé snížení ocenění se promítá v odpisech majetku. Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé
k okamžiku účetní závěrky.

2.2.1. Opravné položky

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
V roce 2001 a 2002 nebyly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.
V roce 2003 byly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku. Jedná se o neprodejný majetek a majetek
prodejný se ztrátou.

Pohledávky
Společnost vytvářela k pohledávkám po lhůtě splatnosti opravné položky, a to daňově uznatelné i daňově neuznatelné. 

Výše opravných položek v účetnictví se tvořila podle následujících pravidel:

Jestliže od doby splatnosti pohledávky uplynulo Účetní opravné položky (%) Daňové opravné položky (%) Opravné položky celkem (%)

30 –   90 dní 5 – 5

91 – 184 dní 20 – 20 

185 – 366 dní 30 20 50

nad 366 dní 67 33 100

Daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám tvořila společnost v souladu se zákonem č. 593/92 Sb., o rezervách, pro
zjištění základu daně z příjmů.
V případě, že pohledávka byla přihlášena do konkurzního řízení, vytvářela společnost opravnou položku ve výši 100 %. Ta je
daňově uznatelná. Z důvodu opatrnosti společnost ke konci účetního období vytvořila opravné položky k dalším pohledávkám
za dodávku elektřiny a k ostatním pohledávkám (viz kap 4.6.2.).
Na provozní pohledávky vzniklé z titulu úroků z prodlení a dalších sankcí se tvořila opravná položka individuálním odhadem
vymožitelnosti pohledávky. 

Zásoby 
V roce 2001, 2002 a 2003 společnost netvořila opravné položky k zásobám.
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2.2.2. Rezervy
Vzhledem k tomu, že vymáhání nezaplacených předepsaných záloh na nevyfakturovanou energii od maloodběratelů je spojeno
s rizikem, že odběratelé nesplní své závazky, vytváří společnost na tato rizika rezervy.
V rámci účetní závěrky zákaznického informačního systému byla vytvořena sestava neuhrazených předepsaných záloh dle
věkové struktury. Na základě této sestavy byla vypočtena částka rezervy na nezaplacené předepsané zálohy, a to stejnou
metodou jako výpočet opravných účetních položek k pohledávkám.
V roce 2003 společnost vytvořila zákonnou rezervu na opravy hmotného majetku.
Dále společnost tvoří rezervy z titulu možných budoucích závazků vzniklých v souvislosti se soudními spory.

2.3. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány denním kurzem České národní banky. Majetek
a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem stanoveným k okamžiku uskutečnění účetního
případu. 
Majetek a závazky v cizí měně jsou k okamžiku účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní
bankou k tomuto okamžiku a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních
nákladů běžného období.

2.4. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Celková hodnota finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do
nákladů. Jednotlivé splátky jsou zaúčtovány na účet časového rozlišení a postupně jsou promítány do nákladů.

2.5. Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré
doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané
daňové sazby platné pro následující období.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích
uplatněna.
V roce 2001 a 2002 se při výpočtu odložené daňové pohledávky z titulu tvorby opravné položky k pohledávkám vycházelo
z předpokladu, že společnost uplatní vždy celou výši vytvořené účetní opravné položky v budoucích letech jako daňový náklad.
Proto počítala odloženou daň z celého rozdílu mezi účetními a daňovými opravnými položkami. 
Od roku 2003 je výše daňové opravné položky, která bude uplatněna v budoucím období, posuzována individuálně, nejvýše
však do 20 % nominální hodnoty.

2.6. Deriváty

Společnost dle postupů účtování platných pro rok 2002 člení deriváty na opce a pevné termínové operace. Dalším hlediskem
členění jsou deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Účetní jednotka se rozhodne, zda bude o všech derivátech účtovat
jako o derivátech k obchodování, nebo využije ve stanovených případech možnosti účtovat o zajišťovacích derivátech. Jako
zajišťovací mohou být společností považovány deriváty, u nichž jsou splněny následující podmínky:

– na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován účetním záznamem, dokumentace obsahuje identifikaci
zajišťovaných položek a zajišťovacích nástrojů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu
efektivnosti a její doložení,

– zajištění je vysoce účinné (tj. v rozmezí od 80 % do 125 %),
– efektivita musí být spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

Severomoravská energetika, a. s., považuje všechny identifikované deriváty za deriváty k obchodování. K 31. 12. 2002 identifikovala
derivát v uzavřené forwardové smlouvě na nákup cizí měny.
K 31. 12. 2003 nebyl identifikován žádný uzavřený derivát.
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Ocenění
K okamžiku pořízení jsou deriváty oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související
s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K okamžiku účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reálné hodnotě. Změna v reálné hodnotě je u derivátů k obchodování,
pokud tyto deriváty nejsou obchodovány na domácích nebo veřejných zahraničních trzích, účtována jako oceňovací rozdíl
z přecenění majetku a závazků. Pokud je derivát k obchodování obchodován na domácích nebo zahraničních trzích, pak je
změna reálné hodnoty účtována buď jako náklad, nebo výnos z derivátových operací.
K 31. 12. 2002 Severomoravská energetika, a. s., zachytila změnu v reálné hodnotě derivátů jako oceňovací rozdíl z přecenění
majetku a závazků.

Stanovení reálné hodnoty
Jako reálná hodnota byl použit forwardový kurz dané měny platný k 31. 12. 2002.

2.7. Příspěvky na připojení

Společnost časově rozlišuje po dobu 10 let přijaté úhrady připojovacích poplatků podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, jako účelně vynaložené náklady
spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

2.8. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty majetku a závazků k okamžiku účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení
společnosti je přesvědčeno, že se použité odhady a předpoklady nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot
v následných účetních obdobích.

2.9. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období 

Cenné papíry představující podstatný nebo rozhodující vliv byly k 31. 12. 2003 oceněny pořizovací cenou a byly k nim
vytvořeny opravné položky. V roce 2002 byly k okamžiku sestavení účetní závěrky oceněny ekvivalencí.
Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly, a to konkrétně Union banka, a.s., Union Group, a.s., a dluhopisy společnosti
Aliatel a.s., byly k 31. 12. 2003 oceněny pořizovací cenou a byly k nim vytvořeny opravné položky. Akcie společnosti Aliatel a.s.
byly přeceněny na reálnou hodnotu. V roce 2002 byly veškeré ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly přeceněny na
reálnou hodnotu.
V souvislosti se změnami postupů účtování došlo ve finančních výkazech ke změnám, a byla by tudíž narušena srovnatelnost
údajů uváděných ve finančních výkazech. Z tohoto důvodu společnost provedla změny ve vykázání uvedených položek
v minulém účetním období:

– dohadné účty aktivní se od roku 2003 vykazují s ohledem na dobu splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé na řádcích C.II.5.
a C.III.8. rozvahy – Dohadné účty aktivní. Dříve byly vykazovány na řádku D.II. – Dohadné účty aktivní,

– dohadné účty pasivní se od roku 2003 vykazují s ohledem na dobu splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé na řádcích
B.II.8. a B.III.10. rozvahy – Dohadné účty pasivní. Dříve byly vykazovány na řádku C.II. – Dohadné účty pasivní,

– odložený daňový závazek je od roku 2003 vykazován na řádku B.II.10. rozvahy – Odložený daňový závazek. Dříve byl
vykazován na řádku B.I.5. – Odložený daňový závazek (pohledávka),

– směnky jsou od roku 2003 vykazovány jako cenné papíry na řádku C.IV.3. rozvahy – Krátkodobé cenné papíry a podíly. Dříve
byly vykazovány na řádku C.III.1. – Pohledávky z obchodních vztahů,

– poskytnuté zálohy (s výjimkou poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, na dlouhodobý finanční
majetek a zásoby) jsou od roku 2003 vykazovány na zvláštním řádku C.III.7. rozvahy – Ostatní poskytnuté zálohy. Dříve byly
vykazovány na řádku C.III.1. – Pohledávky z obchodních vztahů,

– přijaté zálohy (s výjimkou přijatých záloh na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zásoby)
jsou od roku 2003 vykazovány na zvláštním řádku B.III.8. rozvahy – Krátkodobé přijaté zálohy. Dříve byly vykazovány na
řádku B.III.1. – Závazky z obchodních vztahů,

– tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu se od roku 2003 vykazují odděleně. Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku na řádku III.1. výsledovky – Tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Tržby z prodeje materiálu na řádku III.2.
výsledovky – Tržby z prodeje materiálu. Dříve byly vykazovány pouze dohromady na řádku III. – Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku a materiálu,
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– zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu se od roku 2003 vykazuje odděleně. Zůstatková cena
prodaného dlouhodobého majetku na řádku F.1. výsledovky – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Prodaný
materiál na řádku F.2. výsledovky – Prodaný materiál. Dříve byly vykazovány pouze dohromady na řádku F. – Zůstatková
cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu,

– tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek v provozní oblasti se od roku 2003 vykazují jako změna stavu rezerv
a opravných položek na řádku G. výsledovky – Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a zúčtování
komplexních nákladů příštích období. Dříve byla vykazována odděleně tvorba a zúčtování rezerv i opravných položek na
řádcích IV., V., G. a H., 

– tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek ve finanční oblasti se od roku 2003 vykazují jako změna stavu rezerv
a opravných položek na řádku M. výsledovky – Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti. Dříve byla
vykazována odděleně tvorba a zúčtování rezerv i opravných položek na řádcích XII., XIII., N. a O. 

Dopad provedených změn a reklasifikací zobrazuje následující tabulka (tis. Kč):

Původní stav k 31. 12. 2002 Reklasifikace Upravený stav k 31. 12. 2002

Rozvaha

Dohadné účty aktivní (D.II.) 3 635 107 -3 635 107 0

Dohadné účty aktivní (C.III.8.) 0 +3 635 107 3 635 107

Dohadné účty pasivní (C.II.) 43 247 -43 247 0

Dohadné účty pasivní (D.III.10.) 0 +43 247 43 247

Odložený daňový závazek (C.II.) 650 261 -650 261 0

Odložený daňový závazek (B.II.10.) 0 +650 261 650 261

Pohledávky z obchodních vztahů (C.III.1. netto) 1 171 849 -26 299

Krátkodobé cenné papíry a podíly (C.IV.3. netto) 1 005 426 +26 299 1 031 725

Pohledávky z obchodních vztahů (C.III.1.) -357 384 788 166

Ostatní poskytnuté zálohy (C.III.7.) 0 +357 384 357 384

Závazky z obchodních vztahů (B.III.1.) 4 967 546 -4 354 329 613 217

Krátkodobé přijaté zálohy (B.III.8.) 0 +4 354 329 4 354 329

Původní stav k 31. 12. 2002 Reklasifikace Upravený stav k 31. 12. 2002

Výsledovka

Tržby z prodeje dlohodobého majetku (III.1.) 0 +20 985 20 985

Tržby z prodeje materiálu (III.2.) 0 +42 42

Zůstatková cena dlouhodobého majetku (F.1.) 0 +16 763 16 763

Prodaný materiál (F.2.) 0 +13 13

Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů -1 903 +1 903 0

Zúčtování opravných položek do provozních výnosů (V.) -290 156 +290 156 0

Zúčtování opravných položek do provozních nákladů (H.) 107 190 -107 190 0

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období (G.) 0 -184 869 -184 869

Zúčtování rezerv do finančních výnosů (XII.) -12 +12 0

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (M.) 0 -12 -12

Pro sestavení přehledu o peněžních tocích (výkazu cash flow) byla použita rozvaha za rok 2002, přepočtená podle pravidel
platných od 1. 1. 2003. Oproti předcházejícímu období obsahuje přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) tuto změnu:

– počáteční stav peněžních prostředků roku 2003 nenavazuje na konečný stav roku 2002. Na rozdíl od minulého období nejsou
součástí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů dluhopisy Aliatelu a ostatní realizovatelné cenné papíry. Dalším
důvodem je reklasifikace směnek do krátkodobého finančního majetku.
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3. Výnosy, náklady, regulace

3.1. Výnosy z prodeje elektřiny (tis. Kč bez DPH)

Fakturace Tržby
2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Oprávnění zákazníci – OZ 3 292 254 3 398 950 3 292 254 3 398 950

Chránění zákazníci – VO 7 234 786 3 906 925 2 599 255 7 234 786 3 906 925 2 599 255

Chránění zákazníci – maloodběr – podnikatelé 2 232 477 2 470 426 2 417 661 2 369 918 2 271 498 2 346 041

Chránění zákazníci – maloodběr – obyvatelstvo 4 186 422 4 707 191 4 897 171 4 526 709 4 773 444 4 648 816

Ostatní 72 406 351 693 586 081 72 406 351 693 586 081

Celkem 13 726 091 14 728 489 13 899 118 14 203 819 14 595 814 13 579 143

Tržby SME za elektřinu se člení v roce 2003 na tržby oprávněných zákazníků (OZ) a tržby chráněných zákazníků (CHZ). 

Spotřeba elektrické energie OZ je fakturována jednou měsíčně. Tržby OZ v sobě zahrnují tržby:
– za silovou elektřinu (neregulovaná cena),
– za rezervovanou kapacitu, použití sítí, systémové služby, náklady na operátora trhu apod. (regulované ceny). 

Tržby CHZ se skládají z vystavených faktur a ze změny stavu nevyfakturované elektřiny ke dni sestavení závěrky.
U velkoodběratelů probíhá odečet elektroměrů a fakturace jedenkrát měsíčně, zálohy jsou hrazeny třikrát měsíčně podle
smlouvy. Odečet maloodběratelů podnikatelů (MOP) a obyvatelstva (MOO) probíhá jedenkrát ročně podle odečtových tras, do
kterých jsou odběratelé (odběrná místa) zařazeni. Spotřeba elektrické energie maloodběratelů je fakturována jednou ročně,
zpravidla den následující po dni zjištění skutečné spotřeby. Zákazníkům kategorie MOP byla i v roce 2003 nabízena služba
elektronické měsíční fakturace. Služba spočívá v přechodu z roční fakturace na fakturaci měsíční bez předpisu záloh. Zálohy
u MOP jsou hrazeny čtvrtletně nebo měsíčně, u MOO měsíčně. 

3.2. Regulace konečných spotřebitelských cen

Ceny elektrické energie jsou stanoveny jako maximální a jsou zveřejněny v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 2/2003 ze dne 
27. 11. 2002 pro CHZ ze sítí vysokého napětí – kategorie B a v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 3/2003 ze dne 27. 11. 2002 pro
CHZ ze sítí nízkého napětí. 

Od 1. 1. 2003 došlo k následujícím změnám v pohybech cen:

Kategorie B -5,69 %

Kategorie C -4,29 %

Kategorie D -8,76 %

3.3. Výdaje na nákup elektřiny (tis. Kč bez DPH)

2001 2002 2003

Nákup energie vč. služeb 10 881 779 11 261 505 9 813 553

z toho – na přenos (ČEPS) 1 926 498 2 328 789 2 205 876

– na nákup silové elektřiny 8 955 281 8 678 715 7 222 271

z toho ČEZ, a. s. 6 135 477 3 358 229 4 183 260

z toho ostatní dodavatelé 2 819 804 5 320 486 3 039 011

– na nákup ostatních služeb 0 254 001 385 406
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3.4. Nevyfakturovaná elektřina – NE (bez DPH)

2001 MOP MOO
MWh tis. Kč MWh tis. Kč.

Počáteční stav NE 517 412 1 154 493 1 104 849 2 130 017

Konečný stav NE 522 824 1 199 305 1 237 842 2 553 608

Změna stavu NE 5 412 44 812 132 993 423 591

2002 MOP MOO
MWh tis. Kč MWh tis. Kč

Počáteční stav NE 522 824 1 199 305 1 237 842 2 553 608 

Konečný stav NE 457 515 1 000 377 1 060 137 2 619 861

Změna stavu NE -65 309 -198 928 -177 705 66 253

2003 MOP MOO
MWh tis. Kč MWh tis. Kč

Počáteční stav NE 457 515 1 000 377 1 060 137 2 619 861

Konečný stav NE 410 753 928 757 1 043 254 2 371 506

Změna stavu NE -46 762 -71 620 -16 883 -248 355

Výpočet stavu nevyfakturované energie a její ocenění byly provedeny ve výši 3 300 263 tis. Kč. Hodnota byla stanovena na
základě kvalifikovaného výpočtu odpovědných pracovníků a ověřena výpočtem nevyfakturované energie v zákaznickém
informačním systému OPEN SGC s použitím historie fakturace, která vychází z provedených analýz. Nevyfakturovaná elektřina
se účtuje podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele na dohadné účty aktivní a je součástí řádku C.III.8. rozvahy
v celkové výši 3 320 904 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní jsou převážně tvořeny nevyfakturovanou energií a dohadnou položkou tvořenou z titulu nevyfakturovaných
úroků z prodlení k nezaplaceným fakturám k 31. 12. 2003. Výpočet dohadné položky dokumentuje tabulka (tis. Kč):

Kategorie Částka Míra rizika Částka Celkem
dopočtených úroků nezaplacení (%)

VO 42 396 70 12 719 29 677

MOP 21 339 70 6 402 14 937

Směnky 1 464 100 0 1 464

Žaloby VO, MOP 11 068 100 0 11 068

Žaloby, směnky 167 100 0 167

Neoprávněné odběry 140 100 0 140

Celkem 76 574 19 121 57 453

3.5. Výpočet předpisu záloh pro rok 2003

Zálohy od maloodběratelů obyvatelstva (MOO) i podnikatelů (MOP) pro následující období jsou vypočteny na úrovni spotřeby
v kWh daného fakturovaného období oceněné v poslední platné ceně v závislosti na počtu zálohovaných měsíců.

3.6. Významné události v oblasti prodeje elektřiny 

Od 1. 1. 2003 se otevřel trh pro druhou skupinu oprávněných zákazníků s roční spotřebou větší než 9 GWh.
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4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (tis. Kč)

Software Ocenitelná Software Celkem
nad 60 tis. Kč práva do 60 tis. Kč

Stav k 31. 12. 2000 396 015 87 939 64 809 548 763

Přírůstky 47 217 79 416 9 134 135 767

Úbytky 558 553 4 163 5 274

Stav k 31. 12. 2001 442 674 166 802 69 780 679 256

Přírůstky 53 136 73 424 9 495 136 055

Úbytky 1 323 300 54 1 677

Stav k 31. 12. 2002 494 487 239 926 79 221 813 634

Přírůstky 67 999 83 375 12 016 163 390

Úbytky 25 744 12 093 13 37 850

Stav k 31. 12. 2003 536 742 311 208 91 224 939 174

Oprávky (tis. Kč)

Software Ocenitelná Software Celkem
nad 60 tis. Kč práva do 60 tis. Kč

Stav k 31. 12. 2000 208 169 43 630 54 410 306 209

Přírůstky 84 898 30 073 18 960 133 931

Úbytky 558 4 163 4 721

Stav k 31. 12. 2001 292 509 73 703 69 207 435 419

Přírůstky 89 575 46 674 3 121 139 370

Úbytky 1 323 300 54 1 677

Stav k 31. 12. 2002 380 761 120 077 72 274 573 112

Přírůstky 74 384 51 385 7 247 133 016

Úbytky 25 351 12 067 13 37 431

Stav k 31. 12. 2003 429 794 159 395 79 508 668 697

Zůstatková hodnota (tis. Kč)

Software Ocenitelná Software Celkem
nad 60 tis. Kč práva do 60 tis. Kč

Stav k 31. 12. 2001 150 165 93 099 573 243 837

Stav k 31. 12. 2002 113 726 119 849 6 947 240 523

Stav k 31. 12. 2003 106 948 151 813 11 716 270 477

V tabulkách nejsou zahrnuty poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a hodnota nedokončeného dlouhodobého
nehmotného majetku. Hodnoty oprávek v tabulce uvedené výše obsahují pro rok 2001 a 2002 též zůstatkové ceny vyřazeného
majetku.
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů činily 114 959 tis. Kč v roce 2001 a 136 249 tis. Kč v roce 2002.
Přírůstky zahrnují hodnotu čistých přírůstků a převod z nedokončených investic.
Stav nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2003 se ve srovnání s rokem 2002 zvýšil o 4 852 tis. Kč.
Největší objem tvoří informační systém provozu a rozvoje a zákaznický informační systém.
Společnost SME nemá žádný jiný drobný nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze. 

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (tis. Kč)

Pozemky Stavby Stroje Dopravní Inventář Ostatní Ostatní Celkem
a zařízení prostředky stroje DHM

a přístroje

Stav k 31. 12. 2000 144 677 8 678 567 3 380 569 138 016 29 033 930 327 – 13 301 129

Přírůstky 5 071 703 059 299 925 505 2 982 126 190 – 1 137 732

Úbytky 1 432 59 549 55 712 20 249 318 35 736 – 172 996

Stav k 31. 12. 2001 148 316 9 322 077 3 624 782 118 272 31 697 1 020 781 – 14 265 925

Reklasifikace 1 400 370 1 400 370

Celkem stav k 31. 12. 2001 148 316 9 322 077 3 624 782 118 272 31 697 1 020 781 1 400 370 15 666 295

Přírůstky 2 955 777 013 272 346 0 1 289 155 105 135 183 1 343 891

Úbytky 2 180 87 310 40 577 15 990 144 21 296 54 038 221 535

Stav k 31. 12. 2002 149 091 10 011 780 3 856 551 102 282 32 842 1 154 590 1 481 515 16 788 651

Přírůstky 2 509 683 842 223 775 32 870 1 400 173 477 135 249 1 253 122

Úbytky 1 173 53 326 14 538 19 272 130 51 291 87 585 227 315

Stav k 31. 12. 2003 150 427 10 642 296 4 065 788 115 880 34 112 1 276 776 1 529 179 17 814 458
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Oprávky (tis. Kč)

Stavby Stroje Dopravní Inventář Ostatní Ostatní Celkem
a zařízení prostředky stroje DHM

a přístroje

Stav k 31. 12. 2000 3 469 540 1 671 112 97 980 9 284 586 648 – 5 834 564

Přírůstky 301 183 226 915 11 317 5 238 72 056 – 616 709

Úbytky 59 477 55 188 20 249 318 35 735 – 170 966

Stav k 31. 12. 2001 3 711 246 1 842 839 89 048 14 204 622 970 – 6 280 307

Reklasifikace 1 396 686 1 396 686

Celkem stav k 31. 12. 2001 3 711 246 1 842 839 89 048 14 204 622 970 1 396 686 7 676 993

Přírůstky 328 104 185 631 8 652 3 097 152 594 34 033 712 111

Úbytky 87 310 38 216 15 990 144 19 691 53 573 214 924

Stav k 31. 12. 2002 3 952 040 1 990 254 81 710 17 157 755 873 1 377 146 8 174 180

Přírůstky 300 070 192 704 9 204 2 957 154 771 92 581 752 287

Úbytky 41 961 13 665 19 272 130 40 234 94 876 210 138

Stav k 31. 12. 2003 4 210 149 2 169 293 71 642 19 984 870 410 1 374 851 8 716 329

Opravné položky neprodejného dlouhodobého hmotného majetku (tis. Kč)

Pozemky Stavby Stroje Dopravní Inventář Ostatní Ostatní Celkem
a zařízení prostředky stroje DHM

a přístroje

Stav k 31. 12. 2001 – – – – – – – –

Stav k 31. 12. 2002 – – – – – – – –

Stav k 31. 12. 2003 10 708 2 797 – – – – – 13 505

Tvorba opravné položky byla provedena ve výši 50 % zůstatkové hodnoty neprodejného dlouhodobého hmotného majetku.

Opravné položky prodejného dlouhodobého hmotného majetku (tis. Kč)

Pozemky Stavby Stroje Dopravní Inventář Ostatní Ostatní Celkem
a zařízení prostředky stroje DHM

a přístroje

Stav k 31. 12. 2001 – – – – – – – –

Stav k 31. 12. 2002 – – – – – – – –

Stav k 31. 12. 2003 66 2 700 – – – – – 2 766

Tvorba opravné položky byla provedena ve výši 100 % předpokládané ztráty z prodeje dlouhodobého hmotného majetku.

Zůstatková hodnota (tis. Kč)

Pozemky Stavby Stroje Dopravní Inventář Ostatní Ostatní Celkem
a zařízení prostředky stroje DHM

a přístroje

Stav k 31. 12. 2001 148 316 5 610 831 1 781 943 29 224 17 493 397 811 – 7 985 618

Reklasifikace 3 684 3 684

Celkem stav k 31. 12. 2001 148 316 5 610 831 1 781 943 29 224 17 493 397 811 3 684 7 989 302

Stav k 31. 12. 2002 149 091 6 059 740 1 866 297 20 572 15 685 398 717 104 369 8 614 471

Stav k 31. 12. 2003 139 653 6 426 650 1 896 495 44 238 14 128 406 366 154 328 9 081 858

Podle postupů účtování platných od roku 2002 se drobný hmotný dlouhodobý majetek, účtovaný dříve na účtech účtové
skupiny 028 a vykazovaný v rozvaze na řádku č. 18 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek, účtuje v rámci účtové skupiny 022
a vykazuje se v rozvaze na řádku č. 15 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.
Hodnoty pořizovacích cen, oprávek a zůstatkových cen tohoto majetku dokumentuje řádek reklasifikace v tabulkách 4.2.
V tabulkách není zahrnutý jiný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek. Hodnoty oprávek v tabulce uvedené výše obsahují pro rok 2001 a 2002 též zůstatkové ceny
vyřazeného majetku a nálezy, pro rok 2003 též nálezy.
Přírůstky zahrnují hodnotu čistých přírůstků a převod z nedokončených investic.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2001 činily 581 366 tis. Kč, v roce 2002 činily 
657 242 tis. Kč. Součet označených odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se neváže v roce 2001 a 2002 na
účet odpisů, jelikož neobsahuje zůstatkové ceny vyřazeného majetku.
Stav nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2003 se ve srovnání s rokem 2002 snížil o 16 943 tis. Kč.
Stavby s největším objemem: výstavba trafostanice 110/22 kV Olomouc – Příkopy 81 530 tis. Kč, rekonstrukce vedení 577/578
Prosenice – Hranice, pokračující stavba rozvodny Karviná – Ráj na spínací stanici 22 kV.
Majetek v pořizovací ceně 25 097 tis. Kč s kumulovanými oprávkami 23 262 tis. Kč byl v průběhu roku vyveden z účtu 022 na
účet 042 a jeho zůstatková hodnota bude součástí pořizovací ceny nové investice. Tato operace je zohledněna v tabulce
majetku v úbytcích, resp. oprávek k úbytkům.
SME nemá k 31. 12. 2003 majetek zatížený zástavním právem.
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Největší přírůstky dlouhodobého majetku:
– rozvodna Olomouc – Holice 22 kV ve výši 16 133 tis. Kč,
– kabely VN 22 kV Ostrava – Šalamouna ve výši 26 766 tis. Kč, 
– technické zhodnocení vedení 2 x 110 kV 577/578 Prosenice – Hranice ve výši 78 562 tis. Kč.

Největší vyřazení dlouhodobého majetku:
– diskový systém Tetragon T2100 ve výši 11 571 tis. Kč,
– vedení VVN Hranice – Prosenice ve výši 8 210 tis. Kč,
– částečné vyřazení obytné budovy Zábřeh, Kozinova – ve výši 3 764 tis. Kč.

Společnost vlastní majetek, který není uveden v rozvaze. Jedná se o majetek, který je pořízen na finanční leasing. Převážnou
část leasingového nájmu tvoří dopravní prostředky – automobily v pořizovací hodnotě 112 715 tis. Kč a výpočetní technika za
75 143 tis. Kč. Celková pořizovací cena najatého majetku činí 197 380 tis. Kč. 
V roce 2003 společnost výrazně omezila pořízení majetku na finanční leasing.

Investiční výstavba leden – prosinec 2001 (tis. Kč)

Kumulace od počátku roku
Stav k 1. 1. 2001 Přírůstek Aktivace Investice 

investic neaktivované
do majetku

SME – investice celkem 186 518 1 454 443 1 412 547 228 414

Investice do dlouhodobého hmotného majetku 81 971 1 170 620 1 130 543 122 048

Investice do dlouhodobého drobného hmotného majetku 2 129 497 129 494 5

Hmotné investice celkem 81 973 1 300 117 1 260 037 122 053

Investice do dlouhodobého nehmotného majetku 23 249 126 557 126 065 23 741

Investice do dlouhodobého drobného nehmotného majetku 0 26 446 26 445 1

Nehmotné investice celkem 23 249 153 003 152 510 23 742

Poskytnuté zálohy 81 296 1 323 82 619

Investiční výstavba leden – prosinec 2002 (tis. Kč)

Kumulace od počátku roku
Stav k 1. 1. 2002 Přírůstek Aktivace Investice 

investic neaktivované
do majetku

SME – investice celkem 228 414 1 357 821 1 452 164 133 922

Investice do dlouhodobého hmotného majetku 121 935 1 135 260 1 174 016 83 179

Investice do dlouhodobého drobného hmotného majetku 118 141 515 141 520 113

Hmotné investice celkem 122 053 1 276 775 1 315 536 83 292

Investice do dlouhodobého nehmotného majetku 23 740 139 517 126 912 36 345

Investice do dlouhodobého drobného nehmotného majetku 2 9 714 9 716 0

Nehmotné investice celkem 23 742 149 380 136 628 36 345

Poskytnuté zálohy 82 619 -68 334 14 285

Investiční výstavba leden – prosinec 2003 (tis. Kč)

Kumulace od počátku roku
Stav k 1. 1. 2003 Přírůstek Aktivace Investice 

investic neaktivované
do majetku

SME – investice celkem 133 922 1 410 142 1 416 818 127 246

Investice do dlouhodobého hmotného majetku 83 179 1 085 877 1 103 337 65 719

Investice do dlouhodobého drobného hmotného majetku 113 150 264 149 747 630

Hmotné investice celkem 83 292 1 236 141 1 253 084 66 349

Investice do dlouhodobého nehmotného majetku 36 345 154 379 149 571 41 153

Investice do dlouhodobého drobného nehmotného majetku 0 14 207 14 163 44

Nehmotné investice celkem 36 345 168 586 163 734 41 197

Poskytnuté zálohy 14 285 5 415 19 700

4.3. Majetek získaný darováním

Společnost získala v roce 2003 darováním majetek ve výši 955 tis. Kč. Jedná se především o přípojky, trafostanice a vedení
vysokého a nízkého napětí.
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4.4. Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2001

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Cena pořízení Opravné Čistá hodnota Finanční výnosy
papírů (ks) hodnota  (tis. Kč) položky investice  za rok 2001 

Kč/ks (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

MSEM, a.s. 1 549 100 000 122 925 122 925

STMEM, a.s. 1 593 100 000 134 218 134 218

Union Leasing, a.s. 1 000 100 000 111 500 111 500

Beskydská energetická, a.s. 20 100 000 1 588 -440 1 148

Energetika Vítkovice, a.s. 20 100 20 000 402 000 402 000

SINIT,a.s. 200 10 000 7 730 9 884 882

1 688 1 000 2 154

ePRIM, a.s. 10 1 000 000 10 000 10 000 

Podniky s rozhodujícím vlivem celkem 792 115 -440 791 675 882

Moravská elektroenergetická, a.s. 105 100 000 10 500 10 500 893

Podniky s podstatným vlivem celkem 10 500 0 10 500 893

Union banka, a.s. 34 000 1 000 49 300 -26 180 23 120

Union Group, a.s. 37 000 1 000 49 950 -32 053 17 897

Aliatel a.s. 29 007 10 000 294 282 -106 943 187 339

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 393 532 -165 176 228 356

Celkem 1 196 147 -165 616 1 030 531 1 755

K 1. 1. 2002 byla výše opravné položky 165 616 tis. Kč přeúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

2002

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Cena pořízení Přeceněné Čistá hodnota Finanční výnosy
papírů (ks) hodnota  (tis. Kč) položky investice  za rok 2002 

Kč/ks (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

MSEM, a.s. 1 549 100 000 122 925 143 209 266 134

STMEM, a.s. 1 593 100 000 134 218 114 984 249 202

Union Leasing, a.s. 1 000 100 000 111 500 -11 577 99 923

Beskydská energetická, a.s. 20 100 000 1 588 -463 1 125

Energetika Vítkovice, a.s. 20 100 20 000 402 000 52 725 454 725

SINIT,a.s. 200 10 000 7 730 6 218 16 102

1 688 1 000 2 154

ePRIM, a.s. 50 1 000 000 50 000 -273 49 727 

Ovládané a řízené podniky celkem 832 115 304 823 1 136 938 0

Elektrovod Holding, a.s.*) 160 569 758 Sk 70 696 9 291 79 987

Moravská elektroenergetická, a.s. 0 10 133**)

Podniky s podstatným vlivem celkem 70 696 9 291 79 987 10 133

Celkem 902 811 314 114 1 216 925 10 133

*) U společnosti Elektrovod Holding, a.s., se jedná o neauditované hodnoty.
**) V průběhu roku 2002 byl prodán majetkový podíl ve společnosti Moravská elektroenergetická, a.s., se ziskem 8 348 tis. Kč. Dividendy vyplacené společností

představovaly 1 785 tis. Kč.

2003

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Cena pořízení Opravné Čistá hodnota Finanční výnosy
papírů (ks) hodnota  (tis. Kč) položky investice  za rok 2003 

Kč/ks (tis. Kč)*) (tis. Kč)*) (tis. Kč)

MSEM, a.s. 1 549 100 000 122 925 0 122 925

STMEM, a.s. 1 593 100 000 134 218 0 134 218

Union Leasing, a.s. **) 1 000 100 000 111 500 -55 057 56 443

Beskydská energetická, a.s. 20 100 000 1 588 -496 1 092

Energetika Vítkovice, a.s. 20 100 20 000 402 000 0 402 000

SINIT,a.s. 200 10 000 7 730 0 9 884

1 688 1 000 2 154

ePRIM, a.s. 50 1 000 000 50 000 -273 49 727 

Ovládané a řízené podniky celkem 832 115 -55 826 776 289 0

Elektrovod Holding, a.s. 160 569 758 Sk 82 886 0 82 886

Podniky s podstatným vlivem celkem 82 886 0 82 886

Celkem 915 001 -55 826 859 175

*) Jedná se o hodnoty z očekávané skutečnosti, neauditované.
**) Pořizovací cena akcií společnosti Union Leasing, a.s., byla snížena pomocí opravné položky o hodnotu vlastního kapitálu společnosti Union Leasing, a.s.,

a dále o zůstatkovou hodnotu oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (viz kap. 6.5.).
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Majetkové účasti v podnicích s podílem větším než 20 %

2001

Název společnosti Sídlo Výše podílu Vlastní kapitál Hospodářský výsledek
společnosti na základním kapitálu (%) k 31. 12. 2001 (tis. Kč) za rok 2001 (tis. Kč)

MSEM, a.s. Frýdek-Místek 100,00 237 701 22 875

STMEM, a.s. Přerov 100,00 236 051 19 980

Union Leasing, a.s. Ostrava 100,00 100 639 2 989

Beskydská energetická, a.s. Třinec 100,00 1 148 -19

Energetika Vítkovice, a.s. Ostrava 100,00 406 757 37 460

SINIT,a.s. Ostrava 100,00 12 989 4 193

ePRIM, a.s. Ostrava 100,00 51 007 1 007

Moravská elektroenergetická, a.s. Brno 33,33 62 266 7 720

Celkem 1 108 558 96 205

2002

Název společnosti Sídlo Výše podílu Vlastní kapitál Výsledek hospodaření
společnosti na základním kapitálu (%) k 31. 12. 2002 (tis. Kč)*) za rok 2002 (tis. Kč)*)

MSEM, a.s. Frýdek-Místek 100,00 266 134 30 233

STMEM, a.s. Přerov 100,00 249 202 20 745

Union Leasing, a.s. Ostrava 100,00 99 923 12 733

Beskydská energetická, a.s. Ostrava 100,00 1 125 -22

Energetika Vítkovice, a.s. Ostrava 100,00 454 725 54 014

SINIT,a.s. Ostrava 100,00 16 102 4 113

ePRIM, a.s. Ostrava 100,00 49 727 -1 280

Elektrovod Holding, a.s. Bratislava 50,00 159 974 4 788

Celkem 1 296 912 125 324

*) U společnosti Elektrovod Holding, a.s., se jedná o neauditované hodnoty.

Auditované hodnoty zjištěné po okamžiku účetní závěrky: vlastní kapitál 156 838 tis. Kč, hospodářský výsledek 1 653 tis. Kč.

2003

Název společnosti Sídlo Výše podílu Vlastní kapitál Výsledek hospodaření
společnosti na základním kapitálu (%) k 31. 12. 2003 (tis. Kč)*) za rok 2003 (tis. Kč)*)

MSEM, a.s. Frýdek-Místek 100,00 284 240 28 268

STMEM, a.s. Přerov 100,00 271 377 24 251

Union Leasing, a.s. Ostrava 100,00 77 783 -21 135

Beskydská energetická, a.s. Ostrava 100,00 1 092 -33

Energetika Vítkovice, a.s. Ostrava 100,00 506 148 54 122

SINIT,a.s. Ostrava 100,00 17 386 2 283

ePRIM, a.s. Ostrava 100,00 52 509 2 782

Elektrovod Holding, a.s. Bratislava 50,00 165 125 825

Celkem 1 375 660 91 363

*) U společnosti Elektrovod Holding, a.s., se jedná o neauditované hodnoty.
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4.5. Krátkodobé realizovatelné cenné papíry 

Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly

2001

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Cena pořízení Snížení Čistá hodnota Finanční výnosy
papírů (ks) hodnota  2001 hodnoty 2001 investice 2001  za rok 2001 

Kč/ks (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Ostatní krátkodobé realizovatelné CP 0 0 0 0

Dlužné CP držené do splatnosti 0 0 0 0

Dlužné CP k obchodování 667 459 0 667 459 26 097

Směnky 168 667 167 232 1 435 0

Krátkodobý finanční majetek celkem 667 459 167 232 668 894 26 097

2002

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Cena pořízení Snížení Čistá hodnota Finanční výnosy
papírů (ks) hodnota  2002 hodnoty 2002 investice 2002  za rok 2002 

Kč/ks (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Union banka, a.s. 34 000 1 000 49 300 -49 300 0 0

Union Group, a.s. 37 000 1 000 49 950 -32 053 17 897 0

Aliatel a.s. 29 007 10 000 294 282 -106 943 187 339 0

Dluhopisy Aliatel 25 204 1 000 252 040 0 252 040 0

Ostatní krátkodobé realizovatelné CP 645 572 -188 296 457 276 0

Dlužné CP držené do splatnosti 274 000 274 000 0

Dlužné CP k obchodování 274 150 274 150 28 255

Směnky 72 758 -46 459 26 299

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 266 480 -234 755 1 031 725 28 255

V roce 2002 posoudila společnost SME majetkové účasti jako krátkodobé. Dříve byly vykazovány jako dlouhodobý finanční
majetek. 

2003

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Cena pořízení Snížení Čistá hodnota Finanční výnosy
papírů (ks) hodnota  2003 hodnoty 2003 investice 2003  za rok 2003 

Kč/ks (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Union banka, a.s. 34 000 1 000 49 300 -49 300 0

Union Group, a.s. 37 000 1 000 49 950 -49 950 0

Aliatel a.s. 33 812 10 000 342 332 -308 099 34 233

Dluhopisy Aliatel 34 804 10 000 349 788 -174 894 174 894

Ostatní krátkodobé realizovatelné CP 791 370 -582 243 209 127

Dlužné CP držené do splatnosti 1 297 408 1 297 408

Dlužné CP k obchodování 277 897 277 897 32 838

Směnky 43 437 -30 504 12 933

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 410 112 -612 747 1 797 365 32 838

4.6. Pohledávky

4.6.1. Dlouhodobé pohledávky 
Jiné dlouhodobé pohledávky ve výši 24 500 tis. Kč vykázané na řádku C.II.6. rozvahy jsou převážně z titulu postoupených
pohledávek. Představuje je dlouhodobá pohledávka za Vítkovickou nemocnicí Blahoslavené Marie Antoníny, a. s., ve výši 
20 000 tis. Kč. Tato pohledávka vznikla z postoupených pohledávek Vítkovice, a. s.
Další dlouhodobou pohledávkou je trvalá pohledávka ve výši 4 500 tis. Kč za Operátorem trhu s elektrickou energií.
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4.6.2. Věková struktura krátkodobých pohledávek

2001 (tis. Kč)

Celkem                                          Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech)
30 – 90 90 – 180 181 – 360 nad 360

Pohledávky brutto

Rozvaha 1 345 444 142 382 130 892 77 335 315 571

Z toho:

– za elektrickou energii 1 211 525 137 775 130 550 75 533 312 562

– neenergetické 133 919 4 607 342 1 802 3 009

2002 (tis. Kč)

Celkem                                          Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech)
30 – 90 91 – 180 181 – 367 nad 367

Pohledávky brutto 1 129 262 190 221 21 337 114 179 278 031

Z toho:

– za elektrickou energii 1 083 287 183 340 21 153 114 036 274 034

– neenergetické 45 975 6 881 184 143 3 997

2003 (tis. Kč)

Celkem                                          Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech)
30 – 90 91 – 184 185 – 366 nad 366

Pohledávky brutto 958 571 12 424 6 874 53 101 317 014

Z toho:

– za elektrickou energii 932 929 12 232 6 749 52 948 313 309

– neenergetické 25 642 192 125 153 3 705

Běžná požadovaná lhůta splatnosti pohledávek činí 17 dnů.

Opravné položky k pohledávkám

2001 (tis. Kč)

Celkem Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech) Přihlášeno Ostatní 
do konkurzu tvorba

30 – 90 91 – 180 181 – 360 nad 360 nad 360

Pohledávky

Rozvaha 405 080 7 119 26 179 38 668 163 994 151 578 17 542

Z toho:

– za elektrickou energii 400 869 6 888 26 110 37 766 161 991 150 572 17 542

– neenergetické 4 211 231 69 902 2 003 1 006

2002 (tis. Kč)

Celkem Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech) Přihlášeno Ostatní 
do konkurzu tvorba

30 – 90 91 – 180 181 – 367 nad 367 nad 367

Pohledávky 341 096 6 422 4 240 56 250 108 869 144 017 21 298

Z toho:

– za elektrickou energii 336 810 6 246 4 204 56 180 105 788 143 094 21 298

– neenergetické 4 286 176 36 70 3 081 923

2003 (tis. Kč)

Celkem Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech) Přihlášeno Ostatní 
do konkurzu tvorba

30 – 90 91 – 184 185 – 366 nad 366 nad 366

Pohledávky 363 445 622 1 375 26 550 213 395 103 619 16 755

Z toho:

– za elektrickou energii 359 629 612 1 350 26 474 211 750 102 688 16 755

– neenergetické 3 816 10 25 76 2 774 931

V roce 2003 společnost upřesnila počty dnů pohledávek po splatnosti pro výpočet účetních opravných položek. Zpřesnění
nemělo výrazný dopad na vypovídací schopnost závěrky.
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4.6.3. Pohledávky k podnikům ve skupině 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů – skupina SME (tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

MSEM, a.s. 441 358 753

STMEM, a.s. 280 127 138

Union Leasing, a.s. 256 118 214

Beskydská energetická, a.s. 5 5 5

Energetika Vítkovice, a.s. 1 344 13 430 13 700

SINIT,a.s. 275 200 193

ePRIM, a.s. 92 863 1 149 1 112

Elektrovod Holding, a.s. – 50 3

Přidružené podniky 2 910 0 0

Pohledávky k podnikům ve skupině celkem 98 374 15 437 16 118

Pohledávky mimo skupinu celkem 1 247 070 1 113 825 942 453

Krátkodobé pohledávky z obch. vztahů celkem (brutto) 1 345 444 1 129 262 958 571

V tabulce nejsou zahrnuty poskytnuté zálohy.

Jiné pohledávky (tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

Union Leasing, a.s. 13 300 13 300 0

Energetika Vítkovice, a.s. 0 0 0

Přidružené podniky 5 0 0

Pohledávky k podnikům ve skupině celkem 108 471 13 300 0

Pohledávky mimo skupinu celkem 133 479 159 648 69 703

Jiné pohledávky celkem (brutto) 241 950 172 948 69 703

Jiné pohledávky mimo skupinu představují zejména krátkodobou část pohledávky za Vítkovickou nemocnicí Blahoslavené
Marie Antoníny, a. s., ve výši 25 000 tis. Kč. Z energetických pohledávek se jedná o penále ve výši 8 208 tis. Kč a o úroky
z prodlení za Vítkovicemi, a. s., ve výši 23 910 tis. Kč.

Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem (tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

Energetika Vítkovice, a.s. 100 000 49 000 0

Union Leasing, a.s. 0 40 000 167 000

Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem (brutto) 100 000 89 000 167 000

Tržby ve skupině SME (tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

MSEM, a.s. 94 412 3 257 4 148

STMEM, a.s. 84 978 2 218 1 913

Union Leasing, a.s. 23 062 2 967 9 451

Beskydská energetická, a.s. 5 5 5

Energetika Vítkovice, a.s. 355 123 175 649 142 202

SINIT,a.s. 7 208 2 358 2 535

ePRIM, a.s. 79 218 12 722 7 145

Elektrovod Holding, a.s. 0 221 341

Tržby ve skupině celkem 644 006 199 397 167 740

Pohledávky ve Skupině ČEZ (tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2003

Středočeská energetická a.s. 888

Východočeská energetika, a.s. 668

První energetická a.s. 0

Západočeská energetika, a.s. 4 851

Severočeská energetika, a.s. 1 050

ČEZ, a. s. 639

ČEZnet, a.s. 70

Pohledávky ve skupině celkem 8 165
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Tržby ve Skupině ČEZ (tis. Kč)

Název společnosti Období od 1. 4. 2003 do 31. 12. 2003

Středočeská energetická a.s. 13 365

Východočeská energetika, a.s. 4 480

První energetická a.s. 1 402

Západočeská energetika, a.s. 63 101

Severočeská energetika, a.s. 6 456

ČEZ, a. s. 9 909

ČEZnet, a.s. 779

Tržby ve skupině celkem 99 602

4.6.4. Pohledávky v cizí měně
Souhrnná výše pohledávek v cizí měně činila 22 tis. EUR, což bylo v přepočtu 715 tis. Kč.

4.6.5. Přijaté směnky
Přijaté směnky jsou součástí krátkodobých cenných papírů a podílů.
Společnost má k 31. 12. 2003 přijaté směnky od energetických zákazníků a provozní směnku v celkové výši 159 tis. Kč
a následující struktuře (tis. Kč):

Přijaté směnky Od velkoodběratelů Od maloodběratelů Celkem

Ve lhůtě splatnosti:

Po lhůtě splatnosti:

– do 30 dnů

– 31 až 90 dnů

– 91 až 184 dnů 15 969 15 969

– 185 až 366 dnů

– nad 366 dnů 19 620 7 690 27 310

Po lhůtě splatnosti celkem 35 589 7 690 43 279

Provozní směnky 159

Celkem přijaté směnky 35 589 7 690 43 438

Opravné položky byly vytvořeny standardním způsobem (viz kapitola 2.2.1.). Celková výše opravných položek k 31. 12. 2003 je
30 504 tis. Kč.

4.6.6. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem
Společnost nemá k 31. 12. 2003 pohledávky kryté podle zástavního práva ani zajištěné jiným způsobem.

4.7. Finanční majetek (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

Peníze 2 572 2 826 2 375

Účty v bankách 227 826 194 551 191 076

Krátkodobý finanční majetek (viz 4.5.) 668 894 1 031 725 1 797 365

Finanční majetek celkem 899 292 1 229 102 1 990 816

4.8. Přechodné účty aktivní (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

Náklady příštích období 68 611 63 493 56 639

Příjmy příštích období 12 397 8 031 10 260

Kurzové rozdíly aktivní 12 0 0

Přechodné účty aktivní celkem 81 020 71 524 66 899
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4.9. Vlastní kapitál

4.9.1. Změny vlastního kapitálu

Pohyby vlastního kapitálu – rok 2001, 2002 a 2003 (tis. Kč)

Základní Změny Kapitálové Oceňovací Zákonný Ostatní Nerozdělený Neuhrazená Zisk/ztráta Vlastní
kapitál základního fondy rozdíly rezervní fondy zisk ztráta běžného kapitál

kapitálu z přecenění fond ze zisku období celkem
majetku

a závazků

Zůstatky 

k 31. 12. 2000 3 406 613 720 766 536 706 22 955 2 342 825 698 626 7 728 491

Přírůstky 5 709 34 931 10 350 476 028 761 289 1 288 307

Úbytky -14 438 -698 626 -713 064

Zůstatky 

k 31. 12. 2001 3 406 613 726 475 571 637 18 867 2 818 853 761 289 8 303 734

Reklasifikace 652 -652 0

Celkem stav 

k 31. 12. 2001 3 406 613 652 725 823 571 637 18 867 2 818 853 761 289 8 303 734

Přírůstky 652 -652 1 291 384 282 38 064 8 717 685 147 807 750 1 925 797

Úbytky -301 810 -14 743 -7 172 -761 289 -1 085 014

Celkem stav 

k 31. 12. 2002 3 407 265 727 114 83 018 609 701 12 841 3 496 828 807 750 9 144 517

Přírůstky 955 65 305 40 387 8 454 632 632 672 013 1 419 746

Úbytky -357 964 -11 237 -58 673 -807 750 -1 235 624

Zůstatky 

k 31. 12. 2003 3 407 265 0 728 069 -209 641 650 088 10 058 4 070 787 672 013 9 328 639

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 2001, 2002 a 2003 (tis. Kč)

Přecenění Přecenění Přecenění Odložená Odložená Odložená Přepočet Oceňovací
– ovládané realizov. derivátů daň daň daň z titulu rozdíly

a řízené CP a podíly – ovládané – realizov. – deriváty změny celkem
osoby a řízené CP a podíly kurzu

osoby

Zůstatek k 31. 12. 2001

Přírůstky 326 427 29 58 372 384 828

Úbytky -12 312 -188 296 -101 192 -9 -301 810

Zůstatek k 31. 12. 2002 314 114 -188 296 29 -101 192 58 372 -9 83 018

Přírůstky 53 115 12 190 65 305

Úbytky -314 114 -119 802 -29 101 192 -25 220 9 -357 964

Zůstatek k 31. 12. 2003 0 -308 098 0 0 86 267 0 12 190 -209 641

Nerozdělený zisk minulých let 2001, 2002 a 2003 (tis. Kč)

Nerozdělený zisk Odložená daň Přecenění 1. 1. 2002 Přecenění 1. 1. 2002 Nerozdělený zisk
minulých let vztahující se (ovládané a řízené (realizovatelné CP celkem

k minulému období osoby) a podíly)

Zůstatek k 31. 12. 2001 2 818 853 2 818 853

Přírůstky 519 531 440 165 176 685 147

Úbytky -7 172 -7 172

Zůstatek k 31. 12. 2002 3 338 384 -7 172 440 165 176 3 496 828

Přírůstky 632 633 632 633

Úbytky -440 -58 234 -58 674

Zůstatek k 31. 12. 2003 3 971 017 -7 172 0 106 942 4 070 787

4.9.2. Rozdělení zisku za rok

2001 (tis. Kč)

Zisk po zdanění 31. 12. 2001 761 289

Příděl do rezervního fondu 38 064

Příděl do sociálního fondu 8 717

Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 7 613

Dividendy 187 364

Nerozdělený zisk za rok 2001 519 531

2002 (tis. Kč)

Zisk po zdanění 31. 12. 2002 807 750

Příděl do rezervního fondu 40 387

Příděl do sociálního fondu 8 454

Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 8 077

Dividendy 119 254

Nerozdělený zisk za rok 2002 631 578
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4.9.3. Základní kapitál
Registrovaný základní kapitál ke dni 1. ledna 2003 činil 3 407 265 tis. Kč a je rozdělen na 3 407 265 ks akcií s nominální
hodnotou 1 000 Kč na 1 akcii.
V průběhu roku 2003 došlo k následujícím změnám ve výši základního kapitálu:

Nominální hodnota jedné akcie (tis. Kč) Počet akcií (ks) Nominální hodnota celkem (tis. Kč)
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Na majitele 1 1 1 2 279 464 2 280 116 2 280 116 2 279 464 2 280 116 2 280 116

Na jméno 1 1 1 1 127 148 1 127 148 1 127 149 1 127 148 1 127 148 1 127 149

Na jméno se zvláštními právy 1 1 1 1 1 0 1 1 0

Celkem 3 406 613 3 407 265 3 407 265 3 406 613 3 407 265 3 407 265

Akcie na majitele jsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno jsou akciemi zaknihovanými a nejsou veřejně obchodovatelné.
K jejich převodu je nezbytný souhlas dozorčí rady.

4.10. Rezervy (tis. Kč)

Zákonné Rezerva Ostatní Rezervy 
rezervy na kurzové ztráty rezervy celkem

Zůstatek k 31. 12. 2000 0 7 26 009 26 016

Tvorba rezerv 0 12 0 12

Čerpání rezerv 0 7 2 014 2 021

Zůstatek k 31. 12. 2001 0 12 23 995 24 007

Tvorba rezerv 0 0 0 0

Čerpání rezerv 0 12 1 903 1 915

Zůstatek k 31. 12. 2002 0 0 22 092 22 092

Tvorba rezerv 26 367 0 4 800 31 167

Čerpání rezerv 0 0 42 42

Zůstatek k 31. 12. 2003 26 367 0 26 850 53 217

Ostatní rezervy se skládají z rezervy na nezaplacené předepsané zálohy (viz kap. 2.2.2.) a z rezervy vytvořené v souvislosti se
soudním sporem se společností ČEZ, a. s. SME provedla reálný odhad nákladů, které mohou v souvislosti se soudním sporem
vzniknout, a na tuto hodnotu vytvořila v minulých letech rezervu ve výši 19 300 tis. Kč. V roce 2003 byla vytvořena rezerva na
soudní spor v souvislosti s výbuchem plynu v Šumperku ve výši 4 800 tis. Kč. 
Dále společnost v roce 2003 vytvořila zákonnou rezervu na opravy hmotného majetku ve výši 26 367 tis. Kč.

4.11. Odložený daňový závazek 

Společnost účtovala o odložené dani z titulu rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen hmotného a nehmotného majetku,
z titulu rozdílu mezi účetními a daňovými opravnými položkami k pohledávkám po lhůtě splatnosti, z titulu rezervy na
nezaplacené zálohy tvořené nad rámec zákonných předpisů, z titulu nezaplaceného zákonného penzijního připojištění, z titulu
penalizačních závazků, z titulu penalizačních pohledávek, z titulu rezervy na soudní spor s ČEZ, a. s., z titulu rezervy na soudní
spor v souvislosti s výbuchem plynu v Šumperku, z titulu nezaplaceného sociálního a zdravotního pojištění, z titulu tvorby
nadstandardních opravných položek k pohledávkám a z titulu přecenění krátkodobých realizovatelných cenných papírů
a podílů na reálnou hodnotu.
Z důvodu tvorby opravných položek k nevyužívanému dlouhodobému hmotnému majetku v roce 2003 společnost účtovala
o odložené dani z titulu těchto opravných položek.
Z důvodu změny metody (přechod z ocenění ovládaných a řízených osob ekvivalencí na ocenění pořizovací cenou) společnost
zrušila odloženou daň z titulu zvýšeného přecenění majetkových účastí v ovládaných a řízených osobách ekvivalencí.
V souladu s účetními postupy uvedenými v kapitole 2.5. byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 28 %.
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Odložený daňový závazek (tis. Kč)

Titul odložené daně Stav Stav Změna stavu Stav Změna stavu
k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2002 OD 2002 k 31. 12. 2003 OD 2003

Odložený závazek – rozdíl mezi účetními a daňovými ZC DNM -25 481 -9 804 15 677 -1 607 8 197

Odložený závazek – rozdíl mezi účetními a daňovými ZC DHM -538 388 -641 332 -102 944 -680 386 -39 054

Odložená pohledávka – OP k nepotřebnému majetku – – – 756 756

Odložená pohledávka – rozdíl mezi účetními a daňovými OP (provoz) 620 774 154 59 -715

Odložená pohledávka – rozdíl mezi účetními a daňovými OP (energie) 25 992 30 638 4 646 1 702 -28 936

Odložená pohledávka – nadstandardní opravné položky (energie) 3 288 6 602 3 314 0 -6 602

Odložená pohledávka – rezerva ostatní na nezaplacené zálohy (energie) – 865 865 770 -95

Odložená pohledávka – zákonné nezaplacené penzijní připojištění – 356 356 356 0

Odložená pohledávka – penalizační závazky – 268 268 274 6

Odložený závazek – vyfakturované penalizační pohledávky (provoz) – -26 -26 -1 131 -1 105

Odložený závazek – vyfakturované penalizační pohledávky (energie) – -743 -743 -4 824 -4 081

Odložený závazek – nevyfakturované penalizační pohledávky (provoz) – -13 -13 -12 1

Odložený závazek – nevyfakturované penalizační pohledávky (energie) – -4 286 -4 286 -5 354 -1 068

Odložená pohledávka – rezerva na soudní spor s ČEZ, a. s. – 5 983 5 983 6 748 765 

Odložená pohledávka – nezaplacená daň z převodu nemovitostí – 209 209 127 -82

Odložená pohledávka – nezaplacené sociální a zdravotní pojištění – 3 078 3 078 4 183 1 105

Odložená pohledávka – derivát – -9 -9 0 9

Odložená pohledávka – snížení ocenění Aliatel a.s. – 33 152 33 152 86 267 53 115

Odložená pohledávka – snížení ocenění Union banka, a.s. – 15 283 15 283 0 -15 283

Odložená pohledávka – snížení ocenenění Union Group, a.s. – 9 937 9 937 0 -9 937

Odložený závazek – zvýšení ocenění MSEM, a.s. – -44 395 -44 395 0 44 395

Odložený závazek – zvýšení ocenění STMEM, a.s. – -35 645 -35 645 0 35 645

Odložený závazek – zvýšení ocenění SINIT,a.s. – -1 928 -1 928 0 1 928

Odložený závazek – zvýšení ocenění Energetika Vítkovice, a.s. – -16 345 -16 345 0 16 345

Odložený závazek – zvýšení ocenění Elektrovod Holding, a.s. – -2 880 -2 880 0 2 880

Odložená pohledávka – snížení ocenění dluhopisů Aliatel a.s. – – – 48 970 48 970

Odložený daňový závazek celkem -533 969 -650 261 -116 292 -543 102 107 159

4.12. Emitované dluhopisy 

Společnost emitovala 5. 3. 1998 dluhopisy v objemu 1 000 000 tis. Kč. Dluhopisy mají formu na majitele a jsou zaknihované
v SCP. Nominální hodnota je 10 000 Kč. Úrok z dluhopisů je vyplácen pololetně a jeho výše se odvíjí od šestiměsíční
mezibankovní sazby PRIBOR, zvýšené o 0,40 %. Dluhopisy jsou splatné jednorázově za sedm let bez možnosti předčasného
splacení. Emitované dluhopisy nejsou zajištěné jakýmkoli majetkem. Časové rozlišení nákladů z výplaty kuponů k 31. 12. 2003
činí 8 330 tis. Kč.

4.13. Závazky

4.13.1. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

Závazky z obchodních vztahů celkem 933 879 613 217 591 484

– do lhůty splatnosti 899 116 594 295 579 458

– po lhůtě splatnosti 34 763 18 922 12 026

z toho – do 30 dnů 34 063 18 766 11 929

– do 90 dnů 74 83 15

– do 180 dnů 26 0 15

– nad 180 dnů 600 73 67

4.13.2. Krátkodobé zálohy

Přehled přijatých záloh (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

Zálohy celkem 4 156 519 4 354 329 4 186 374

Z toho:

– MOO 2 859 661 3 123 797 3 008 058

– MOP 1 209 741 1 175 440 1 133 963

– VO 5 349 5 195 3 605

– přeplatky záloh z vyúčtování elektřiny 45 532 36 386 27 807

– ostatní 36 236 13 511 12 941

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dnů.
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4.13.3. Závazky k podnikům ve skupině

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů – Skupina SME (tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

MSEM, a.s. 50 725 50 965 5 109

STMEM, a.s. 38 418 22 818 10 978

Union Leasing, a.s. 278 133 138

Energetika Vítkovice, a.s. 4 21 416 21 355

SINIT,a.s. 3 669 2 649 2 780

ePRIM, a.s 13 781 4 923 4 487

Elektrovod Holding, a.s. – 5 533 0

Závazky k podnikům ve skupině 106 454 108 437 44 847

Ostatní závazky 827 425 504 780 546 637

Krátkodobé závazky z obch. vztahů celkem 933 879 613 217 591 484

V tabulce nejsou zahrnuty přijaté zálohy.

Nákupy ve Skupině SME (tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

MSEM, a.s. 331 541 269 348 254 291

STMEM, a.s. 331 668 344 934 252 797

Union Leasing, a.s. 242 956 250 211 96 692

Beskydská energetická, a.s. 5 0 0

Energetika Vítkovice, a.s. 781 59 879 147 709

SINIT,a.s. 36 013 57 038 49 100

ePRIM, a.s. 23 114 53 809 70 305

Elektrovod Holding, a.s. 0 60 045 146 802

Nákupy ve skupině celkem 966 078 1 095 264 1 017 696

Závazky ve Skupině ČEZ (tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31. 12. 2003

Středočeská energetická a.s. 232

Východočeská energetika, a.s. 9 853

První energetická a.s. 2

Západočeská energetika, a.s. 35

Severočeská energetika, a.s. 24

ČEZ, a. s. 192 294

ČEZnet, a.s. 0

Závazky ve skupině celkem 202 440

Nákupy ve Skupině ČEZ (tis. Kč)

Název společnosti Období od 1. 4. 2003 do 31. 12 2003

Středočeská energetická a.s. 10 113

Východočeská energetika, a.s. 100 446

První energetická a.s. 9 339

Západočeská energetika, a.s. 91

Severočeská energetika, a.s. 8 724

ČEZ, a. s. 3 032 312

ČEZnet, a.s. 162

Nákupy ve skupině celkem 3 161 187

4.13.4. Závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem
SME nemá k 31. 12. 2003 závazky kryté zástavním právem.

4.14. Bankovní úvěry (tis. Kč)

Banka Zůstatek Zůstatek Zůstatek
k 31. 12. 2001 k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2003

Komerční banka, a.s. 60 13 0

Celkem 60 13 0



8
4

P
ří

lo
h

a
 k

 ú
č

e
tn

í z
á

vě
rc

e
 

4.15. Přechodné účty pasivní (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

Výdaje příštích období 6 150 17 544 10 053

Výnosy příštích období 639 073 609 492 592 060

Kurzové rozdíly pasivní 8 0 0

Přechodné účty pasivní celkem 645 231 627 036 602 113

Výnosy příštích období jsou tvořeny přijatými úhradami za připojení, které SME časově rozlišuje (viz odst. 2.7.).

4.16. Vybrané nákladové a výnosové položky (tis. Kč) 

2001 2002 2003

Tržby za elektřinu (viz odst. 3.1.) 14 203 819 14 595 814 13 579 143

Ostatní tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 179 739 151 192 162 154

Celkem tržby za prodej vl. výrobků a služeb 14 383 558 14 747 006 13 741 297

Nákup elektřiny (viz odst. 3.3.) 10 881 750 11 261 505 9 813 553

Ostatní spotřeba materiálu, energie a služeb 1 065 618 1 030 241 1 039 822 

Celkem spotřeba materiálu, energie a služeb 11 947 368 12 291 746 10 853 375

4.17. Daň z příjmů (tis. Kč)

2001 2002 2003

Hospodářský výsledek před zdaněním 1 019 919 1 137 019 1 004 394

Připočitatelné položky 253 077 195 963 444 154

Odpočitatelné položky 632 760 400 881 358 209

Základ daně 640 236 932 101 1 090 339

Upravený základ daně 593 786 878 846 1 031 463

Daň z příjmů (31 %)      184 073 (31 %)      272 442 319 753

Výsledná daň z příjmů (po slevách na dani) 170 309 257 716 310 456

Placené zálohy na daň z příjmů 151 019 203 281 212 849

Zápočet sražené daně 4 543 3 033 3 640

Přeplatek/(-) nedoplatek daně z příjmů -14 747 -51 402 -93 967

Rozdíl mezi upravenou daní z příjmů a splatnou daní z příjmů vykázanou v běžném roce ve výkazu zisku a ztráty na řádcích
Q.1. a S.1. je tvořen rozdílem mezi předběžně zaúčtovanou splatnou daní z příjmů v předchozím roce a skutečně placenou na
základě daňového přiznání k 31. 12. 2002. Jedná se o snížení ve výši 13 tis. Kč.
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5. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2002 a 2003 jsou následující (tis. Kč):

2001  

Počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní Osobní náklady
náklady zabezpečení náklady celkem

Zaměstnanci 1 971 522 339 178 770 28 098 729 207

Dozorčí rada 12 – – 4 484 4 484

Vedení společnosti 8 11 096 3 884 207 15 187

Celkem 1 991 533 435 182 654 32 789 748 878

2002

Počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní Osobní náklady
náklady zabezpečení náklady celkem

Zaměstnanci 1 820 523 165 180 670 28 182 732 017

Dozorčí rada 12 0 0 2 794 2 794

Vedení společnosti 8 12 077 4 279 1 459 17 815

Celkem 1 840 535 242 184 949 32 435 752 626

2003 

Počet Mzdové Soc. a zdrav. Ostatní Osobní náklady
náklady zabezpečení náklady celkem

Zaměstnanci 1 758 548 335 182 417 32 557 763 309

Dozorčí rada 12 0 0 4 415 4 415 

Vedení společnosti 7 27 720 9 702 3 403 40 825

Celkem 1 777 576 055 192 119 40 375 808 549

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Ve sloupci Ostatní náklady jsou zahrnuty i odměny
členům orgánů společnosti.
Pod pojmem vedení společnosti se rozumí generální ředitel a ředitelé úseků.

5.2. Odměňování členů statutárních a výkonných orgánů a dozorčí rady (tis. Kč)

Odměna Celkem Z toho
2001 2002 2003 Statutární orgán Dozorčí rada Řídící pracovníci

Tantiémy vyplacené 6 986 7 613 8 077 2 838 5 239 0

Poskytnuté půjčky – 1 554 0 0 0 0

Životní a důchodové pojištění 3 230 3 217 2 851 1 023 1 107 721

Další odměny 200 0 0 0 0 0

Bezplatné používání automobilů a jiných movitých věcí 1 772 1 991 1 667 807 548 312

Celkem 12 188 14 375 12 595 4 668 6 894 1 033
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6. Závazky neuvedené v účetnictví

6.1. Ekologické závazky 

Společnost na sebe převzala při založení závazek likvidace ekologických zátěží (SEZ) odhadem za cca 90 000 tis. Kč. Dne 
23. 9. 1997 byla uzavřena mezi FNM ČR a SME smlouva o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků
vzniklých před privatizací, tzv. Ekologická smlouva. Její dodatek č. 1 byl uzavřen dne 11. 5. 2001. Garance vyplývající z této
smlouvy činí 66 122 tis. Kč. 
Od 1. 7. 2003 na základě nové směrnice FNM a Ministerstva životního prostředí ČR došlo ke změně v systému hrazení prací
v souvislosti s likvidací SEZ v rámci Ekologické smlouvy. Statutární zástupce SME vydává čestné prohlášení o účelnosti
vynaložených nákladů k předkládaným fakturám za provedené práce a na základě toho následně FNM proplácí tyto práce
zhotoviteli. V roce 2003 byla vydána čestná prohlášení v celkové výši 388 tis. Kč bez DPH. 
V oblasti péče o životní prostředí byl v roce 2003 řešen v rámci investiční výstavby zejména technický stav stanovišť
transformátorů 110/22 kV a čištění odpadních zaolejovaných vod (zejména rozvodny Kunčice, Červenka, Břidličná, Frenštát,
Šternberk a Albrechtice) a instalace ochranných prvků proti úhynu ptactva na el. vedeních (Jablunkovsko). Investiční náklady
na tyto akce činily v roce 2003 celkem cca 16 210 tis. Kč. Pro rok 2004 je plánováno v oblasti ekologie z investičních
prostředků cca 15 000 tis. Kč.

6.2. Závazky z pronájmu – leasing (tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2001 Stav k 31. 12. 2002 Stav k 31. 12. 2003

Celkový součet splátek nájemného za dobu nájmu 270 872 395 813 213 156

Skutečně uhrazeno k 31. 12. 154 167 262 510 141 895

Budoucí splátky do jednoho roku 63 331 71 448 45 440

Budoucí splátky v dalších letech 53 374 61 855 25 821

6.3. Závazky z možných podmíněných událostí

SME poskytla záruku společnosti Union Leasing, a.s., ve výši 123 351 tis. Kč na úvěr od České spořitelny, a. s.
Na základě „Dohody o přistoupení k závazku“ se Severomoravská energetika, a. s., stala solidárním dlužníkem za závazek
společnosti Energetika Vítkovice, a.s., ve výši 300 000 tis. Kč z titulu poskytnutého bankovního úvěru.

6.4. Kreditní podpora poskytnutá společnosti Union Leasing, a.s.

Společnost Union Leasing, a.s., rozhodla o vydání zaknihovaných dluhopisů na doručitele s pohyblivou úrokovou sazbou
v celkové jmenovité hodnotě 500 000 tis. Kč se splatností 5 let od data emise, ISIN CZ0003700544, o jmenovité hodnotě
každého dluhopisu 10 tis. Kč (dále jen „dluhopisy“). Severomoravská energetika, a. s., si přála podpořit kreditní hodnocení
dluhopisů ze strany investorů, a proto učinila dne 17. ledna 2000 neodvolatelný veřejný návrh na uzavření opční smlouvy, ze
které bude SME vůči každému, kdo tento návrh přijme (každá taková osoba dále jen „příjemce“), zavázána, že pokud:

a) podíl SME na základním kapitálu emitenta klesne pod 67 % základního kapitálu; nebo
b) podíl SME na hlasovacích právech v emitentovi klesne pod 67 % všech hlasovacích práv v emitentovi; nebo
c) vlastní kapitál emitenta vykázaný v poslední uveřejněné účetní závěrce klesne pod 50 milionů Kč; nebo
d) soud rozhodne o prohlášení konkurzu na emitenta nebo zamítne návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku na

úhradu nákladů konkurzu; nebo
e) emitent podá návrh na svůj vlastní konkurz nebo na vyrovnání nebo požádá soud o povolení ochranné lhůty,

pak SME od příjemce odkoupí všechny jeho dluhopisy, o jejichž odkoupení takový příjemce požádá, a to za 100 % jejich
jmenovité hodnoty, zvýšené o naběhlý úrokový výnos. Veřejný návrh SME je přílohou těchto emisních podmínek a jejich
neodvolatelnou součástí.
V případě, že jakýkoli dluhopis nebude emitentem řádně splacen v den jeho splatnosti a po dni splatnosti odkoupí takový
dluhopis SME z titulu svého závazku z opční smlouvy (a za takový dluhopis SME v souladu s opční smlouvou řádně zaplatí),
pak bez ohledu na článek 9(c)(ii) a pro vyloučení pochyb platí, že oprávněnou osobou, které je emitent povinen splatit
jmenovitou hodnotu takového dluhopisu, je SME.
K okamžiku účetní závěrky nebyla naplněna žádná z výše uvedených podmínek.
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6.5. Výrok auditora k účetní závěrce společnosti Union Leasing, a.s., sestavené k 31. 12. 2003

Výrok auditora
Auditor společnosti Union Leasing, a.s., společnost Ernst & Young ČR, s.r.o., ověřil účetní závěrku a ve svém výroku upozornil
na následující skutečnosti:
„1. Účetní závěrka společnosti Union Leasing, a.s., k 31. prosinci 2002 a 2001 byla ověřena jinými auditory a jejich zpráva 
ze 14. února 2003 a 26. dubna 2002 obsahovala výrok bez výhrad. S ohledem na rozsah úprav, týkajících se minulých období
a proúčtovaných k 31. prosinci 2003, nejsme schopni ověřit zůstatky rozvahy k 31. prosinci 2002 tak, abychom mohli vyjádřit
názor na výkaz zisků a ztrát a na přehled o peněžních tocích za rok 2003 a tedy jej nevyjadřujeme.
2. Jak je uvedeno v odstavci 4b přílohy, společnost k 31. prosinci 2003 eviduje oceňovací rozdíl k nabytému majetku
v pořizovací ceně ve výši 32 671 tis. Kč a s oprávkami ve výši 13 397 tis. Kč, který vznikl koupí souboru majetku v roce 1997.
V souladu s platnými účetními předpisy je tento oceňovací rozdíl odepisován do nákladů rovnoměrně během 15 let od nabytí, 
tj. do roku 2011. Nabytý majetek představovaly zejména leasingové smlouvy, jejichž rozhodující část ukončila svou platnost 
k 31. prosinci 2003, čímž došlo ke znehodnocení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. Tato skutečnost nebyla zohledněna
ve výši jeho ocenění. Z uvedených důvodů vyplývá, že skutečná hodnota oceňovacího rozdílu k nabytému majetku je nižší 
o 19 274 tis. Kč než jeho zůstatková hodnota k 31. prosinci 2003.
Podle našeho názoru, s výhradou dopadů skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, rozvaha ve všech významných
souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti Union Leasing, a.s., k 31. prosinci 2003
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy.
Aniž bychom vyjadřovali výhradu, chceme upozornit na skutečnost, že jediný vlastník společnosti rozhodl dne 30. června 2003
o postupném ukončení aktivní činnosti společnosti v oblasti leasingu (viz odstavec 25). Od tohoto data společnost neuzavírá
nové leasingové smlouvy a je zaměřena na správu stávajícího leasingového portfolia a provádění ostatních tradingových
operací v souladu s předmětem podnikání společnosti. Stávající leasingové smlouvy jsou financovány z emise dluhopisů,
bankovních úvěrů a půjček od mateřské společnosti. Vzhledem k časovému nesouladu očekávaných příjmů z leasingových
smluv s výdaji na úhradu závazků lze očekávat, že společnost bude překlenutí tohoto časového nesouladu řešit formou čerpání
přislíbené půjčky od mateřské společnosti. Další existence společnosti tak závisí na podpoře mateřské společnosti. Účetní
závěrka neobsahuje žádné úpravy, které by mohly vyplývat z této nejistoty.“ 
Vyjádření podpory společnosti Union Leasing, a.s.
Severomoravská energetika, a. s., vyjádřila dopisem ze dne 6. 2. 2004 podporu společnosti Union Leasing, a.s. Vzhledem
k časovému nesouladu očekávaných příjmů z leasingových smluv s výdaji na úhradu závazků lze očekávat, že společnost
Union Leasing, a.s., bude překlenutí tohoto časového nesouladu řešit formou čerpání přislíbené půjčky od společnosti SME.
Tuto skutečnost má společnost Union Leasing, a.s., popsánu v příloze k účetní závěrce roku 2003, v odstavci 25.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Severomoravská energetika, a. s., reagovala na skutečnost uvedenou v bodě 2 výroku k účetní závěrce společnosti Union
Leasing, a.s., a snížila čistou hodnotu akcií této společnosti (viz kap. 4.4.).

6.6. Bankovní záruka 

Společnost SME má uzavřeny dvě „Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky za celní dluh“ s Komerční bankou, a.s. Jednu ve výši
2 mil. Kč (Celní úřad Frýdek-Místek), druhou ve výši 3 mil. Kč (Celní úřad Ostrava). Celní záruka se týká závazku v Kč, který
vznikne při propouštění zboží podléhajícího dovoznímu clu do volného oběhu.
Dále má společnost SME uzavřenou „Smlouvu o poskytnutí platební bankovní záruky“ s Komerční bankou, a.s., ve výši 
32 500 tis. Kč. Platební záruka se týká finančního zajištění obchodů s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou. Bankovní
záruky mají platnost 1 rok, a to každoročně k 31. 5.
Společnost SME měla uzavřeny k 31. 12. 2003 dvě „Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky“ s ČSOB. Jednu ve výši 9 979 tis. Kč
(Dopravní podnik Ostrava), druhou ve výši 1 848 tis. Kč (Dopravní podnik města Ústí nad Labem). Jedná se o bankovní záruky
za správné provedení dodávky zboží (elektřiny) dle „Smlouvy na dodávku elektřiny oprávněnému zákazníkovi“. Obě tyto záruky
měly platnost do 31. 12. 2003.

Tyto smlouvy byly nahrazeny následujícími dvěma smlouvami:

– „Smlouvou o poskytnutí bankovní záruky“ s ČSOB ve výši 2 100 tis. Kč (Dopravní podnik města Ústí nad Labem). Jedná se
o záruku za správné provedení dodávky zboží dle „Smlouvy na dodávku elektřiny oprávněnému zákazníkovi“. Smlouva nabyla
platnosti 15. 12. 2003 s účinností do 31. 12. 2004. 

– „Smlouvou o poskytnutí bankovní záruky“ s ČSOB ve výši 9 732 tis. Kč (Dopravní podnik Ostrava). Jedná se o záruku za
správné provedení dodávky zboží dle „Smlouvy na dodávku elektřiny oprávněnému zákazníkovi“. Smlouva nabyla platnosti
15. 12. 2003 s účinností do 31. 12. 2005.
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6.7. Soudní spory

V případě soudního sporu ve věci náhrady škody v souvislosti s výbuchem plynu v Šumperku došlo k odsouzení k náhradě
škody ve výši 3,8 mil. Kč společně a nerozdílně se společností Severomoravská plynárenská, a. s. Pro Severomoravskou
energetiku, a. s., představuje potenciální závazek polovinu, tj. 1,9 mil. Kč spolu s úroky, které činí cca 2,6 mil. Kč, celkem tedy 
4,5 mil. Kč. Úrok z prodlení za rok 2003 činí cca 300 tis. Kč, výsledná částka tedy činí 4,8 mil. Kč. Obě společnosti se odvolaly.
Společnost má potenciální závazek vyplývající ze soudního sporu vedeného se společností ČEZ, a. s., která požaduje
zaplacení úroků z prodlení ve výši 38 649 tis. Kč.

7. Aktivní soudní spory

Společnost SME vedla spor u Energetického regulačního úřadu se společností LG. Philips Displays Republic s.r.o. ve věci, zda
je společnost LG. Philips Displays Republic s.r.o. povinna zaplatit z titulu zákonem stanovené povinnosti podílet se podle výše
odebraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu společnosti SME částku 38 430 tis. Kč. V této věci bylo správní řízení u ERÚ ukončeno
a společnosti Philips bylo uloženo uzavřít se SME příslušnou smlouvu k úhradě této částky. Rozhodnutí se stalo vykonatelným.
Společnost Philips však podala u Nejvyššího správního soudu v Brně kasační stížnost na zrušení rozhodnutí předsedy ERÚ
a současně i žalobu u Okresního soudu v Přerově s návrhem na odklad rozhodnutí předsedy ERÚ a určení povinnosti SME
k uzavření smlouvy ve znění předloženém touto společností, kde se částka náhrady 38 430 tis. Kč mění na částku 10 tis. Kč.
Společnost SME vede spor se společnostmi Centrální banka pohledávek, spol. s r. o., Christian International, a. s., a panem
Miroslavem Brožíkem jako solidárními dlužníky ze směnky o zaplacení částky 15 968 tis. Kč s příslušenstvím. Soudem byl
vydán směnečný platební rozkaz, lze však očekávat prodloužení sporu s ohledem na námitky dlužníků a jejich odvolání.

8. Události, které nastaly po okamžiku účetní závěrky

1. leden 2004 je rozhodným dnem pro fúzi společnosti MSEM, a.s., se sídlem ve Frýdku-Místku, Collo louky 126, IČ: 64610080,
a společnosti STMEM, a.s., se sídlem v Přerově, Tržní 8, IČ: 64610098.
Rozhodným dnem započala běžet devítiměsíční zákonná lhůta pro zápis fúze do obchodního rejstříku. Fúze je prováděna
sloučením, nástupnickou organizací je společnost MSEM, a.s.
Po okamžiku účetní závěrky došlo ke změnám v dozorčí radě. 

Změny v dozorčí radě

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Člen Ing. Adolf Tittko Pavla Pavelková 1. 1. 2004

Člen Ing. Pavel Vlček Ing. Bohuslav Mikeska 1. 1. 2004

Člen Ing. Luděk Krejčiřík Bc. Milan Blokša 1. 1. 2004

V Ostravě, okamžik sestavení účetní závěrky 22. dubna 2004.
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(tis. Kč) 2003 2002 2001

AKTIVA CELKEM 18 305 128 18 440 298 17 713 086

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 30 30 30

B. Stálá aktiva 11 023 044 11 053 732 10 660 940

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 339 932 394 589 414 771

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 10 662 740 10 639 209 9 981 703

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 17 521 16 723 243 714

B. IV. Konsolidační rozdíl 2 851 3 211 0

B. V. Cenné papíry v ekvivalenci 0 20 752

C. Oběžná aktiva 7 201 100 7 309 687 7 003 934

C. I. Zásoby 195 887 213 304 235 237

C. II. Dlouhodobé pohledávky 37 578 65 470 126 756

C. III. Krátkodobé pohledávky 4 527 871 1 899 771 5 425 502

C. IV. Finanční majetek 2 439 764 1 489 582 1 216 439

D. Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv 80 954 76 849 48 182

PASIVA CELKEM 18 305 128 18 440 298 17 713 086

A. Vlastní kapitál 9 493 026 8 948 718 8 235 714

A. I. Základní kapitál 3 407 265 3 407 265 3 406 613

A. II. Kapitálové fondy 561 808 644 983 768 361

Ostatní kapitálové fondy 785 442 784 424 768 361

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -233 336 -142 434 0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0

Oceňovací rozdíly vyplývající z konsolidačních úprav 9 702 2 993 0

A. III. Fondy ze zisku 689 847 646 534 605 696

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 3 991 413 3 347 305 2 661 350

A. V. Výsledek hospodaření za účetní období (bez menšinových podílů) 840 064 902 631 790 322

Výsledek hospodaření běžného období 840 064 902 631 787 750

Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci 0 0 2 572

A. VI. Konsolidační rezervní fond 2 629 0 3 372

B. Cizí zdroje 8 043 330 8 587 071 8 742 209

B. I. Rezervy 158 322 107 432 138 335

B. II. Dlouhodobé závazky 2 009 770 2 138 588 2 133 717

Ostatní dlouhodobé závazky 1 547 903 1 570 642 1 592 530

Odložený daňový závazek 461 867 567 946 541 187

B. III. Krátkodobé závazky 5 384 654 5 384 386 5 664 351

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 490 584 956 665 805 806

C. Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv 768 772 904 509 735 163

D. Menšinový vlastní kapitál 0 0 0

D. I. Menšinový základní kapitál 0 0 0

D. II. Menšinové kapitálové fondy 0 0 0

D. III. Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let 0 0 0

D. IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 0 0 0

V Ostravě 6. května 2004.

Konsolidovaná rozvaha  
(K 31. 12. 2003)
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(tis. Kč) 2003 2002 2001

Tržby za prodej zboží 155 949 172 371 133 594

Náklady vynaložené na prodané zboží -141 632 -156 501 -123 879

Obchodní marže 14 317 15 870 9 715

Výroba 16 563 092 17 479 511 17 260 230

Výrobní spotřeba -12 380 538 -13 781 744 -13 404 804

Přidaná hodnota 4 196 871 3 713 637 3 865 141

Osobní náklady -1 264 413 -1 155 189 -1 100 508

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -1 398 612 -1 376 936 -1 395 917

Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu -360 -360 -1 561

Změna stavu rezerv, opravných položek -245 372 257 137 -45 220

Další provozní výnosy 325 009 839 765 606 344

Další provozní náklady -328 834 -969 256 -656 780

Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 1 284 289 1 308 798 1 271 499

Finanční výnosy 177 543 547 154 702 791

Finanční náklady -708 490 -880 518 -1 114 956

Konsolidovaný výsledek hospodaření z finančních operací -530 947 -333 364 -412 165

Odložená daň z příjmů za běžnou činnost 86 722 -73 215 -81 342

Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost 840 064 902 219 777 992

Mimořádné výnosy 0 1 360 21 781

Mimořádné náklady 0 -948 -12 023

Odložená daň z příjmů z mim. činnosti

Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření 0 412 9 758

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence 840 064 902 631 787 750

Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů 840 064 902 631 787 750

Menšinový výsledek hospodaření běžného období 0 0 0

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 0 0 2 572

Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 840 064 902 631 790 322

V Ostravě 6. května 2004.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 
(K 31. 12. 2003)



9
1

K
o

n
so

lid
o

va
n

ý 
p

ře
h

le
d

 o
 p

e
n

ě
žn

íc
h

 t
o

c
íc

h

(tis. Kč) 2003 2002

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 006 007*) 1 216 439

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 104 999 1 179 772

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 1 899 196 1 481 926

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 1 398 612 1 384 461

A.1.2. Změna stavu: 377 804 -332 510

A.1.2.2. rezerv a ostatních opravných položek 377 804 -332 510

A.1.3. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv 44 583 47 005

A.1.4. Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenných papírů

A.1.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku -2 100 -7 724

A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 28 885 79 678

A.1.7. Odpis pohledávek 50 726

A.1.8. Úpravy o ostaní nepeněžité operace 686 

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním finančními položkami, 3 004 195 2 661 698

změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 555 190 -279 205

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a přechodných účtů aktiv 848 225 -197 316

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a přechodných účtů pasiv -192 751 -98 563

A.2.3. Změna stavu zásob 16 193 16 674

A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků -116 477

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami 3 559 385 2 382 493

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -74 360 -132 261

A.4. Přijaté úroky 34 842 52 583

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období  -265 332 -256 739

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 2 100 7 724

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 3 256 635 2 053 800

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv -1 473 867 -1 767 157

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 73 307 64 954

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1 400 560 -1 702 203

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popřípadě krátkodobých závazků z finanční oblasti -480 971 128 971

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -163 407 -207 425

C.2.1. Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu -340

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

C.2.5. Platby z fondů tvořených za zisku -11 237 -14 743

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně -151 830 -192 682

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -644 378 -78 454

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků 1 211 697 273 143

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 2 217 704 1 489 582

*) Proti předcházejícímu období obsahuje výkaz Cash flow tuto změnu: počáteční stav peněžních prostředků roku 2003 nenavazuje na konečný stav roku 2002.

Na rozdíl od minulého období nejsou součástí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů dluhopisy Aliatelu a.s., a ostatní realizovatelné cenné papíry.

Dalším důvodem je reklasifikace směnek do krátkodobého finančního majetku.

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích
(K 31. 12. 2003)
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Příloha ke konsolidované účetní závěrce

Příloha ke konsolidované účetní závěrce konsolidačního celku Severomoravské energetiky, a. s., k 31. 12. 2003

1. Obecné údaje

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Severomoravská energetika, a. s. (dále „společnost“ nebo „SME“), byla založena Fondem národního majetku České republiky
jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 10. 12. 1993 a byla zapsána do obchodního rejstříku
krajského obchodního soudu v Ostravě dne 1. 1. 1994.
Společnost má základní kapitál ve výši 3 407 265 tis. Kč.
Sídlo společnosti je Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02.
Hlavním předmětem činnosti je nákup, rozvod a prodej elektrické energie, které se podílejí z 96 % na celkovém objemu výnosů
společnosti. Druhou nejvýznamnější činností společnosti je finanční podnikání, které se podílí na celkových výnosech
společnosti 3 %. Ostatní činnosti jsou z hlediska celkového objemu nevýznamné.
Oblastí působnosti společnosti je Česká republika, převážně Moravskoslezský kraj.

Složení akcionářů k 31. 12. 2003 dle výpisu z SCP a podle výkonu hlasovacích práv

Akcionář Stav dle výpisu z SCP v % Stav dle hlasovacích práv v %

ČEZ, a. s. 59,08 89,34

EBO Czech Investment Ltd. 21,79 0

EDF International 9,23 9,23

E.ON Czech Holding AG 8,47 0

Fond národního majetku ČR 0,02 0,02

Ostatní 1,41 1,41

Celkem 100,00 100,00

Pozn.: Hlasovací podíly jsou uvedeny podle ustanovení § 183d obchodního zákoníku a vyhlášky č. 178/2002 Sb. Ministerstva financí ČR a její přílohy, a takto jsou

i prezentovány informačními zdroji, které jsou dostupné veřejnosti. Ve skutečnosti však akcionáři disponují svými hlasovacími právy ve výši odpovídající

vlastnickým podílům.

1.2. Významné události roku 2003

Dne 1. 4. 2003 se společnost stala součástí Skupiny ČEZ a došlo ke změnám v představenstvu a dozorčí radě uvedeným
v kapitole 1.5. a k níže uvedeným změnám v managementu společnosti.

Změny v managementu:
26. 2. 2003 Na zasedání představenstva společnosti byl odvolán z funkce generálního ředitele Ing. Tomáš Hüner a z funkce

ředitele Strategie Ing. Petr Ivánek. Novým generálním ředitelem byl zvolen Ing. Jaroslav Veselský.
1. 4. 2003 Na zasedání představenstva společnosti byl zvolen do funkce ředitele Správy a legislativy Ing. Vlastislav

Sznapka a do funkce ředitele Strategie Ing. Jan Veškrna.
23. 4. 2003 Na zasedání představenstva společnosti byl odvolán z funkce ředitele Obchodování Ing. Martin Pešat

s účinností od 28. 4. 2003, řízením Obchodování byl pověřen Ing. Marek Eliáš.
7. 5. 2003 Na zasedání představenstva společnosti byl odvolán ředitel Financování Ing. František Kořínek a ředitel Správy

a legislativy Ing. Vlastislav Sznapka. Novým ředitelem Financování byl zvolen Ing. Tomáš Pleskač a ředitelem
Správy a legislativy Ing. František Řeřucha.

1.3. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

Do obchodního rejstříku byly v uplynulém účetním období zapsány změny v obsazení představenstva a dozorčí rady tak, jak je
uvedeno v bodu 1.5.
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1.4. Organizační struktura společnosti

Organizační struktura společnosti Severomoravská energetika, a. s., vychází z principů integrace rozvodných energetických
společností v rámci Skupiny ČEZ. Během roku 2003 došlo k postupné změně organizační struktury tak, aby v co největší míře
umožňovala využití synergických efektů integrace a vyhovovala potřebám měnícího se prostředí a trhu.
Generálnímu řediteli společnosti jsou přímo podřízeni čtyři ředitelé úseků a vedoucí Kanceláře generálního ředitele (stav 
k 31. 12. 2003):

– generální ředitel Ing. Jaroslav Veselský
– ředitel úseku Distribuce Ing. Michael Wolf
– ředitel úseku Obchodování Ing. Jan Veškrna
– ředitel úseku Správa společnosti Ing. František Řeřucha
– ředitel úseku Financování Ing. Tomáš Pleskač, MBA
– vedoucí Kanceláře generálního ředitele Ing. Ivo Pavelek

1.5. Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2003

Funkce Jméno

Představenstvo Předseda Ing. Jaroslav Veselský

Místopředseda Ing. Tomáš Pleskač, MBA

Člen Ing. František Řeřucha 

Člen Ing. Jan Veškrna

Člen Ing. Michael Wolf

Dozorčí rada Předseda Ing. Pavel Klika, MBA

Místopředseda Ing. Filip Drapák

Člen Ing. Josef Bubeník

Člen Ing. Jan Janák

Člen Ing. Pavel Kölbl

Člen Ing. Luděk Krejčiřík

Člen Marian Kuś

Člen JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek

Člen Ing. Josef Michut

Člen Ing. Josef Sedlák

Člen Ing. Adolf Tittko

Člen Ing. Pavel Vlček

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti:

Představenstvo

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Předseda Ing. Tomáš Hüner Ing. Jaroslav Veselský 25. 2. 2003

Člen Ing. Petr Ivánek Ing. Vlastislav Sznapka 25. 2. 2003

Člen Ing. František Adamec 25. 2. 2003

Ing. Jan Veškrna 25. 3. 2003

Místopředseda Ing. František Kořínek Ing. Tomáš Pleskač, MBA 6. 5. 2003

Člen Ing. Vlastislav Sznapka Ing. František Řeřucha 6. 5. 2003

Dozorčí rada

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Člen Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. 8. 1. 2003

Ing. Karel Korytář 8. 1. 2003

Mgr. Luboš Vaněk Ing. Filip Drapák 25. 2. 2003

Ing. Josef Petřík JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek 25. 2. 2003

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Ing. Karel Goldemund 25. 2. 2003

Ing. Karel Korytář Ing. Pavel Kölbl 6. 5. 2003

Ing. Jaroslav Kubovic Ing. Josef Michut 6. 5. 2003

Ing. Miroslav Píše Ing. Josef Sedlák 6. 5. 2003

Ing. Karel Goldemund 18. 9. 2003 ukončení členství

Marian Kuś 18. 9. 2003 kooptován do DR
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2. Vymezení konsolidačního celku, systém a metody konsolidace

2.1. Vymezení konsolidačního celku

Konsolidační celek je tvořen následujícími subjekty s těmito podíly SME na jejich základním kapitálu.

Severomoravská energetika, a. s.

28. října 3123/152

709 02 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 47675691

Používaná zkratka: SME Mateřská společnost

MSEM, a.s.

Collo louky 126

738 02 Frýdek–Místek

IČ: 64610080

Používaná zkratka: MSEM 100 %

STMEM, a.s.

Tržní 8

750 02 Přerov 

IČ: 64610098

Používaná zkratka: STMEM 100 %

Union Leasing, a.s.

Mlýnská 1 

702 00 Ostrava

IČ: 60792710

Používaná zkratka: UL 100 %

Energetika Vítkovice, a.s.

Výstavní 1144/103

706 02 Ostrava-Vítkovice 

IČ: 25854712

Používaná zkratka: EVI 100 %

Beskydská energetická, a.s.

28. října 3123/152

709 02 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ: 25829491

Používaná zkratka: BEAS 100 %

SINIT,a.s.

Emila Filly 296/13

709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČ: 25397401

Používaná zkratka: SINIT 100 %

ePRIM, a.s.

28. října 568/147

709 02 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 25889567

Používaná zkratka: ePRIM 100 %

Elektrovod Holding, a.s.

Čulenova 5

816 46 Bratislava 1 

IČ: 35834111

Používaná zkratka: Elektrovod 50 %

Do konsolidačního celku byly zahrnuty všechny společnosti, v nichž má mateřská společnost společný nebo rozhodující vliv. 
Účetní závěrky společností ve skupině jsou k dispozici v sídle mateřské společnosti.
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Konsolidační celek Severomoravské energetiky, a. s.

mateřský podnik

Severomoravská energetika, a. s.

dceřiné podniky

STMEM, a.s.

MSEM, a.s.

Union Leasing, a.s.

SINIT,a.s.

Energetika Vítkovice, a.s.

ePRIM, a.s.

Beskydská energetická, a.s.

společný podnik

Elektrovod Holding, a.s.

2.2. Použité metody a systém konsolidace

Při provádění konsolidace byly použity 2 metody:
1) Metoda plné konsolidace u dceřiných společností MSEM, a.s., STMEM, a.s., Union Leasing, a.s., Energetika Vítkovice, a.s.,
SINIT,a.s., ePRIM, a.s., a Beskydská energetická, a.s.
2) Metoda poměrné konsolidace u společnosti Elektrovod Holding, a.s., kde mateřská společnost od 31. 7. 2002 vykonává
podstatný vliv. 
Konsolidační rozdíl aktivní, vzniklý v prvním roce konsolidace, společnost odepisuje jednorázově do nákladů, konsolidační
rozdíly vzniklé v dalších letech konsolidace jsou rovněž jednorázově odepisovány do nákladů či do výnosů. Konsolidační rozdíl,
který vznikl v roce 2002 při nákupu 50 % akcií společnosti Elektrovod Holding, a.s., je odepisován 10 let. Poměrnou hodnotou
(50 %) jsou přepočítávány pouze finanční údaje.

2.3. Okamžik sestavení účetních závěrek zahrnutých do konsolidačního celku

Okamžik sestavení účetních závěrek podniků zahrnutých do konsolidačního celku byl 31. 12. 2003. Podniky zahrnuté do
konsolidace – kromě společnosti Elektrovod Holding, a.s. – mají sídlo v tuzemsku. Uvedená společnost má sídlo ve Slovenské
republice.

2.4. Konsolidační pravidla pro konsolidaci 2003

2.4.1. Vymezení konsolidačního celku

Společnost Stupeň vlivu SME majetková účast SME (%) Metoda

STMEM, a.s. rozhodující vliv 100 plná

MSEM, a.s. rozhodující vliv 100 plná

Union Leasing, a.s. rozhodující vliv 100 plná

Beskydská energetická, a.s. rozhodující vliv 100 plná

Energetika Vítkovice, a.s. rozhodující vliv 100 plná

SINIT,a.s. rozhodující vliv 100 plná

ePRIM, a.s. rozhodující vliv 100 plná

Elektrovod Holding, a.s. společný vliv 50 poměrná

Mateřská společnost rozhodla, že do konsolidačního celku nevstupují s ohledem na nevýznamný podíl na základním kapitálu
nebo účtování podle jiné účetní osnovy níže uvedené společnosti:
– Union banka, a.s.
– Aliatel a.s.
– Union Group, a.s.



2.4.2. Metody konsolidace

Pro sestavení konsolidované účetní závěrky použije mateřská společnost:
1) Plnou metodu u společností, ve kterých v průběhu roku vykonávala rozhodující vliv.
2) Poměrnou metodu u společnosti, ve které v průběhu roku vykonávala společný vliv.
Konsolidace se bude provádět po jednotlivých úrovních, tzn. postupně se sestaví konsolidované účetní závěrky pro nižší
konsolidační celky (zabezpečují dceřiné společnosti) a ty vstoupí do konsolidované účetní závěrky konsolidačního celku
společnosti Severomoravská energetika, a. s. V případě, že dceřiné společnosti nesestavují konsolidovanou účetní závěrku,
sdělí důvody. Podklady předkládají jednotlivé společnosti v požadované šíři a uspořádání i za společnosti vnukovské.

2.4.3. Způsoby oceňování majetku a závazků

Ocenění majetku a závazků
Způsob oceňování majetku a závazků vychází z platných předpisů (Zákona o účetnictví, Vyhlášky a Postupů účtování).
Jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce musí mít společnosti oceněny podle následujících
závazných způsobů:
– Dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 1 000 Kč v jednotlivém

případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, reprodukční
pořizovací cenou a vlastními náklady.

– Pořizovací cenou dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byly
majetek a technické zhodnocení pořízeny, včetně nákladů souvisejících s pořízením.

– Ocenění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady na výrobu a nepřímé náklady
bezprostředně související s vytvořením majetku.

– Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním a majetek nově zjištěný
v účetnictví. Pro stanovení reprodukční pořizovací ceny se používá odborný odhad.

– Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, oceněný při pořízení cenou nižší než 40 000 Kč a vyšší než 1 000 Kč
a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou nižší než 60 000 Kč a vyšší než 
1 000 Kč, je ostatní dlouhodobý majetek a je postupně odepisován do nákladů v průběhu 24 měsíců.

– Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč,
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

– Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení zásob a vedlejší pořizovací
náklady – zejména celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.

– Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti.

– Zásoby se vedou na skladě v ocenění cenami, které jsou vypočteny váženým  aritmetickým průměrem pořizovacích cen.
V případě, že společnost používá metodu FIFO, provede mimoúčetní přepočet nejvýznamnějších položek.

– Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich nominálními hodnotami.
– Cenné papíry s úmyslem držby déle než 1 rok a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí

pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům,
poradcům a burzám. K okamžiku pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek
klasifikován dle povahy jako majetkové účasti nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné
papíry a podíly.

– Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou
přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K okamžiku pořízení
krátkodobého finančního majetku je tento krátkodobý finanční majetek klasifikován dle povahy jako krátkodobý finanční
majetek k obchodování nebo dlužný cenný papír držený do splatnosti nebo realizovatelný krátkodobý finanční majetek.
Krátkodobým finančním majetkem k obchodování se rozumí cenný papír, který je držen za účelem provádění transakcí na
veřejném trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním. Cenné papíry
představující dlužné cenné papíry k obchodování jsou přeceněny k okamžiku účetní závěrky na reálnou hodnotu a její změna
je proúčtována do výkazu zisků a ztrát v běžném roce.  Ostatní realizovatelné cenné papíry jsou k okamžiku účetní závěrky
rovněž přeceněny na reálnou hodnotu a její změna je proúčtována oproti vlastnímu kapitálu. Dlužné cenné papíry držené do
splatnosti nejsou k okamžiku sestavení účetní závěrky přeceňovány, jejich hodnota se upravuje o alikvotní úrokový výnos.

– K datu pořízení jsou deriváty oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související s pořízením,
např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reálné hodnotě.
Změna v reálné hodnotě je u derivátů k obchodování, pokud tyto deriváty nejsou obchodovány na domácích nebo veřejných
zahraničních trzích, účtována oproti vlastnímu kapitálu jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků. Pokud je derivát
k obchodování obchodován na domácích nebo zahraničních trzích, pak je změna reálné hodnoty účtována buď jako náklad,
nebo výnos z derivátových operací.

– Pohledávky se při vzniku oceňují jejich jmenovitými hodnotami, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou.
– Závazky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.
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Způsob stanovení opravných položek
a) k pohledávkám po lhůtě splatnosti:

– Pohledávky po lhůtě splatnosti 30 – 90 dnů            5 %
– Pohledávky po lhůtě splatnosti 91 – 180 dnů        20 %
– Pohledávky po lhůtě splatnosti 181 – 360 dnů      50 %
– Pohledávky po lhůtě splatnosti 361 dnů a více    100 %

b) k zásobám:
Společnosti vytvářejí opravné položky k zásobám ve výši 30 % (bez pohybu 6 – 12 měsíců), 70 %  (bez pohybu 12 – 24
měsíců) a 100 % (bez pohybu vice než 24 měsíců), a to pouze v tom případě, že se nejedná o bezpečnostní provozní
zásobu (např. náhradní díly ke starším autům, jejichž opatření je problematické).

Kurz pro přepočet cizích měn na Kč
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají pro potřeby zpracování konsolidované účetní závěrky na Kč kurzem
vyhlášeným v kurzovním lístku ČNB ke dni sestavení účetní závěrky. Zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch
finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

Účetní odpisy
Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován lineární metodou s dobou odepisování, která odráží reálnou dobu životnosti majetku
nebo výkony majetku, viz následující tabulka. Odpisování začíná v měsíci, kdy je  majetek uveden do užívání.

Kategorie majetku Účetní odpisy v letech

Stavby 30 – 50

Ostatní stavební objekty 30 – 50

Energetické hnací stroje a zařízení 8 – 20

Pracovní stroje a zařízení 4 – 15

Přístroje a zvláštní technická zařízení 4 – 15

Dopravní prostředky 4 – 12

Inventář 4 – 10

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 – 6

Majetek do 40 (resp. 60) tis. Kč 2

V případě odlišnosti ocenění majetku a závazků ve svém účetnictví musí jednotlivé společnosti provést pro účely konsolidace
mimoúčetní úpravu vykazovaných údajů přeceněním, vyčíslit případné rozdíly a předat společnosti Severomoravská
energetika, a. s.

2.4.4. Požadavky na údaje předkládané dceřinými společnostmi a společným podnikem

Společnosti konsolidované plnou nebo poměrnou metodou poskytnou tyto údaje:
A. termín 27. 1. 2004:

– tabulky vzájemných vztahů dle předepsaného excel. formuláře (V části „Tržby“ budou uvedeny ziskové přirážky, a to
v rozdělení dle druhů: ke službám, k prodejům zboží, materiálu, a v rozdělení dle jednotlivých společností.)

B. termín 30. 1. 2004:
– podklady pro sestavení výkazu peněžních toků
– doplňující informace pro přílohu

C. termín 3. 3. 2004:
– rozvaha
– výkaz zisku a ztráty
– příloha k účetní závěrce v plném rozsahu
– tabulky vzájemných vztahů, ověřené auditorem, dle předepsaného excel. formuláře

D. termín 31. 3. 2004:
– výroční zpráva
– auditorská zpráva



2.4.5. Konsolidační úpravy u plné metody

1) Vyloučení účetních operací s vlivem na výši hospodářského výsledku
Prodej a nákup zásob a investičního majetku v rámci konsolidovaného celku, ziskové přirážky z prodaných služeb, kterými
přejímající společnost pořizovala majetek, přijaté a vyplacené dividendy nebo podíly na zisku mezi podniky konsolidačního
celku ze zisku vyprodukovaného za dobu existence skupiny.
2) Vyloučení účetních operací bez vlivu na výši hospodářského výsledku
Snížení stavu pohledávek a závazků, nákladů a výnosů.
3) Rozdělení konsolidovaného vlastního kapitálu
Rozdělením vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze se rozumí vyčlenění většinového podílu tvořeného součtem vlastního
kapitálu mateřského podniku a jeho podílů na vlastním kapitálu dceřiných společností a jeho oddělení od menšinových podílů,
tj. zbývajících podílů ostatních akcionářů a společníků na vlastním kapitálu těchto dceřiných společností.
4) Rozdělení konsolidovaného hospodářského výsledku běžného období
Hospodářský výsledek běžného účetního období za konsolidační celek se v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty rozdělí
v příslušném poměru na konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období vztahující se k mateřskému podniku a na
menšinový podíl na hospodářském výsledku vztahující se k ostatním akcionářům a společníkům dceřiných společností.
5) Vypořádání cenných papírů a účastí se zpětnou vazbou
Cenné papíry a vklady se zpětnou vazbou, pokud jejich pořízení není zakázáno zvláštními předpisy, se vypořádají
v konsolidované účetní závěrce podle charakteru jejich pořízení. V případě, že jsou pořizovány krátkodobě se záměrem jejich
prodeje, vykazují se v aktivech konsolidované rozvahy v položce krátkodobého finančního majetku. V případě jejich pořízení
s cílem dlouhodobého vlastnictví jsou tyto cenné papíry a vklady vykázány jako údaj představující snížení vlastního kapitálu
v položce „Fondy ze zisku“ v konsolidované rozvaze. 
6) Vypořádání nerealizovaného zisku
Úpravy majetku provedené při konsolidačních úpravách v předchozích letech se zohlední souvztažně k hospodářskému
výsledku minulých let v konsolidaci  pro rok 2003.  
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3. Účetní metody a obecné zásady

Účetnictví všech společností konsolidačního celku je vedeno a účetní závěrky byly sestaveny v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, a opatřením ministerstva
financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.

3.1. Způsoby ocenění a odepisování

3.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 1 000 Kč v jednotlivém
případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
Ocenění dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady na výrobu a nepřímé náklady
bezprostředně související s vytvořením majetku. 
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním a majetek nově zjištěný v účetnictví.
Pro stanovení reprodukční pořizovací ceny se používá odborný odhad. 
Pozemky ve vlastnictví společnosti před 31. 12. 1993 byly oceněny v souladu s vyhláškou 393/1991. Pozemky nabyté po tomto
datu byly oceněny pořizovací cenou.
Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, oceněný při pořízení cenou nižší než 40 000 Kč a vyšší než 1 000 Kč
a nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, oceněný při pořízení cenou nižší než 60 000 Kč, byl převeden
k ostatnímu dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku a je postupně odepisován do nákladů v průběhu 24 měsíců.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč,
zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
Majetek se začíná odepisovat v měsíci uvedení majetku do užívání.

3.1.2. Odpisy dlouhodobého majetku

Účetní odpisy
Dlouhodobý majetek je odepisován lineární metodou s dobou odepisování uvedenou níže. Vychází se z předpokládané doby
životnosti majetku.

Kategorie majetku Účetní odpisy v letech

Stavby 30 – 50

Ostatní stavební objekty 30 – 50

Energetické hnací stroje a zařízení 8 – 20

Pracovní stroje a zařízení 4 – 15

Přístroje a zvláštní technická zařízení 4 – 15

Dopravní prostředky 4 – 12

Inventář 4 – 10

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 – 6

Majetek do 40 (resp. 60) tis. Kč 2

Společnost Energetika Vítkovice, a.s., pokračuje v odepisování majetku v souladu s regulačními pravidly ERÚ, která se týkají
majetku vybraných skupin SKP.

Daňové odpisy
Hmotný majetek uvedený do užívání do 31. 12. 1992 je odepisován lineárně. Hmotný majetek uvedený do užívání po 1. 1. 1993
je odepisován zrychleně. Nehmotný majetek uvedený do užívání do 31. 12. 1997 je odepisován lineárně a uvedený do užívání
po 1. 1. 1998 je odepisován zrychleně. Od 1. 1. 2001 je výše účetních odpisů nově pořízeného dlouhodobého nehmotného
majetku a daňových odpisů tohoto majetku stejná.
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3.1.3. Dlouhodobý finanční majetek 
Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu
jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K okamžiku pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek klasifikován dle povahy jako
majetkové účasti nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.
Dlouhodobý finanční majetek ve skupině SME tvoří majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách nebo v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem. 
Majetkové účasti s podstatným nebo rozhodujícím vlivem jsou oceněny pořizovací cenou. K okamžiku sestavení účetní závěrky
každá společnost posoudí tento majetek z hlediska znehodnocení a v případě potřeby vytvoří opravné položky.
Cenné papíry a podíly znějící na cizí měnu se v okamžiku účetní závěrky oceňují směnným kurzem České národní banky
platným v okamžiku účetní závěrky. Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou, je kurzový rozdíl proúčtován
jako součást oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků s výjimkou dlužných cenných papírů. U dlužných cenných
papírů neoceňovaných reálnou hodnotou je kurzový rozdíl proúčtován na vrub finančních nákladů nebo ve prospěch finančních
výnosů běžného období. 

3.1.4. Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou
přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K okamžiku pořízení krátkodobého finančního majetku je tento krátkodobý finanční majetek klasifikován dle povahy jako
krátkodobý finanční majetek k obchodování nebo realizovatelný krátkodobý finanční majetek. Krátkodobým finančním majetkem
k obchodování se rozumí cenný papír, který je držen za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosahovat zisk
z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu, maximálně však ročním.
Krátkodobý finanční majetek SME tvoří dlužné cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry držené do splatnosti a ostatní
realizovatelné cenné papíry. 
Cenné papíry představující dlužné cenné papíry k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry jsou přeceněny
k okamžiku účetní závěrky na reálnou hodnotu. Dlužné cenné papíry držené do splatnosti nejsou k okamžiku sestavení účetní
závěrky přeceňovány.
Dlužné cenné papíry k obchodování SME ocenila k 31. 12. 2002 reálnou hodnotou. Porovnáním jmenovité a tržní hodnoty
cenného papíru včetně alikvotního úrokového výnosu byla stanovena změna reálné hodnoty. Ta byla u jednotlivých cenných
papírů proúčtována výsledkově.
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti představují bankovní depozitní směnky.
Jako ostatní realizovatelné cenné papíry jsou vykázány akcie a dluhopisy společností v současné době neobchodovaných na
veřejných trzích. Jedná se o akcie společností Union banka, a.s., Union Group, a.s., Aliatel a.s. a o dluhopisy společnosti 
Aliatel a.s. K okamžiku pořízení byly tyto cenné papíry zachyceny v účetnictví v pořizovací ceně. 
Hodnota společností Union banka, a.s., a Union Group, a.s., byla snížena s ohledem na skutečnost, že Union banka, a.s., je
v likvidaci a Union Group, a.s., má podstatnou část aktiv tvořenou podíly v Union bance, a.s., a Union pojišťovně, a.s., která je
v nucené správě. Dřívější přecenění proti vlastnímu kapitálu bylo zrušeno a došlo k vytvoření 100 % opravných položek
zachycených v řádku rozvahy C.IV. Tvorba opravných položek účtovaných výsledkově již v minulosti ve výši 58 234 tis. Kč byla
provedena proti nerozdělenému zisku minulých let. Dodatečná tvorba opravných položek ve výši 41 016 tis. Kč byla
proúčtována výsledkově.
Při stanovení reálné hodnoty akcií a dluhopisů Aliatel a.s. se vycházelo z dostupných finančních analýz. Reálná hodnota akcií
byla snížena proti vlastnímu kapitálu a k dluhopisům společnost vytvořila opravné položky zachycené v řádku rozvahy C.IV.
Tvorba opravných položek byla proúčtována výsledkově.
V roce 2002 bylo u všech ostatních realizovatelných cenných papírů jejich původní ocenění pořizovací cenou individuálně
sníženo na reálnou hodnotu oproti vlastnímu kapitálu, a to z důvodu existence rizika znehodnocení.
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3.1.5. Zásoby 
Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu a vedlejší
pořizovací náklady – zejména celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. 
Výdaje zásob do spotřeby se oceňují skladovými cenami, které jsou vypočteny váženým průměrem pořizovacích cen, kromě
společnosti ePRIM, a.s., která účtuje výdaje zásob ze skladu metodou FIFO.

3.1.6. Úvěry
Úvěry jsou uvedeny v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do
jednoho roku od data účetní závěrky, a taktéž kontokorentní účet. Součástí krátkodobého úvěrového závazku je v roce 2003
také nevyplacený úrok z emitovaných dluhopisů.

3.2. Způsob stanovení opravných položek k majetku a rezerv

Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud se prokáže, že ocenění v účetnictví je vyšší než reálná
hodnota majetku. Tyto opravné položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého
charakteru. Trvalé snížení ocenění se promítá v odpisech majetku. Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé
k datu účetní závěrky.

3.2.1. Opravné položky

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V roce 2002 nebyly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.
V roce 2003 byly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku. Jedná se o neprodejný majetek, majetek
prodejný se ztrátou nebo majetek, který byl určen k likvidaci, ale doposud nebyl zlikvidován. Společnost Union Leasing, a.s.,
tvořila opravné položky k pronajímanému majetku na krytí otevřeného rizika u rizikových leasingových smluv (např. klient je
v prodlení s úhradami).

Pohledávky
Skupina SME vytvářela k pohledávkám po lhůtě splatnosti opravné položky, a to daňově uznatelné i daňově neuznatelné.
Daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám společnost tvořila v souladu se zákonem č. 593/92 Sb., o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů.

Výše opravných položek se tvořila podle následujících pravidel: 

Jestliže od doby splatnosti pohledávky uplynulo Účetní opravné Daňové opravné Opravné položky 
položky (%) položky (%) celkem (%)

30 – 90 dní 5 0 5

91 – 180 dní 20 0 20

181 – 360 dní 30 20 50

Nad 360 dní 67 33 100

V případě, že pohledávka byla přihlášena do konkurzního řízení, vytvářely společnosti opravnou položku ve výši 100 %. Ta je
daňově uznatelná. Z důvodu opatrnosti společnost SME vytvořila ke konci účetního období opravné položky k dalším energo
i neenergo pohledávkám. Na provozní pohledávky vzniklé z titulu úroků z prodlení a dalších sankcí se tvořila opravná položka
individuálním odhadem vymožitelnosti pohledávky.
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Zásoby 
Společnosti tvoří opravné položky k pomaloobrátkovým zásobám podle následujícího pravidla:

Skupina zásob Procento opravné Procento opravné
položky v letech 2002 a 2003 položky v letech 2001 a 2000

Zásoby bez pohybu 6 – 12 měsíců 30 50

Zásoby bez pohybu 12 – 24 měsíců 70 100

Zásoby bez pohybu více než 24 měsíců 100 100

V případě bezpečnostních zásob se opravná položka netvoří.

3.2.2. Rezervy 
Rezervy jsou vytvářeny na rizika a budoucí ztráty známé k okamžiku účetní závěrky.

3.3. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány denním kurzem České národní banky, v případě nákupu
a prodeje valut kurzem použitým bankou. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem
stanoveným k okamžiku uskutečnění účetního případu. 
Majetek a závazky v cizí měně jsou k okamžiku sestavení účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou
národní bankou k tomuto okamžiku a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub
finančních nákladů běžného období.

3.4. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 

Celková hodnota finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do
nákladů. Jednotlivé splátky jsou zaúčtovány na účet časového rozlišení a postupně jsou promítány do nákladů.

3.5. Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani.
Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré
doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané
daňové sazby platné pro následující období.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích
uplatněna.
V roce 2002 se při výpočtu odložené daňové pohledávky z titulu tvorby opravné položky k pohledávkám vycházelo
z předpokladu, že společnost uplatní vždy celou výši vytvořené účetní opravné položky v budoucích letech jako daňový náklad.
Proto počítala odloženou daň z celého rozdílu mezi účetními a daňovými opravnými položkami.
Od roku 2003 je výše daňové opravné položky, která bude uplatněna v budoucím období, posuzována individuálně, nejvýše
však do 20 % nominální hodnoty.

3.6. Deriváty

Společnosti dle postupů účtování platných pro rok 2002 člení deriváty na opce a pevné termínové operace. Dalším hlediskem
členění jsou deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Účetní jednotka se rozhodne, zda bude o všech derivátech účtovat
jako o derivátech k obchodování, nebo využije ve stanovených případech možnosti účtovat o zajišťovacích derivátech. Jako
zajišťovací mohou být společností považovány deriváty, u nichž jsou splněny následující podmínky:
– na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován účetním záznamem, dokumentace obsahuje identifikaci

zajišťovaných položek a zajišťovacích nástrojů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu
efektivnosti a její doložení,

– zajištění je vysoce účinné (tj. v rozmezí od 80 % do 125 %),
– efektivita musí být spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.
Severomoravská energetika, a. s., považuje všechny identifikované deriváty za deriváty k obchodování. K 31. 12. 2002
identifikovala SME derivát v uzavřené forwardové smlouvě na nákup cizí měny. K 31. 12. 2003 nebyl identifikován žádný
uzavřený derivát.
Společnost Union Leasing, a.s., v souvislosti s emisí dluhopisů ve výši 500 000 tis. Kč nakoupila v roce 2000 interest rate swap
(úrokový swap) na jistinu 250 000 tis. Kč za účelem stabilizace ceny leasingových úroků vstupujících do uzavřených
leasingových obchodů.
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Ocenění
K okamžiku pořízení jsou deriváty oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související
s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K okamžiku sestavení účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reálné hodnotě. Změna v reálné hodnotě je u derivátů
k obchodování, pokud tyto deriváty nejsou obchodovány na domácích nebo veřejných zahraničních trzích, účtována jako
oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků. Pokud je derivát k obchodování obchodován na domácích nebo zahraničních
trzích, pak je změna reálné hodnoty účtována buď jako náklad, nebo výnos z derivátových operací.
Skupina zachytila změnu v reálné hodnotě derivátů jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků k 31. 12. 2002.

Stanovení reálné hodnoty
Jako reálná hodnota derivátu SME je použit forwardový kurz dané měny platný k 31. 12. 2002. 

3.7. Příspěvky na připojení

Společnost SME časově rozlišuje po dobu 10 let přijaté úhrady příspěvků na připojení podle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, za účelně
vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
Společnost Energetika Vítkovice, a.s., časově rozlišuje po dobu 10 let jen v případě, jestliže příspěvek přesáhne 500 tisíc Kč.

3.8. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společností používala odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty majetku a závazků k okamžiku účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení
společností jsou přesvědčena, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných
hodnot v následných účetních obdobích.

3.9. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období 

Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly, a to konkrétně Union banka, a.s., Union Group, a.s., a dluhopisy společnosti
Aliatel a.s. byly k 31. 12. 2003 oceněny pořizovací cenou a byly k nim vytvořeny opravné položky. Akcie společnosti Aliatel a.s.
byly přeceněny na reálnou hodnotu. 
V souvislosti se změnami postupů účtování došlo ve finančních výkazech ke změnám, a tudíž by byla narušena srovnatelnost
údajů ve finančních výkazech. Z tohoto důvodu společnosti provedly změny ve vykázání uvedených položek v minulém
účetním období:

– dohadné účty aktivní se od roku 2003 vykazují s ohledem na dobu splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé pohledávky.
Dříve byly vykazovány na řádku D. Ostatní aktiva.

– dohadné účty pasivní se od roku 2003 vykazují s ohledem na dobu splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé závazky. Dříve
byly vykazovány na řádku C. Ostatní pasiva.

– odložený daňový závazek (pohledávka) je od roku 2003 vykazován na řádku rozvahy Odložený daňový závazek (pohledávka)
jako samostatná položka. Dříve byl vykazován jako součást rezerv.

– směnky jsou od roku 2003 vykazovány jako cenné papíry na řádku Finanční majetek v oběžných aktivech. Dříve byly
vykazovány jako součást řádku Pohledávky.

– tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek v provozní oblasti se od roku 2003 vykazují ve výsledovce jako změna stavu
rezerv a opravných položek. Dříve byla vykazována odděleně tvorba a zúčtování rezerv i opravných položek. 
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4. Výnosy, náklady, regulace

4.1. Výnosy z prodeje elektřiny (tis. Kč, bez DPH)

Fakturace Tržby 
2002 2003 2002 2003

Oprávnění zákazníci 3 292 254 3 398 950 3 292 254 3 398 950

Chránění zákazníci – Velkoodběr 3 906 925 2 599 255 3 906 925 2 599 255

Chránění zákazníci – Maloodběr – podnikatelé 2 470 426 2 417 661 2 271 498 2 346 041

Chránění zákazníci – Maloodběr – obyvatelstvo 4 707 191 4 897 171 4 773 444 4 648 816

Ostatní 351 693 586 081 351 693 586 081

Celkem 14 728 489 13 899 118 14 595 814 13 579 143

Tržby SME za elektřinu se člení v roce 2003 na tržby oprávněných zákazníků (OZ) a tržby chráněných zákazníků (CHZ). 

Spotřeba elektrické energie oprávněných zákazníků je fakturována jednou měsíčně. Tržby oprávněných zákazníků v sobě
zahrnují tržby:
– za silovou elektřinu (neregulovaná cena),
– za rezervovanou kapacitu, použití sítí, systémové služby, náklady na operátora trhu apod. (regulované ceny). 

Tržby chráněných zákazníků se skládají z vystavených faktur a ze změny stavu nevyfakturované elektřiny ke dni sestavení
závěrky. U velkoodběratelů probíhá odečet elektroměrů a fakturace jedenkrát měsíčně, zálohy jsou hrazeny třikrát měsíčně
podle smlouvy. Odečet maloodběratelů – podnikatelů (MOP) a obyvatelstva (MOO) probíhá jedenkrát ročně podle odečtových
tras, do kterých jsou odběratelé (odběrná místa) zařazeni. Spotřeba elektrické energie maloodběratelů je fakturována jednou
ročně, zpravidla den následující po dni zjištění skutečné spotřeby. Zákazníkům kategorie MOP byla i v roce 2003 nabízena
služba elektronické měsíční fakturace. Služba spočívá v přechodu z roční fakturace na fakturaci měsíční bez předpisu záloh.
Zálohy u MOP jsou hrazeny čtvrtletně nebo měsíčně, u MOO měsíčně.

4.2. Regulace konečných spotřebitelských cen

Ceny elektrické energie jsou stanoveny jako maximální a jsou zveřejněny v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 2/2003 ze dne 
27. 11. 2002 pro chráněné zákazníky ze sítí vysokého napětí – kategorie B a v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 3/2003 ze dne 
27. 11. 2002 pro chráněné zákazníky ze sítí nízkého napětí. 
Od 1. 1. 2003 došlo k následujícím změnám v pohybech cen:

Kategorie B -5,69 %

Kategorie C -4,29 %

Kategorie D -8,76 %
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4.3. Výdaje na nákup elektřiny (tis. Kč, bez DPH)

2002 2003

Nákup energie vč. služeb 11 261 505 9 813 553

z toho – na přenos (ČEPS) 2 328 789 2 205 876

– na nákup silové elektřiny 8 678 716 7 222 271

– z toho ČEZ, a. s. 3 358 229 4 183 260

– z toho ostatní dodavatelé 5 320 487 3 039 011

–  na nákup ostatních služeb 254 001 385 406

4.4. Nevyfakturovaná elektřina – NE (bez DPH)

MOP MOO
MWh tis. Kč MWh tis. Kč

Počáteční stav NE 457 515 1 000 377 1 060 137 2 619 861

Konečný stav NE 410 753 928 757 1 043 254 2 371 506

Změna stavu NE -46 762 -71 620 -16 883 -248 355

Výpočet stavu nevyfakturované energie a její ocenění bylo provedeno ve výši 3 300 263 tis Kč. Hodnota byla stanovena na
základě kvalifikovaného výpočtu odpovědných pracovníků a ověřena výpočtem nevyfakturované energie v zákaznickém
informačním systému OPEN SGC s použitím historie fakturace, která vychází z provedených analýz. Nevyfakturovaná elektřina
se účtuje podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele na dohadné účty aktivní a je součástí řádku C.III.8. rozvahy
v celkové výši 3 320 904 tis. Kč.
Dohadné účty aktivní jsou převážně tvořeny nevyfakturovanou energií a dohadnou položkou tvořenou z titulu nevyfakturovaných
úroků z prodlení k nezaplaceným fakturám k 31. 12. 2003. Výpočet dohadné položky dokumentuje tabulka (tis. Kč):

Kategorie Částka Míra rizika Částka Celkem
dopočtených úroků nezaplacení (%)

Velkoodběr (VO) 42 396 70 12 719 29 677

MOP 21 339 70 6 402 14 937

Směnky 1 464 100 0 1 464

Žaloby VO, MOP 11 068 100 0 11 068

Žaloby směnky 167 100 0 167

Neoprávněné odběry 140 100 0 140

Celkem 76 574 19 121 57 453

4.5. Výpočet předpisu záloh pro rok 2003

Zálohy od maloodběratelů – obyvatelstva (MOO) i podnikatelů (MOP) pro následující období jsou vypočteny na úrovni spotřeby
v kWh daného fakturovaného období a jsou oceněny v poslední platné ceně v závislosti na počtu zálohovaných měsíců.

4.6. Významné události v oblasti prodeje elektřiny 

Od 1. 1. 2003 se otevřel trh pro druhou skupinu oprávněných zákazníků s roční spotřebou větší než 9 GWh.
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5. Obecné údaje

5.1. Zaměstnanci a odměňování (tis. Kč)

2000

Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci
Průměrný počet Osobní náklady Průměrný počet Osobní náklady

SME 2 060 685 648 10 21 996

MSEM 227 61 972 7 8 573

STMEM 284 80 378 6 5 508

UL 18 10 459 4 3 653

SINIT 41 12 708 4 1 616

EVI 654 1 062 8 14

BEAS 1 527 0 0

Celkem 3 285 852 754 39 41 360

2001 

Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci
Průměrný počet Osobní náklady Průměrný počet Osobní náklady

SME 1 979 748 649 8 15 187

MSEM 214 65 651 6 9 574

STMEM 281 82 549 10 7 452

UL 19 11 043 4 3 726

SINIT 51 17 041 6 3 748

EVI 569 171 439 3 5 553

BEAS 0 0 0 0

ePRIM 54 4 136 11 1 258

Celkem 3 167 1 100 508 48 46 498

2002

Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci
Průměrný počet Osobní náklady Průměrný počet Osobní náklady

SME 1 828 752 615 8 17 815

MSEM 216 67 682 6 9 144

STMEM 268 81 377 11 7 325

UL 16 10 273 4 3 392

SINIT 57 18 522 6 2 731

EVI 560 178 959 3 6 219

BEAS 0 0 0 0

ePRIM 50 17 571 5 4 992

Elektrovod 250 28 190 8 4 613

Celkem 3 245 1 155 189 51 56 231

2003 

Zaměstnanci Z toho řídící pracovníci
Průměrný počet Osobní náklady Průměrný počet Osobní náklady

SME 1 777 808 549 7 40 825

MSEM 215 73 815 6 11 043

STMEM 219 79 072 11 8 840

UL 13 8 475 3 2 800

SINIT 64 19 854 6 3 514

EVI 566 196 523 3 11 121

BEAS 0 0 0 0

ePRIM 51 18 244 11 5 823

Elektrovod 470 59 881 2 1 605

Celkem 3 375 1 264 413 49 85 571
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5.2. Poskytnutá plnění členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů (tis. Kč)

2000 

Odměna SME MSEM STMEM UL SINIT EVI BEAS Celkem

Tantiémy vyplacené 3 727 1 300 1 245 1 400 354 0 0 8 026

Životní a důchodové pojištění 3 094 1 163 1 134 70 0 0 0 5 461

Bezplatné používání automobilů a jiných věcí 1 522 – – – 0 0 0 1 522

Další plnění 1 467 990 – – 0 0 0 2 457

Celkem 9 810 3 453 2 379 1 470 354 0 0 17 466

2001 

Odměna SME MSEM STMEM UL SINIT EVI BEAS ePRIM Celkem

Tantiémy vyplacené 6 986 1 300 1 389 1 223 993 0 0 0 11 891

Životní a důchodové pojištění 3 230 475 1 087 56 0 688 0 0 5 536

Bezplatné používání automobilů a jiných věcí 1 772 0 360 0 0 173 0 0 2 305

Další plnění 200 948 1 605 0 777 0 0 0 3 530

Celkem 12 188 2 723 4 441 1 279 1 770 861 0 0 23 262

2002 

Odměna SME MSEM STMEM UL SINIT EVI BEAS ePRIM Elektrovod Celkem

Tantiémy vyplacené 7 613 1 800 1 598 568 1 000 0 0 0 0 12 579

Životní a důchodové pojištění 3 217 998 833 89 96 1 238 0 0 0 6 471

Bezplatné používání automobilů 

a jiných věcí 1 991 493 0 264 76 237 0 360 0 3 421

Další plnění 1 554 1 487 1 424 775 863 0 0 1 113 537 7 753

Celkem 14 375 4 778 3 855 1 696 2 035 1 475 0 1 473 537 30 224

2003 

Odměna SME MSEM STMEM UL SINIT EVI BEAS ePRIM Elektrovod Celkem

Tantiémy vyplacené 8 077 1 950 1 660 2 095 1 000 2 700 0 0 0 17 482

Životní a důchodové pojištění 2 851 850 829 396 0 1 311 0 0 0 6 237

Bezplatné používání automobilů 

a jiných věcí 1 667 456 0 0 0 237 0 0 0 2 360

Další plnění 4 056 1 408 115 0 0 1 188 0 6 767

Celkem 12 595 7 312 3 897 2 606 1 000 4 248 0 1 188 0 32 846

5.3. Zisky z prodeje zásob a dlouhodobého majetku mezi podniky konsolidačního celku (tis. Kč)

2000

Prodávající Kupující Zásoby Majetek

SME MSEM 391 -810

SME STMEM 41 133

MSEM STMEM – 96

STMEM SME 53 16 901

MSEM SME – 22 656

SINIT SME – 2 037

SME SINIT – 406

SINIT MSEM – 33

SINIT STMEM – 18

SINIT UL – 21

STMEM UL – 86

Celkem 485 41 577
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2001 

Prodávající Kupující Zásoby Majetek

SME MSEM 0 202

SME STMEM 27 786

SME UL 0 1 500

SME EVI 0 31

SME ePRIM 293 56

SME SINIT 0 934

MSEM SME 11 34 616

MSEM ePRIM 3

STMEM SME 0 16 814

STMEM EVI 0 162

STMEM ePRIM 33 0

SINIT SME 0 1 238

SINIT EVI 5

ePRIM SME 0 869

ePRIM STMEM 25

ePRIM UL

ePRIM MSEM 456

Celkem 848 57 213

2002 

Prodávající Kupující Zásoby Majetek

SME STMEM 181

SME SINIT 164

MSEM SME 29 398

MSEM ePRIM 7

MSEM Elektrovod 66

STMEM SME 17 387

STMEM EVI 30

STMEM ePRIM 23

SINIT SME 3 156

SINIT EVI 43

ePRIM SME 273

ePRIM EVI 90

ePRIM MSEM 414 940

ePRIM STMEM 876

Elektrovod SME 2 527

Celkem 1 386 54 189

2003 

Prodávající Kupující Zásoby Majetek

SME MSEM 5

SME EVI 175

SME ePRIM 245

MSEM SME 18 205

MSEM ePRIM 3

MSEM EVI 145

STMEM SME 31 939

STMEM ePRIM -4

EVI SME -2 499

SINIT SME 2 477

SINIT EVI 15

ePRIM SME 1 664

ePRIM SINIT 2

Elektrovod SME 6 471

Celkem -1 58 844
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6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

6.1. Dlouhodobý finanční majetek

2000 

Název společnosti Počet CP Nomin. Nomin. hodn. Cena pořízení Opravné Netto 
(ks) hodn./ks (Kč) celkem (tis. Kč) (tis. Kč) položky (tis. Kč) (tis. Kč)

Union banka, a.s. 34 000 1 000 34 000 49 300 -24 404 24 896

Aliatel a.s. 11 230 10 000 112 300 112 300 0 112 300

Union Group, a.s. 37 000 1 000 37 000 49 950 -32 053 17 897

Investiční fond energetiky 8 084 1 000 8 084 12 641 0 12 641

Ostatní 0 14 570 -421 14 149

Celkem 191 384 238 761 -56 878 181 883

2001

Název společnosti Počet CP Nomin. Nomin. hodn. Cena pořízení Opravné Netto 
(ks) hodn./ks (Kč) celkem (tis. Kč) (tis. Kč) položky (tis. Kč) (tis. Kč)

Union banka, a.s. 34 000 1 000 34 000 49 300 -26 180 23 120

Aliatel a.s. 29 007 10 000 290 070 294 282 -106 943 187 339

Union Group, a.s. 37 000 1 000 37 000 49 950 -32 053 17 897

ELTOM, s.r.o. 2 608 2 608 0 2 608

Elektrorozvaděče, s.r.o. 2 900 2 900 0 2 900

ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r.o. 8 200 9 400 0 9 400

SENA Corporation, a.s. 25 10 000 250 250 0 250

Povodňové dluhopisy 200 0 200

Celkem 375 028 408 890 -165 176 243 714

2002

Název společnosti Nomin. hodn. Cena pořízení  Opravné Netto
celkem (tis. Kč) (tis. Kč) položky (tis. Kč) (tis. Kč)

Elektrorozvaděče, s.r.o. 2 220 2 220 0 2 220

ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r.o. 8 200 9 400 0 9 400

Finanční investice Elektrovodu, a.s., zahrnuté poměrnou metodou 0 4 880 42 4 838

Nedokončený majetek Severomoravské energetiky, a. s. 0 265 0 265

Celkem 10 420 16 765 42 16 723

2003

Název společnosti Nomin. hodn. Cena pořízení  Opravné Netto
celkem (tis. Kč) (tis. Kč) položky (tis. Kč) (tis. Kč)

Elektrorozvaděče, s.r.o. 2 220 2 220 0 2 220

ELEKTROSPOLEČNOST B.D. spol. s r.o. 8 200 9 400 0 9 400

Finanční investice Elektrovodu, a.s., zahrnuté poměrnou metodou 0 5 618 5 618

Nedokončený majetek Severomoravské energetiky, a. s. 0 283 0 283

Celkem 10 420 17 521 0 17 521

6.2. Krátkodobé pohledávky (tis. Kč)

2000 

Pohledávky 
Obchodní Opravné Ostatní Opravné Celkem

styk položky pohledávky položky

SME 1 480 416 559 383 3 320 052 194 4 240 891

STMEM 13 108 224 3 048 0 15 932

MSEM 9 629 1 995 5 718 0 13 352

UL 213 935 11 481 85 304 0 287 758

SINIT 4 497 132 674 0 5 039

EVI 16 413 0 162 326 0 178 739

BEAS 0 0 0 0 0

Celkem 1 737 998 573 215 3 577 122 194 4 741 711
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2001 

Pohledávky 
Obchodní Opravné Ostatní Opravné Celkem

styk položky pohledávky položky

SME 1 423 317 572 312 4 051 287 2 762 4 899 530

STMEM 12 000 352 4 647 0 16 295

MSEM 28 570 2 380 7 534 0 33 724

UL 282 304 29 066 41 785 0 295 023

SINIT 3 981 695 179 0 3 465

EVI 163 354 743 7 726 1 752 168 585

BEAS 0 0 0 0 0

ePRIM 8 522 0 358 0 8 880

Celkem 1 922 048 605 548 4 113 516 4 514 5 425 502

2002 
Pohledávky 

Obchodní Opravné Ostatní Opravné Celkem
styk položky pohledávky položky

SME 1 541 004 387 555 3 794 755 4 554 4 943 650

STMEM 35 011 816 4 147 38 342

MSEM 25 810 2 631 20 681 43 860

UL 279 481 18 947 36 614 297 148

SINIT 4 348 727 3 416 7 037

EVI 133 492 181 3 245 644 135 912

BEAS 0 0 0 0

ePRIM 6 489 145 6 090 12 434

Elektrovod 59 352 1 882 5 478 62 948

Celkem 2 084 987 412 884 3 874 426 5 198 5 541 331

2003 
Pohledávky 

Obchodní Opravné Ostatní Opravné Celkem
styk položky pohledávky položky

SME 941 772 363 445 3 418 881 34 791 3 962 417

STMEM 13 431 1 022 4 536 0 16 945

MSEM 22 015 2 735 16 776 0 36 056

UL 279 290 96 081 59 469 0 242 678

SINIT 5 631 589 3 177 0 8 219

EVI 127 875 63 19 632 64 147 380

BEAS 0 0 0 0 0

ePRIM 14 856 259 550 0 15 147

Elektrovod 94 752 1 938 6 215 0 99 029

Celkem 1 499 622 466 132 3 529 236 34 855 4 527 871

6.2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč)

2000 

Pohledávky z obchodního styku
Celkem Z toho po lhůtě splatnosti

SME 1 480 416 963 922

STMEM 13 108 3 091

MSEM 9 629 4 157

UL 213 935 61 908

SINIT 4 497 2 740

EVI 16 413 0

BEAS 0 0

Celkem 1 737 998 1 035 818
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2001 

Pohledávky z obchodního styku
Celkem Z toho po lhůtě splatnosti

SME 1 423 317 976 474

STMEM 12 000 6 362

MSEM 28 570 4 439

UL 282 304 153 967

SINIT 3 981 2 372

EVI 163 354 8 152

BEAS 0 0

ePRIM 8 522 6 116

Celkem 1 922 048 1 157 882

2002 

Pohledávky z obchodního styku
Celkem Z toho po lhůtě splatnosti

SME 1 541 004 673 112

STMEM 35 011 19 912

MSEM 25 810 5 003

UL 279 481 100 410

SINIT 4 348 1 154

EVI 133 492 13 496

BEAS 0 0

ePRIM 6 489 1 993

Elektrovod 59 352 14 907

Celkem 2 084 987 829 987

2003 

Pohledávky z obchodního styku
Celkem Z toho po lhůtě splatnosti

SME 941 772 451 489

STMEM 13 431 4 004

MSEM 22 015 5 469

UL 279 290 125 795

SINIT 5 631 1 602

EVI 127 875 1 631

BEAS 0 0

ePRIM 14 856 1 627

Elektrovod 94 752 16 313

Celkem 1 499 622 607 930

6.3. Krátkodobý finanční majetek

2002

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Cena Snížení Čistá hodnota Finanční výnosy 
papírů hodnota pořízení  hodnoty investice za rok 2002 

(ks) Kč/ks (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Union banka, a.s. 34 000 1 000 49 300 -49 300 0 0

Union Group, a.s. 37 000 1 000 49 950 -32 053 17 897 0

Aliatel a.s. 29 007 10 000 294 282 -106 943 187 339 0

Dluhopisy Aliatel 25 204 1 000 252 040 0 252 040 0

Ostatní krátkodobé realizovatelné CP 645 572 -188 296 457 276 0

Dlužné CP držené do splatnosti 314 400 314 400 0

Dlužné CP k obchodování 274 150 274 150 28 255

Směnky 72 758 -46 459 26 299

Krátkodobý finanční majetek celkem 1 306 880 -234 755 1 072 125 28 255

V roce 2002 posoudila společnost SME majetkové účasti ve společnostech Union banka, a.s., Union Group, a.s., a Aliatel a.s.
jako krátkodobé vzhledem k záměru jejich prodeje v roce 2003. Dříve byly vykazovány jako dlouhodobý finanční majetek.
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2003

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Cena Snížení Čistá hodnota Finanční výnosy 
papírů hodnota pořízení  hodnoty investice za rok 2003 

(ks) Kč/ks (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

Union banka, a.s. 34 000 1 000 49 300 -49 300 0

Union Group, a.s. 37 000 1 000 49 950 -49 950 0

Aliatel a.s. 33 812 10 000 342 332 -308 099 34 233

Dluhopisy Aliatel 34 804 10 000 349 788 -174 894 174 894

Ostatní krátkodobé realizovatelné CP 791 370 -582 243 209 127

Dlužné CP držené do splatnosti 1 297 408 1 297 408

Dlužné CP k obchodování 277 897 277 897 32 838

Směnky 147 837 -30 504 117 333

Krátkodobý finanční majetek celkem 2 514 512 -612 747 1 901 765 32 838

6.4. Ostatní aktiva (tis. Kč)

2000 2001 2002 2003

SME 41 628 27 598 19 051 31 998

STMEM 1 040 1 096 647 526

MSEM 4 767 3 314 2 346 2 055

UL 19 997 14 330 50 698 43 219

SINIT 1 192 733 579 566

EVI 227 395 2 633 1 078

BEAS 0 0 0 0

ePRIM 725 42 271

Elektrovod 853 1 241

Celkem 68 851 48 182 76 849 80 954

Do roku 2002 tvořily významnou součást ostatních aktiv u společnosti SME dohadné účty aktivní týkající se nevyfakturované
elektřiny (v roce 2002 činila hodnota nevyfakturované elektřiny 3 620 238 tis. Kč). Od roku 2003 je tato položka součástí
krátkodobých pohledávek.

6.5. Vlastní kapitál

6.5.1. Pohyb vlastního kapitálu (tis. Kč)

2000
Vlastní kapitál k 31. 12. 1999 6 798 786

Navýšení základního kapitálu 0

Konsolidovaný výsledek hospodaření plnou metodou 743 922

Konsolidovaný výsledek hospodaření v ekvivalenci 1 442

Ostatní pohyby 52 150

Vlastní kapitál k 31. 12. 2000 7 596 300

2001
Vlastní kapitál k 31. 12. 2000 7 596 300

Navýšení základního kapitálu 30 637

Konsolidovaný výsledek hospodaření plnou metodou 787 750

Konsolidovaný výsledek hospodaření v ekvivalenci 2 572

Ostatní pohyby -181 545

Vlastní kapitál k 31. 12. 2001 8 235 714

2002
Vlastní kapitál k 31. 12. 2001 8 235 714

Navýšení základního kapitálu 652

Konsolidovaný výsledek hospodaření plnou metodou 902 631

Konsolidovaný výsledek hospodaření v ekvivalenci 0

Ostatní pohyby -190 279

Vlastní kapitál k 31. 12. 2002 8 948 718
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2003
Vlastní kapitál k 31. 12. 2002 8 948 718

Navýšení základního kapitálu 0

Konsolidovaný výsledek hospodaření plnou metodou 840 064

Konsolidovaný výsledek hospodaření v ekvivalenci 0

Ostatní pohyby -295 756

Vlastní kapitál k 31. 12. 2003 9 493 026

Nejvýznamnější položky ostatních pohybů v roce 2003 představují: výplata dividend (-119 254 tis. Kč), čerpání sociálního fondu
(-11 237 tis. Kč) a výplata tantiém (-8 077 tis. Kč). Výši vlastního kapitálu významně ovlivnilo snížení oceňovacích rozdílů
z přecenění majetku a závazků o 90 902 tis. Kč.

6.5.2. Základní kapitál
Registrovaný základní kapitál ke dni 1. 1. 2003 činil 3 407 265 tis. Kč a je rozdělen na 3 407 265 ks akcií s nominální hodnotou
1 000 Kč na 1 akcii.
V průběhu roku 2003 došlo k následujícím změnám ve výši základního kapitálu:

Nominální hodnota Počet akcií (ks) Nominální hodnota 
jedné akcie (tis. Kč) celkem (tis. Kč)

31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2002 31. 12. 2003

Na majitele 1 1 2 280 116 2 280 116 2 280 116 2 280 116

Na jméno 1 1 1 127 148 1 127 149 1 127 148 1 127 149

Na jméno se zvláštními právy 1 1 1 0 1 0

Celkem 3 407 265 3 407 265 3 407 265 3 407 265

Akcie na majitele jsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno jsou akciemi zaknihovanými a nejsou veřejně obchodovatelné.
K jejich převodu je nezbytný souhlas dozorčí rady. 

6.6. Rezervy (tis. Kč)

2000 2001 2002 2003 

SME 26 016 24 007 22 092 53 217

STMEM 0 70 0 0

MSEM 155 2 506 10 527 10 889

UL 34 661 49 809 0 0

SINIT 0 0 2 598 1 800

EVI 41 229 61 943 72 206 85 958

BEAS 0 0 0 0

EPRIM 0 0 9 2 016

Elektrovod 0 0 0 4 442

Rezervy celkem 102 061 138 335 107 432 158 322

Vzhledem k tomu, že u Severomoravské energetiky, a. s., je vymáhání nezaplacených předepsaných záloh na nevyfakturovanou
energii od maloodběratelů spojeno s rizikem, že odběratelé nesplní své závazky, společnost vytváří na tato rizika rezervy.
Společnost v minulých letech rovněž tvořila rezervu na hrozící soudní spor se společností ČEZ, a. s., ve výši 19 300 tis. Kč.
V roce 2003 byla vytvořena rezerva na soudní spor v souvislosti s výbuchem plynu v Šumperku ve výši 4 800 tis. Kč a rovněž
zákonnou rezervu na opravy hmotného majetku ve výši 26 367 tis. Kč.
Společnost MSEM, a.s., vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 10 889 tis. Kč, jelikož k okamžiku sestavení účetní závěrky
nebyla vyčíslena výše daňové povinnosti.
Společnost SINIT,a.s., vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 1 800 tis. Kč.
Společnost Energetika Vítkovice, a.s., vytváří od roku 2000 daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného
majetku, k 31. 12. 2003 činí jejich výše 82 458 tis. Kč. V roce 2003 byla tvořena rezerva na následnou likvidaci popílku ve výši 
3 500 tis. Kč.
Společnost ePRIM, a.s., vytvořila rezervu na daň z příjmů ve výši 2 016 tis. Kč.
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6.7. Odložený daňový závazek (tis. Kč)

2000

Titul odložené daně SME MSEM ePRIM SINIT EVI UL STMEM Celkem

Dlouhodobý majetek -454 747 -4 798 13 -314 -459 846

Odložený závazek celkem -454 747 -4 798 13 -314 -459 846

2001

Titul odložené daně SME MSEM ePRIM SINIT EVI UL STMEM Celkem

Dlouhodobý majetek -563 869 -6 733 -49 -202 -514 -571 367

Opravné položky k pohledávkám 29 900 82 140 30 122

Ostatní 27 31 58

Odložený závazek celkem -533 969 -6 651 -22 -31 -514 -541 187

2002

Titul odložené daně SME MSEM ePRIM SINIT Elektrovod EVI UL STMEM Celkem

Dlouhodobý majetek -651 136 -7 875 -13 -272 -117 -48 007 -6 143 -713 563

Opravné položky k pohledávkám 38 014 111 16 58 1 34 38 234

Krátkodobý finanční majetek 58 372 271 58 643

Nevyfakturované penalizační pohledávky -5 068 -5 068

Rezervy 6 848 17 6 865

Ostatní 3 902 204 55 27 530 31 691

Dopad konsolidačních úprav 15 252

Odložený závazek celkem -549 068 -7 764 207 -159 -117 -20 459 -5 838 -567 946

2003

Titul odložené daně SME MSEM ePRIM SINIT Elektrovod EVI UL STMEM Celkem

Dlouhodobý majetek -681 993 -15 138 -56 -151 -169 -58 675 14 968 -5 872 -747 086

Opravné položky k pohledávkám 1 761 13 16 72 13 439 8 15 309

Krátkodobý finanční majetek 135 237 2 762 137 999

Penalizační pohledávky -11 321 -11 321

Rezervy 7 518 23 980 8 521

Ostatní 5 696 -33 259 24 78 18 540 8 409 79 33 052

Dopad konsolidačních úprav 101 659

Odložená daň celkem, z toho: -543 102 -15 158 219 -55 -68 -39 155 39 578 -5 785 -461 867

Odložená pohledávka celkem 0 0 219 157 19 520 39 578 59 474

Odložený závazek celkem -543 102 -15 158 -55 -225 -58 675 -5 785 -623 000

Odložená daň z titulu eliminovaných ziskových přirážek nakupovaného dlouhodobého majetku byla v roce 2002 vypočtena jen
z hodnoty snížení majetku v roce 2002. V roce 2003 byla zvolena přesnější metoda výpočtu odložené daně a byly zohledněny
eliminace ziskových přirážek k majetku v letech 1996 až 2003. Tato změna metody byla plně promítnuta do výsledku hospodaření
běžného roku, který se tímto zvýšil o 86 888 tis. Kč. Pokud by tato změna byla provedena již v roce 2002, byl by výsledek
hospodaření za rok 2002 vyšší o 85 074 tis. Kč. 

6.8. Krátkodobé závazky (tis. Kč) 

2000

Závazky Z obchodního styku Ostatní Celkem

SME 4 411 597 340 281 4 751 878

STMEM 12 585 6 671 19 256

MSEM 6 010 6 539 12 549

UL 173 514 5 967 179 481

SINIT 9 443 1 880 11 323

EVI 13 108 281 683 294 791

BEAS 0 0 0

Celkem 4 626 257 643 021 5 269 278

2001 

Závazky Z obchodního styku Ostatní Celkem

SME 4 982 910 139 199 5 122 109

STMEM 18 959 8 197 27 156

MSEM 36 530 4 635 41 165

UL 199 030 92 489 291 519

SINIT 6 563 2 248 8 811

EVI 68 139 58 046 126 185

BEAS 2 0 2

ePRIM 41 041 6 363 47 404

Celkem 5 353 174 311 177 5 664 351
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2002 

Závazky Z obchodního styku Ostatní Celkem

SME 4 864 270 183 111 5 047 381

STMEM 7 714 12 134 19 848

MSEM 17 388 6 616 24 004

UL 128 358 13 331 141 689

SINIT 3 256 3 273 6 529

EVI 28 540 53 863 82 403

BEAS 4 0 4

ePRIM 65 242 4 611 69 853

Elektrovod -13 676 6 351 -7 325

Celkem 5 101 096 283 290 5 384 386

Záporné číslo u závazků společnosti Elektrovod Holding, a.s., v roce 2002 vyplývá z použití poměrné metody konsolidace.
Metoda předpokládá zahrnout do konsolidační rozvahy polovinu hodnoty závazků, které byly v tomto případě nižší než hodnota
vnitroskupinových závazků této společnosti, jež byly eliminované.

2003

Závazky Z obchodního styku Ostatní Celkem

SME 546 637 4 453 461 5 000 098

STMEM 11 391 10 084 21 475

MSEM 5 947 11 194 17 141

UL 69 806 35 593 105 399

SINIT 5 863 3 006 8 869

EVI 24 829 79 446 104 275

BEAS 1 0 1

ePRIM 29 954 3 456 33 410

Elektrovod 88 035 5 951 93 986

Celkem 782 463 4 602 191 5 384 654

Součástí závazků z obchodního styku u společnosti SME jsou přijaté zálohy na nevyfakturovanou energii, a to ve výši 
4 173 433 tis. Kč (tato hodnota činila 4 354 329 tis. Kč v roce 2002).

6.8.1. Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč)

2000 

Závazky z obchodního styku
Celkem Z toho po lhůtě splatnosti

SME 4 411 597 16 134

STMEM 12 585 5 702

MSEM 6 010 197

UL 173 514 0

SINIT 9 443 133

EVI 13 108 0

BEAS 0 0

Celkem 4 626 257 22 166

2001 

Závazky z obchodního styku
Celkem Z toho po lhůtě splatnosti

SME 4 982 910 34 763

STMEM 18 959 5 190

MSEM 36 530 0

UL 199 030 18 703

SINIT 6 563 1 203

EVI 68 139 0

BEAS 2 0

ePRIM 41 041 2 179

Celkem 5 353 174 62 038
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2002 

Závazky z obchodního styku
Celkem Z toho po lhůtě splatnosti

SME 4 864 270 18 792

STMEM 7 714 133

MSEM 17 388 0

UL 128 358 11 537

SINIT 3 256 354

EVI 28 540 0

BEAS 4 0

ePRIM 65 242 18 982

Elektrovod -13 676 12 112

Celkem 5 101 096 61 910

2003 

Závazky z obchodního styku
Celkem Z toho po lhůtě splatnosti

SME 546 637 10 699

STMEM 11 391 63

MSEM 5 947 0

UL 69 806 10 264

SINIT 5 863 20

EVI 24 829 0

BEAS 1 0

ePRIM 29 954 25

Elektrovod 88 035 31 832

Celkem 782 463 52 903

6.9. Dlouhodobé závazky 

Společnost Severomoravská energetika, a. s., emitovala 5. 3. 1998 dluhopisy v objemu 1 000 000 tis. Kč. Dluhopisy mají formu
na majitele a jsou zaknihované v SCP. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 Kč. Úrok z dluhopisů je vyplácen
pololetně a jeho výše se odvíjí od šestiměsíční mezibankovní sazby PRIBOR, zvýšené o 0,40 %. Dluhopisy jsou splatné
jednorázově za sedm let bez možnosti předčasného splacení. Emitované dluhopisy nejsou zajištěné jakýmkoli majetkem.
Časové rozlišení nákladů z výplaty kuponů k 31. 12. 2003 činí 8 330 tis. Kč.
Společnost Union Leasing, a.s., emitovala dluhopisy v roce 2000. Jedná se o dluhopisy (ISIN CZ0003700544) s pohyblivou
úrokovou sazbou v celkové jmenovité hodnotě 500 000 tis. Kč s kreditní podporou mateřské společnosti Severomoravská
energetika, a. s., se sídlem 709 02 Ostrava, 28. října 152, IČ: 47675691. Splatnost jmenovité hodnoty dluhopisů je 9. 2. 2005.
Dluhopisy jsou emitovány v zaknihované podobě (registrovány ve Středisku cenných papírů) ve formě na doručitele a jsou
veřejně obchodovatelné. Jmenovitá hodnota každého dluhopisu je 10 000 Kč. Emisní kurz dluhopisů činí 100 % jejich jmenovité
hodnoty. Úrokové výnosy jsou splatné vždy k 9. 2. a 9. 8. každého roku. Úrokové náklady z emise dluhopisů v roce 2003, 
resp. 2002 a 2001 představovaly 18 978 tis. Kč, resp. 26 119 tis. Kč a 34 028 tis. Kč.

7. Závazky nezachycené v rozvahách

7.1. Závazky z pronájmu – leasing (tis. Kč)

2000

MSEM UL SINIT EVI Celkem

Celkový součet splátek nájemného za dobu nájmu 19 031 4 257 23 133 247 46 668

Skutečně uhrazeno k 31. 12. 2000 13 016 2 195 16 474 0 31 685

Budoucí splátky v roce 2001 3 403 1 002 3 961 201 8 567

Budoucí splátky po roce 2001 2 612 1 060 2 698 46 6 416
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2001 

STMEM MSEM ULg SINIT EVI Celkem

Celkový součet splátek nájemného za dobu nájmu 1 787 18 861 4 464 7 821 236 33 169

Skutečně uhrazeno k 31. 12. 2001 461 15 499 3 405 5 379 198 24 942

Budoucí splátky v roce 2002 457 2 243 832 1 330 38 4 900

Budoucí splátky po roce 2002 869 1 119 227 1 112 0 3 327

2002

STMEM MSEM UL SINIT EVI Elektrovod Celkem

Celkový součet splátek nájemného za dobu nájmu 1 787 18 861 4 464 7 822 201 3 442 36 577

Skutečně uhrazeno k 31. 12. 2002 918 17 742 4 269 6 877 49 696 30 551

Budoucí splátky v roce 2003 435 881 195 945 51 1 373 3 880

Budoucí splátky po roce 2003 434 238 0 0 101 1 373 2 146

2003

STMEM MSEM UL SINIT EVI ePRIM Elektrovod Celkem

Celkový součet splátek 

nájemného za dobu nájmu 1 787 2 149 3 373 21 773 0 6 336 8 927 44 345

Skutečně uhrazeno k 31. 12. 2003 1 353 1 911 3 373 19 794 0 3 884 3 371 33 686

Budoucí splátky v roce 2004 434 238 0 1 189 0 1 892 2 607 6 360

Budoucí splátky po roce 2004 0 0 0 790 0 560 2 949 4 299

V konsolidačním celku se nevyskytují pohledávky a závazky k podnikům konsolidačního celku s lhůtou splatnosti delší než 
5 let ani pohledávky a závazky kryté podle zástavního práva.

7.2. Ekologické závazky

Ekologické závazky společnosti Severomoravská energetika, a. s.
Společnost na sebe při založení převzala závazek likvidace ekologických zátěží (SEZ), odhadem za cca 90 000 tis. Kč. Dne 
23. 9. 1997 byla uzavřena mezi FNM ČR a SME smlouva o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků
vzniklých před privatizací, tzv. Ekologická smlouva. Její dodatek č. 1 byl uzavřen dne 11. 5. 2001. Garance vyplývající z této
smlouvy činí 66 122 tis. Kč. 
Od 1. 7. 2003 došlo na základě nové směrnice FNM a MŽP ke změně v systému hrazení prací v souvislosti s likvidací SEZ
v rámci Ekologické smlouvy. Statutární zástupce SME vydává čestné prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů
k předkládaným fakturám za provedené práce a na základě toho následně FNM proplácí tyto práce zhotoviteli. V roce 2003
byla vydána čestná prohlášení v celkové výši 388 tis. Kč bez DPH. 
V oblasti péče o životní prostředí byl v roce 2003 řešen v rámci investiční výstavby zejména technický stav stanovišť
transformátorů 110/22 kV a čištění odpadních zaolejovaných vod (zejména rozvodny Kunčice, Červenka, Břidličná, Frenštát,
Šternberk a Albrechtice) a instalace ochranných prvků proti úhynu ptactva na el. vedeních (Jablunkovsko). Investiční náklady
na tyto akce činily v roce 2003 celkem cca 16 210 tis. Kč. Pro rok 2004 je plánováno v oblasti ekologie z investičních
prostředků cca 15 000 tis. Kč.

Ekologické závazky společnosti Energetika Vítkovice, a.s.
Jako součást ke smlouvě o prodeji části podniku ze dne 28. 12. 2000 na sebe společnost převzala:
– závazek 975 tis. Kč na likvidaci dřívějších ekologických zátěží,
– závazek 60 000 tis. Kč na likvidaci popílku umístěného ve vodním díle Úložiště popílku v objemu cca 250 000 tun. Tento

závazek byl splněn v květnu 2003.
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V roce 1999 byl proveden ekologický audit ve společnosti Vítkovice, a.s., ze kterého plyne, že jsou ohroženy následující oblasti
(kotelna IV včetně pozemku byla v roce 2002 prodána):
– stáčiště topného oleje u bývalé kotelny IV, kde se jedná o možné znečištění lokálního charakteru. Proběhla likvidace

technologie a v případě zjištění znečištění bude následně provedena likvidace této ekologické zátěže.
– prostor nepoužívaných podzemních nádrží v areálu zauhlování, kde se jedná o možnou kontaminaci podzemních vod.

Probíhají jednání o likvidaci nádrží a po provedení této likvidace bude prověřena možná kontaminace. V případě zjištění
kontaminace bude následně provedena likvidace této ekologické zátěže.

– složiště popelovin (Úložiště popílku), kde bylo zjištěno znečištění vanadem a objeveny zvýšené obsahy kyanidů, manganu,
síranů a dusitanů. Úložiště popílku se nalézá na území Energetiky Vítkovice, a.s. Vzhledem k využívání tohoto složiště (nádrží
pro splavování popílku) není možné v současné době zahájit práce související s odstraněním znečištění.

Náklady na sanaci těchto ekologických zátěží nelze v současné době odhadnout. Vedení společnosti proto nemůže odhadnut
možné budoucí závazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod
budoucích. 
K 31. 12. 2003 tedy závazek společnosti Energetika Vítkovice, a.s., na likvidaci dřívějších ekologických zátěží činí 750 tis. Kč. 
V průběhu roku 2003 probíhaly práce na zavádění systému integrovaného mangementu, jehož součástí je i systém řízení
ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001. Tento systém bude certifikován v 1. čtvrtletí 2004.

7.3. Závazky z možných podmíněných událostí

Severomoravská energetika, a. s., poskytla záruku společnosti Union Leasing, a.s., ve výši 123 351 tis. Kč na úvěr od České
spořitelny, a.s.
Na základě „Dohody o přistoupení k závazku“ se Severomoravská energetika, a. s., stala solidárním dlužníkem za závazek
společnosti Energetika Vítkovice, a.s., ve výši 300 000 tis. Kč z titulu poskytnutého bankovního úvěru.
Společnost Severomoravská energetika, a. s., má potenciální závazek vyplývající ze soudního sporu vedeného se společností
ČEZ, a. s., která požaduje zaplacení úroků z prodlení ve výši 38 649 tis. Kč.
V případě soudního sporu ve věci náhrady škody v souvislosti s výbuchem plynu v Šumperku došlo k odsouzení k náhradě
škody ve výši 3,8 mil. Kč společně a nerozdílně se Severomoravskou plynárenskou, a.s. Pro Severomoravskou energetiku, a. s.,
je potencionální závazek polovina, tj. 1,9 mil. Kč spolu s úroky, které činí cca 2,6 mil. Kč, celkem tedy 4,5 mil. Kč. Úrok z prodlení
za rok 2003 činí cca 300 tis. Kč, výsledná částka tedy představuje 4,8 mil. Kč. Obě společnosti se odvolávají.
Společnost Union Leasing, a.s., měla k 31. 12. 2003, 31. 12. 2002 a 31. 12. 2001 majetek, který není vykázán v rozvaze. Jedná
se o rozdíl odkupní hodnoty a jmenovité hodnoty nakoupených pohledávek ve výši 184 337 tis. Kč, 40 262 tis. Kč a 23 367 tis. Kč,
které jsou vedeny v podrozvahové evidenci.
Společnost Union Leasing, a.s., je žalovanou stranou ve sporu vedeném Ing. Jaromírem Blažejem, správcem konkurzní
podstaty úpadce společnosti Masokombinát Martinov, a.s. Předmětem sporu je částka 41 011 tis. Kč, která podle Ing. Blažeje
představuje závazek společnosti Union Leasing, a.s., z nevypořádané akontace z leasingových smluv. Podle názoru právního
zástupce společnosti je požadavek Ing. Blažeje v rozporu s leasingovými smlouvami i s běžnou praxí všech leasingových
společností a existuje vysoká pravděpodobnost, že společnost bude v tomto sporu úspěšná. Z tohoto důvodu nebyla na tento
účel k 31. 12. 2003 vytvořena rezerva.
Společnost Elektrovod Holding, a.s., vede soudní spor se zaměstnancem z titulu pracovního úrazu ve výši 6 196 tis. Kč, rovněž
poskytla ručení za úvěr ve výši 51 162 tis. Kč. 

7.4. Bankovní záruka 

Společnost Severomoravská energetika, a. s., má uzavřeny dvě „Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky za celní dluh“
s Komerční bankou, a.s. Jednu ve výši 2 mil. Kč (Celní úřad Frýdek-Místek), druhou ve výši 3 mil. Kč (Celní úřad Ostrava). Celní
záruka se týká závazku v Kč, který vznikne při propouštění zboží podléhajícímu dovoznímu clu do volného oběhu.
Dále má společnost Severomoravská energetika, a. s., uzavřenu „Smlouvu o poskytnutí platební bankovní záruky“ s Komerční
bankou, a.s., ve výši 32,5 mil. Kč. Platební záruka se týká finančního zajištění obchodů s elektřinou na krátkodobém trhu
s elektřinou. 
Bankovní záruky mají platnost 1 rok, a to každoročně k 31. 5.
SME měla uzavřeny k 31. 12. 2003 dvě „Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky“ s ČSOB. Jednu ve výši 9 979 tis. Kč (Dopravní
podnik Ostrava), druhou ve výši 1 848 tis. Kč (Dopravní podnik města Ústí nad Labem). Jedná se o bankovní záruky za
správné provedení dodávky zboží (elektřiny) dle „Smlouvy na dodávku elektřiny oprávněnému zákazníkovi“. Obě tyto záruky
měly platnost do 31. 12. 2003.
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Tyto smlouvy byly nahrazeny následujícími dvěma smlouvami:
– „Smlouvou o poskytnutí bankovní záruky“ s ČSOB ve výši 2 100 tis. Kč (Dopravní podnik města Ústí nad Labem). Jedná se

o záruku za správné provedení dodávky zboží dle „Smlouvy na dodávku elektřiny oprávněnému zákazníkovi“. Smlouva nabyla
platnosti 15. 12. 2003 s účinností do 31. 12. 2004. 

– „Smlouvou o poskytnutí bankovní záruky“ s ČSOB ve výši 9 732 tis. Kč (Dopravní podnik Ostrava). Jedná se o záruku za
správné provedení dodávky zboží dle „Smlouvy na dodávku elektřiny oprávněnému zákazníkovi“. Smlouva nabyla platnosti 
15. 12. 2003 s účinností do 31. 12. 2005. 

7.5. Výrok auditora k účetní závěrce společnosti Union Leasing, a.s., sestavené k 31. 12. 2003

Výrok auditora
Auditor společnosti Union Leasing, a.s., společnost Ernst & Young ČR, s.r.o., ověřil účetní závěrku a ve svém výroku upozornil
na následující skutečnosti:
„1. Účetní závěrka společnosti Union Leasing, a.s., k 31. prosinci 2002 a 2001 byla ověřena jinými auditory a jejich zpráva 
ze 14. února 2003 a 26. dubna 2002 obsahovala výrok bez výhrad. S ohledem na rozsah úprav, týkajících se minulých období
a proúčtovaných k 31. prosinci 2003, nejsme schopni ověřit zůstatky rozvahy k 31. prosinci 2002 tak, abychom mohli vyjádřit
názor na výkaz zisků a ztrát a na přehled o peněžních tocích za rok 2003 a tedy jej nevyjadřujeme.
2. Jak je uvedeno v odstavci 4b přílohy, společnost k 31. prosinci 2003 eviduje oceňovací rozdíl k nabytému majetku
v pořizovací ceně ve výši 32 671 tis. Kč a s oprávkami ve výši 13 397 tis. Kč, který vznikl koupí souboru majetku v roce 1997.
V souladu s platnými účetními předpisy je tento oceňovací rozdíl odepisován do nákladů rovnoměrně během 15 let od nabytí, 
tj. do roku 2011. Nabytý majetek představovaly zejména leasingové smlouvy, jejichž rozhodující část ukončila svou platnost 
k 31. prosinci 2003, čímž došlo ke znehodnocení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. Tato skutečnost nebyla zohledněna
ve výši jeho ocenění. Z uvedených důvodů vyplývá, že skutečná hodnota oceňovacího rozdílu k nabytému majetku je nižší 
o 19 274 tis. Kč než jeho zůstatková hodnota k 31. prosinci 2003.
Podle našeho názoru, s výhradou dopadů skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, rozvaha ve všech významných
souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti Union Leasing, a.s., k 31. prosinci 2003
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s příslušnými předpisy.
Aniž bychom vyjadřovali výhradu, chceme upozornit na skutečnost, že jediný vlastník společnosti rozhodl dne 30. června 2003
o postupném ukončení aktivní činnosti společnosti v oblasti leasingu (viz odstavec 25). Od tohoto data společnost neuzavírá
nové leasingové smlouvy a je zaměřena na správu stávajícího leasingového portfolia a provádění ostatních tradingových
operací v souladu s předmětem podnikání společnosti. Stávající leasingové smlouvy jsou financovány z emise dluhopisů,
bankovních úvěrů a půjček od mateřské společnosti. Vzhledem k časovému nesouladu očekávaných příjmů z leasingových
smluv s výdaji na úhradu závazků lze očekávat, že společnost bude překlenutí tohoto časového nesouladu řešit formou čerpání
přislíbené půjčky od mateřské společnosti. Další existence společnosti tak závisí na podpoře mateřské společnosti. Účetní
závěrka neobsahuje žádné úpravy, které by mohly vyplývat z této nejistoty.“ 
Vyjádření podpory společnosti Union Leasing, a.s.
Severomoravská energetika, a. s., vyjádřila dopisem ze dne 6. 2. 2004 podporu společnosti Union Leasing, a.s. Vzhledem
k časovému nesouladu očekávaných příjmů z leasingových smluv s výdaji na úhradu závazků lze očekávat, že společnost
Union Leasing, a.s., bude překlenutí tohoto časového nesouladu řešit formou čerpání přislíbené půjčky od společnosti SME.
Tuto skutečnost má společnost Union Leasing, a.s., popsánu v příloze k účetní závěrce roku 2003, v odstavci 25.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Severomoravská energetika, a. s., reagovala na skutečnost uvedenou v bodě 2 výroku k účetní závěrce společnosti Union
Leasing, a.s., a v konsolidované účetní závěrce vytvořila opravnou položku k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku ve výši
19 274 tis. Kč na vrub nákladů. 
Výhrada k výkazu zisků a ztrát za rok 2003 společnosti Union Leasing, a.s.
Severomoravská energetika, a. s., rovněž reagovala na výhradu k výkazu zisků a ztrát a k přehledu o peněžních tocích za rok
2003 společnosti Union Leasing, a.s., a vyčíslila celkový dopad úprav, které vyplývají z auditu za rok 2003, do výsledku
hospodaření na 37 778 tis. Kč (snížení výsledku hospodaření). Přitom není možno identifikovat, jaká část těchto úprav se
vztahuje k běžnému a jaká část k minulým účetním obdobím.

8. Aktivní soudní spory

Společnost SME vedla spor u Energetického regulačního úřadu se společností LG. Philips Displays Republic s.r.o. ve věci, zda
společnost LG. Philips Displays Republic s.r.o. je povinna zaplatit z titulu zákonem stanovené povinnosti podílet se podle výše
odebraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu společnosti SME částku 38 430 tis. Kč. V této věci bylo správní řízení u ERÚ ukončeno
a společnosti Philips bylo uloženo uzavřít se SME příslušnou smlouvu k úhradě této částky. Rozhodnutí se stalo vykonatelným.
Společnost Philips však podala u Nejvyššího správního soudu v Brně kasační stížnost na zrušení rozhodnutí předsedy ERÚ
a současně i žalobu u Okresního soudu v Přerově s návrhem na odklad rozhodnutí předsedy ERÚ a určení povinnosti SME
k uzavření smlouvy ve znění předloženém touto společností, kde se částka náhrady 38 430 tis. Kč mění na částku 10 tis. Kč.
Společnost SME vede spor se společnostmi Centrální banka pohledávek, spol. s r.o., Christian International, a. s., a panem
Miroslavem Brožíkem jako solidárními dlužníky ze směnky o zaplacení částky 15 968 tis. Kč s příslušenstvím. Soudem byl
vydán směnečný platební rozkaz, lze však očekávat prodloužení sporu s ohledem na námitky dlužníků a jejich odvolání.
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9. Výkony z běžné činnosti

9.1. Výkony rozvržené dle společností konsolidačního celku

Hlavní činností Severomoravské energetiky, a. s., je nákup, rozvod a prodej elektrické energie, který představuje 96 %
z celkového objemu výnosů společnosti. Společnosti STMEM, a.s., a MSEM, a.s., jsou jednostranně zaměřeny na stavebně- 
-montážní činnost. Hlavním předmětem činnosti společnosti Union Leasing, a.s., v roce 2003 bylo poskytování finančního
leasingu a finančních služeb v oblastech factoringu a obchodu s pohledávkami. Společnost ePRIM, a.s., se zabývá téměř
výhradně velkoobchodem.

Výkony celkem (tis. Kč)

2000 2001 2002 2003

SME 14 041 917 14 142 575 14 682 245 13 700 440

STMEM 335 112 322 036 286 154 253 515

MSEM 265 584 323 695 321 690 282 511

UL 452 506 485 247 427 361 426 179

SINIT 37 473 33 767 57 996 42 255

EVI 14 348 1 952 807 1 512 877 1 464 720

ePRIM 103 293 308

Elektrovod 190 895 393 164

Celkem 15 146 940 17 260 230 17 479 511 16 563 092

Společnosti konsolidačního celku – kromě společnosti Elektrovod Holding, a.s. – realizovaly své výnosy v převážné míře na
území České republiky. Uvedená společnost dodává služby na území Slovenské a České republiky.

10. Události, které nastaly po okamžiku sestavení účetní závěrky

1. leden 2004 je rozhodným dnem pro fúzi společnosti MSEM, a.s., se sídlem ve Frýdku-Místku, Collo louky 126, IČ: 64610080,
a společnosti STMEM, a.s., se sídlem v Přerově, Tržní 8, IČ: 64610098.
Rozhodným dnem započala běžet devítiměsíční zákonná lhůta pro zápis fúze do obchodního rejstříku. Fúze je prováděna
sloučením, nástupnickou organizací je společnost MSEM, a.s.

Společnost Severomoravská energetika, a. s.
Po okamžiku účetní závěrky došlo ke změnám v dozorčí radě. 

Dozorčí rada

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Člen Ing. Adolf Tittko Pavla Pavelková 1. 1. 2004

Člen Ing. Pavel Vlček Ing. Bohuslav Mikeska 1. 1. 2004

Člen Ing. Luděk Krejčiřík Bc. Milan Blokša 1. 1. 2004

Společnost Energetika Vítkovice, a.s.
Na základě projednání a schválení na zasedání představenstva společnosti dne 31. 10. 2003 došlo Rozhodnutím ředitele
Energetika Vítkovice, a.s. – R-91100-020-2003 ze dne 17. 12. 2003 ke zřízení útvaru 940 Integrované energetické služby ke dni
1. 1. 2004 v přímé podřízenosti řediteli společnosti. 

Náplň činnosti:
– zajišťuje přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů zaměřených na poskytování energetických služeb,
– předkládá vedení technicko-ekonomicky zdůvodněné náměty na provozování energetických hospodářství,
– zajišťuje poradenství v oblasti výroby a spotřeby energií,
– provádí technicko-ekonomické audity energetických hospodářství,
– zabezpečuje poradenství a dodávky informačních systémů pro řízení energetických hospodářství,
– pro města a obce zajišťuje provozování veřejného osvětlení,
– vyhodnocuje a předkládá vedení společnosti náměty podnikatelských příležitostí a rizik v oblasti energetických služeb,
– sleduje a analyzuje vývoj tržního prostředí v oblasti energetických služeb,
– zajišťuje koordinaci nabízených služeb v rámci Skupiny ČEZ. 

Následným Rozhodnutím ředitele Energetika Vítkovice, a.s. – R-91100-021-2003 ze dne 17. 12. 2003 bylo v tomto útvaru
zřízeno 1 pracovní místo zástupce ředitele společnosti pro integrované energetické služby ve funkci manažer útvaru 
a 5 pracovních míst specialistů ve funkci specialista.



Organizační schéma společnosti
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skupina Kancelář generálního ředitele

skupina Interní audit  

skupina Regulované činnosti

generální ředitel

úsek Distribuce

odbor Správa energetických aktiv

odbor Poruchová služba

odbor Řízení distribuční soustavy

odbor Realizace obnovy

odbor Údržba distribuční soustavy

odbor Integrované řízení kvality

odbor Distribuční služby

úsek Obchodování

skupina Podpora úseku obchodování

odbor Zákaznické služby

odbor Nákup energie

odbor Podpora obchodování

odbor Individuální prodej elektřiny

odbor Fakturace a pohledávky

úsek Financování

skupina Regulace

odbor Plánování a controlling

odbor Finance

odbor Účetnictví

úsek Správa společnosti

skupina Centrální nákup

odbor ICT

odbor Lidské zdroje

odbor Vnitřní služby

valná hromada

dozorčí rada

představenstvo



Výklad pojmů a zkratek 

Přehled používaných pojmů a zkratek

Pojem Komentář

BBB/pozitivní/A-2 Ratingové hodnocení Severomoravské energetiky, a. s.

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

ČEPS, a.s. Dceřiná společnost ČEZ, a. s. (ČEZ, a. s., 100% účast do 31. 3. 2003), která

vlastní a provozuje přenosovou soustavu – vznik říjen 1998.

ČEZ, a. s. Akciová společnost ČEZ je českou elektrárenskou společností. Byla založena 

6. 5. 1992 Fondem národního majetku České republiky. Vznikla jako jeden

z nových subjektů z majetkové podstaty Českých energetických závodů.

Distribuční služby Služby zákazníkům spojené s provozováním distribuční soustavy.

Distribuční soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV – s výjimkou vybraných

vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení

a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajištění

distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky včetně systémů

měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Distribuční území Část území České republiky, jež je zásobované elektřinou prostřednictvím jedné

regionální distribuční společnosti. Distribuční území SME je region bývalého

Severomoravského kraje.

Duhová energie Značka produktu. Nová marketingové strategie, pomocí které nabízí ČEZ, a. s.,

a regionální energetické společnosti svým zákazníkům několik typů dodávek

elektřiny v barevné škále.

Žlutá Roční sedmidenní pásmo.

Nepřetržitá dodávka stejného množství elektřiny po 24 hodin a 365 dní v roce.

Zelená Roční pásmo pro pracovní dny.

Celoroční dodávka elektřiny s konstantním hodinovým výkonem po 24 hodin ve

všech pracovních dnech roku.

Červená Měsíční sedmidenní pásmo.

Dodávka elektřiny v jednotlivých kalendářních měsících roku po 24 hodin ve

všech kalendářních dnech daného měsíce.

Modrá Měsíční pásmo pro pracovní dny.

Dodávka elektřiny v jednotlivých kalendářních měsících roku po 24 hodin ve

všech pracovních dnech daného měsíce.

Oranžová Roční blok pro pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin.

Dodávka elektřiny pro všechny pracovní dny roku v čase od 8.00 do 20.00 hodin.

Světlemodrá Měsíční blok pro pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin.

Dodávka elektřiny pro všechny pracovní dny v čase od 8.00 do 20.00 hodin

v jednotlivých kalendářních měsících.

Bílá Reziduální diagram – doplňující množství elektřiny ve formě stanoveného ročního

objemu, který se postupně rozepisuje do denních diagramů dodávky podle

aktuální potřeby energie.

Fialová Pásmová dodávka elektřiny s konstantním výkonem ve všech hodinách všech

sobot, nedělí a státem uznaných svátků v období od 1. května do 20. prosince.
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Pojem Komentář

Šedá Pásmová dodávka elektřiny s konstantním výkonem ve všech hodinách všech

sobot, nedělí a státem uznaných svátků v daném měsíci, a to počínaje květnem.

V prosinci trvá pásmová dodávka elektřiny do 20. prosince. V jednotlivých

měsících je možné zvolit rozdílnou hodnotu výkonu pásmové dodávky a rovněž

lze zvolit dodávku pouze pro některé měsíce.

Hnědá Pásmová dodávka elektřiny s konstantním výkonem ve všech pracovních dnech

v období od 1. května do 20. prosince v době od 00.00 do 08.00 hodin a od

20.00 do 24.00 hodin platného času.

Tmavozelená Pásmová dodávka elektřiny s konstantním výkonem ve všech pracovních dnech

daného měsíce počínaje květnem, a to v době od 00.00 do 08.00 hodin a od

20.00 do 24.00 hodin platného času. V prosinci trvá pásmová dodávka elektřiny

do 20. prosince.

EMS Systém řízení ochrany životního prostředí.

ERÚ Energetický regulační úřad. Správní úřad pro výkon regulace v energetice se

samostatnou kapitolou státního rozpočtu České republiky. Sídlem Energetického

regulačního úřadu je Jihlava. V působnosti Energetického regulačního úřadu je

podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech

energetických odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech

přiměřených požadavků na dodávku energií.

Chráněný zákazník Fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě

a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny.

Instalovaný výkon Součet jmenovitých činných výkonů generátorů výrobny včetně generátorů pro

vlastní spotřebu. Nezapočítávají se výkony generátorů, které byly trvale vyřazeny

z provozu výrobny nebo jsou trvale bez poháněcího motoru a slouží jako

kompenzátory.

Konečný zákazník Odběratel, který používá dodanou energii pouze pro svoji spotřebu, nikoliv pro

další prodej.

KPMG Česká republika, s.r.o. Mezinárodní poradenská a auditorská firma.

Liberalizace trhu s elektřinou Proces vytvoření soutěžního tržního prostředí. Monopolem z přirozených důvodů

v současnosti v elektroenergetice zůstává zejména použití přenosových

a distribučních sítí včetně poskytování systémových služeb, liberalizují se výroba

elektřiny a obchod s elektřinou a s podpůrnými službami. V České republice je

prozatím státním monopolem organizace krátkodobého trhu s elektřinou.

MOO Maloodběratel elektřiny – domácnost. Odběratelé, kteří jsou připojeni na síť

nízkého napětí. Maximální regulované ceny platné pro tyto odběratele platí

pouze pro odběry elektřiny obyvatelstva, jestliže odběr slouží pro osobní

potřebu odběratelů (domácností), příslušníků jejich domácností a ostatních

uživatelů bytů, pokud jsou tito odběratelé fyzickými osobami s trvalým pobytem

na území České republiky.
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Pojem Komentář

MOP Maloodběratel elektřiny – podnikatel. Odběratelé, kteří jsou připojeni na síť nízkého

napětí do 1 kV – s výjimkou odběrů pro osobní potřebu odběratelů (domácnosti),

pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů,

pokud jsou uvedení odběratelé občany České republiky, resp. mají trvalý pobyt

v České republice.

Obchodník s elektřinou Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou

a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje.

Oprávněný zákazník Konečný zákazník mající právo volit si dodavatele elektřiny, kterým může být

držitel licence na výrobu nebo obchod s elektřinou. Může si také opatřovat

elektřinu přímo na trhu organizovaném operátorem trhu.

OTE Operátor trhu s elektřinou, a.s. Státem založená akciová společnost, jejímž

úkolem je organizovat trh s elektřinou v České republice, zpracovávat bilance

sjednaných a skutečných dodávek a odběrů elektřiny účastníků trhu, zajišťovat

zúčtování odchylek mezi sjednanými a skutečnými hodnotami dodávek

a organizovat krátkodobý trh s elektřinou.

Projekt REAS Projekt řízený ČEZ, a. s., jehož cílem je integrace regionálních energetických

společností převzatých ČEZ, a. s., do Skupiny ČEZ. Projekt předpokládá

rozsáhlé využití nejlepší praxe jednotlivých společností a dosažení maximálních

synergických efektů pro Skupinu.

REAS Regionální distribuční společnost. V České republice působí 8 regionálních

distribučních společností, které dodávají elektřinu konečným spotřebitelům

a mohou také samy obchodovat.

SCP Středisko cenných papírů poskytuje služby spojené s vedením evidence cenných

papírů a jejich majitelů a vykonává jiné činnosti podle zákona o cenných papírech.

Skupina ČEZ Skupina dceřiných společností mateřské společnosti ČEZ, a. s. Skupina vznikla

v dubnu 2003 převzetím většinových podílů v pěti z osmi regionálních

distribučních společností působících v ČR. Skupina ČEZ pokrývá oblast výroby

elektřiny, její distribuci a prodej konečným zákazníkům.

Skupina SME Skupina dceřiných firem mateřské společnosti, kterou je Severomoravská

energetika, a. s. Dceřinými společnostmi SME jsou ePRIM, a.s., Energetika

Vítkovice, a.s., SINIT,a.s., STMEM, a.s., MSEM, a.s., Union Leasing, a.s.,

Elektrovod Holding, a.s. 

SME Severomoravská energetika, a. s., jedna z osmi regionálních energetických

společností působících v České republice.

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

VO Velkoodběratel elektřiny. Odběratel odebírající elektřinu ze sítí vysokého a velmi

vysokého napětí.

Výroba elektřiny Celková výroba elektřiny naměřená na svorkách generátorů za sledované období.
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Přehled používaných jednotek

Jednotka Komentář

kV jednotka elektrického napětí, 1 kV (kilovolt) = 1 000 voltů

MW, kW jednotka výkonu, 1 MW (megawatt) = 1 000 000 wattů, 

1 kW (kilowatt) = 1 000 wattů

TWh, GWh, MWh jednotka práce

TWh = 1012 Wh = 103 GWh =106 MWh = 109 kWh

Wh = 3 600 Ws

Přehled používaných technických norem

Technické normy Komentář

BS 8800 britská norma, systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

ČSN EN ISO 14 001 česká norma obsahující znění evropské normy (EN) a mezinárodní normy (ISO),

Systémy environmentálního managementu – specifikace

ČSN EN ISO 9001 česká norma obsahující znění evropské normy (EN) a mezinárodní normy (ISO),

Systémy managementu jakosti – požadavky

ILO – OSH 2001 International Labour Organization, příručka pro vytvoření jednotného modulu

systému řízení BOZP, vytvořená Mezinárodní organizací práce

OHSAS 18 001 Occupational Health and Safety Assesment Series je mezinárodní standard

systému řízení BOZP. OHSAS byla připravena mezinárodními institucemi.

Pozn.: Společnosti zmiňované ve Výroční zprávě za rok 2003 jsou prezentovány tak, jak je uvedeno v Obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti České republiky.
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Informace pro akcionáře a investory

Kalendář akcí

Řádná valná hromada akcionářů SME 17. 6. 2004

Pololetní zpráva SME 31. 8. 2004

Neauditované nekonsolidované výsledky hospodaření za I. pololetí 2004 

– Tisková zpráva k výsledkům hospodaření za I. pololetí 2004 konec července 2004

Neauditované nekonsolidované výsledky hospodaření za I. – III. čtvrtletí 2004 

– Tisková zpráva k výsledkům hospodaření za I. – III. čtvrtletí 2004 konec října 2004

Kontakty

Tiskový mluvčí Pavel Nováček pavel.novacek@sme.cz 596 673 755

Investor Relations Renata Skupníková renata.skupnikova@sme.cz 596 673 607

Web stránky Pavol Parikrupa pavol.parikrupa@sme.cz 596 673 372

Energie a služby 840 113 114

Poruchová služba 840 114 115

Severomoravská energetika, a. s.

28. října 3123/152

709 02 Ostrava, Moravská Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 745

IČ: 47675691

DIČ: 388-47675691

Právní forma: akciová společnost

Rok založení: 1994

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1504-761/0100 

(IBAN pro CZK: CZ0401000000000001504761, pro EUR: CZ3901000000865216660297)

Tel.: 596 671 111

Fax: 596 612 388

Internet: http://www.sme.cz

http://wap.sme.cz

E-mail: info@sme.cz

Od 1. 5. 2004 vstupuje v platnost mezinárodní formát DIČ ve tvaru: CZ47675691.
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Osoby odpovědné za výroční zprávu

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné

posouzení akciové společnosti Severomoravská energetika, a. s., nebyly vynechány.

Ing. Tomáš Pleskač, MBA Ing. Jaroslav Veselský

místopředseda představenstva a ředitel Financování předseda představenstva a generální ředitel
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003

1. Schéma vztahů v koncernu

2. Schéma struktury koncernu viz samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky
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vlastnictví v rámci koncernu

vztahy popisované v této zprávě

Severomoravská energetika, a. s.

– ovládaná osoba – zpracovatel zprávy

Osoby ovládané SME

– dceřiné společnosti SME

Osoby nepřímo ovládané SME

– vnučky SME

FNM ČR – ovládající osoba do 31. 3. 2003

ČEZ, a. s. – ovládající osoba od 1. 4. 2003

Dceřiné společnosti ČEZ, a. s.

Osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.

– vnučky ČEZ, a. s.

Osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.

– pravnučky ČEZ, a. s.

Dceřiné společnosti FNM ČR

Osoby nepřímo ovládané FNM ČR

– vnučky FNM ČR

Osoby nepřímo ovládané FNM ČR

– pravnučky FNM ČR

Osoby nepřímo ovládané FNM ČR

– prapravnučky FNM ČR
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3. Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ovládající osoby

Fond národního majetku České republiky

Rašínovo nábřeží 42

128 00 Praha 2

IČ: 41692918

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka LXII 174

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

140 53 Praha 4

IČ: 45274649.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Ovládaná osoba – zpracovatel Zprávy

Severomoravská energetika, a. s.

28. října 3123/152 

709 02  Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 47675691

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 745

Fond národního majetku ČR vlastnil v období od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003 1 658 316 kusů akcií, tj. celkem 48,67 % základního

kapitálu Severomoravské energetiky, a. s. Proto byl v tomto období ovládající osobou ve smyslu § 66a obchodního zákoníku

v platném znění.

ČEZ, a. s., vlastnil v období od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003 355 532 kusů akcií, tj. celkem 10,43 % základního kapitálu

Severomoravské energetiky, a. s. Od 1. 4. 2003 do 31. 12. 2003 vlastnil 2 013 196 kusů akcií, tj. celkem 59,08 % základního

kapitálu Severomoravské energetiky, a. s. Proto byl v tomto období ovládající osobou ve smyslu § 66a obchodního zákoníku

v platném znění.

4. Osoby ovládané ovládající osobou viz samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky

Uvedené osoby ovládané ovládajícími osobami jsou představenstvu Severomoravské energetiky, a. s., známy ze seznamu

ovládaných osob, který poskytla společnost ČEZ, a. s. Do tohoto seznamu byly zahrnuty společnosti ovládané společností

ČEZ, a. s., a dále společnosti ovládané Fondem národního majetku ČR.



1
3

0
Z

p
rá

va
 o

 v
zt

a
zí

c
h

 m
e

zi
 p

ro
p

o
je

n
ým

i o
so

b
a

m
i z

a
 r

o
k 

2
0

0
3

5. Smluvní vztahy

5.1. Smluvní vztahy mezi Severomoravskou energetikou, a. s., a ovládající osobou – Fondem národního majetku 

České republiky

S Fondem národního majetku je uzavřena smlouva o úhradě nákladů na odstranění starých ekologických škod, ve které FNM ČR

garantuje úhradu nákladů na odstranění ekologické škody převzaté při privatizaci.

Podrobnosti o výše jmenované smlouvě jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce v bodě 6.1.

5.2. Smluvní vztahy mezi Severomoravskou energetikou, a. s., a ovládající osobou – ČEZ, a. s.

Předmět smlouvy Počet smluv SME Druh ceny 

Vyhlášení veřejné soutěže na pojištění majetku, mandátní smlouva 1 odběratel smluvní, obvyklá

Oprávnění k výkonu práva užívat ochranné známky 

kombinované „E ČEZ“ a obrazové „E“ 1 odběratel smluvní, obvyklá

Oprávnění k výkonu práva užívat slovní ochranné známky DUHOVÁ ENERGIE 1 odběratel smluvní, obvyklá

Dodávka elektřiny v roce 2003 – dodatečný nákup DUHA 2003 1 odběratel smluvní, obvyklá

Dodávka elektřiny v roce 2003 – nákup DUHA 2003 1 odběratel smluvní, obvyklá

Dodávka elektřiny v roce 2003 – Bílá 2003 1 odběratel smluvní, obvyklá

Dodávka elektřiny v roce 2003 – dodatečný měsíční nákup 8 odběratel smluvní, obvyklá

Termovizní diagnostika, služby měřicích vozů, rozbory olejů,

kalibrace přístrojů a zkoušení OOPP 2 dodavatel smluvní, obvyklá

Smlouva o poskytnutí distribuce 1 odběratel regulovaná

Poskytování podpůrné služby U/Q 1 odběratel regulovaná

5.3. Smluvní vztahy mezi Severomoravskou energetikou, a. s., a osobami ovládanými ovládajícími osobami

5.3.1. Smlouvy na dodávku elektřiny pro oprávněné zákazníky

Severomoravská energetika, a. s., dodává elektřinu pro oprávněné zákazníky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. Protiplněním

této dodávky je smluvní cena.

Název obchodní firmy IČ Počet smluv

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. 45193258 1

VÍTKOVICE, a.s. 45193070 1

V Á L C O V N Y P L E C H U, a.s. 14613581 1

*) SME je dodavatelem i odběratelem.

*)
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5.3.2. Smlouvy na dodávku elektřiny pro chráněné zákazníky

Severomoravská energetika, a. s., dodává elektřinu pro chráněné zákazníky ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. Protiplněním

této dodávky je regulovaná cena.

Název obchodní firmy IČ Počet smluv

ALIACHEM a.s. 60108916 1

BENZINA a.s. 60193328 3

ČEPRO, a.s. 60193531 1

ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 624

ČEZ, a. s. 45274649 3

Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 7

Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o. 25386727 1

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. 45193258 4

JÄKL Karviná, a.s. 47672781 2

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. 47972165 1

MS-UNIKOV OSTRAVA s. r. o. 47977264 3

Paramo Trysk a.s. 64259790 1
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5.3.3. Ostatní smlouvy

Název obchodní firmy IČ Celkem SME Předmět plnění smlouvy Cena

smluv

ČEPS, a.s. 25702556 4 dodavatel Pronájem okruhů smluvní, obvyklá

ČEPS, a.s. 25702556 1 dodavatel Provoz a údržba zařízení smluvní, obvyklá

distribuční soustavy

ČEPS, a.s. 25702556 1 odběratel Nájem věcí movitých smluvní, obvyklá

ČEPS, a.s. 25702556 1 odběratel Přistoupení k obchodním regulovaná

podmínkám pro přenos 

– dovoz a vývoz

ČEPS, a.s. 25702556 1 odběratel Dodávka elektřiny z přenosové regulovaná

soustavy do distribuční soustavy 

a poskytování systémových služeb

ČEPS, a.s. 25702556 1 dodavatel Pronájem nebytových prostor smluvní, obvyklá

ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 133 dodavatel Pronájem podpěrných bodů smluvní, obvyklá

ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 1 odběratel Pronájem místních okruhů smluvní, obvyklá

ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 1 odběratel Pronájem dálkových okruhů smluvní, obvyklá

ČESKÝ TELECOM, a.s. 60193336 1 odběratel Telekomunikační služby smluvní, obvyklá

ČEZnet, a.s. 26470411 1 odběratel Pronájem okruhů smluvní, obvyklá

ČEZnet, a.s. 26470411 3 dodavatel Pronájem okruhů smluvní, obvyklá

ENIT, a.s. 25426796 1 dodavatel Pronájem nebytových prostor smluvní, obvyklá

Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 1 dodavatel Smlouva o budoucí smlouvě regulovaná

na oprávněné náklady spojené 

s připojením nebo navýšením 

příkonu

Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 1 dodavatel Smlouva o připojení regulovaná

Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 1 odběratel Bezúplatný převod majetku bez ceny

– vedení NN

Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 1 odběratel Poskytování telekomunikačních smluvní, obvyklá

služeb v sítích GSM a TIP

Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 1 dodavatel Preventivní údržba TS Vinary smluvní, obvyklá

u Přerova

Eurotel Praha, spol. s r.o. 15268306 1 dodavatel Pronájem nebytových prostor smluvní, obvyklá

Hotel ATOM Ostrava, 25386727 1 dodavatel Termovizní diagnostika, služby smluvní, obvyklá

spol. s r. o. měřicích vozů, rozbory olejů, 

kalibrace přístrojů a zkoušení OOPP
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Název obchodní firmy IČ Celkem SME Předmět plnění smlouvy Cena

smluv

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. 45193258 1 dodavatel Revize a oprava el. vedení smluvní, obvyklá

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. 45193258 1 dodavatel Termovizní diagnostika, služby smluvní, obvyklá

měřicích vozů, rozbory olejů, 

kalibrace přístrojů a zkoušení OOPP

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. 45193258 1 odběratel Dodávka elektřiny v roce 2003 smluvní, obvyklá

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. 45193258 1 odběratel Poskytnutí služby aktivní regulace smluvní, obvyklá

ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. 45193258 1 odběratel Odvod a čištění odpadních vod smluvní, obvyklá

JÄKL Karviná, a.s. 47672781 1 odběratel Smlouva o připojení zařízení bez ceny

i dodavatel oprávněného zákazníka 

k distribuční soustavě

JÄKL Karviná, a.s. 47672781 1 dodavatel Termovizní diagnostika, služby smluvní, obvyklá

měřicích vozů, rozbory olejů, 

kalibrace přístrojů a zkoušení OOPP

KOTOUČ ŠTRAMBERK, 47972165 2 dodavatel Termovizní diagnostika, služby smluvní, obvyklá

spol. s r. o. měřicích vozů, rozbory olejů, 

kalibrace přístrojů a zkoušení OOPP

KOTOUČ ŠTRAMBERK, 47972165 1 odběratel Smlouva o připojení zařízení bez ceny

spol. s r. o. i dodavatel oprávněného zákazníka 

k distribuční soustavě

MOGUL MORAVA, a. s. 60742160 1 odběratel Kupní smlouva na oleje a maziva smluvní, obvyklá

První energetická, a.s. 61860948 1 odběratel Smlouva o dodávce elektřiny smluvní, obvyklá

i dodavatel

Severočeská energetika, a.s. 49903179 43 odběratel Individuální smlouva na nákup smluvní, obvyklá

i dodavatel a prodej elektřiny

STE - obchodní služby, 49826182 1 odběratel Dodávka kabelu smluvní, obvyklá

spol. s r. o.

Středočeská energetická a.s. 60193140 37 odběratel Individuální smlouva smluvní, obvyklá

i dodavatel na nákup a prodej elektřiny

VÍTKOVICE, a.s. 45193070 1 odběratel Umístění LSPE chráničky smluvní, obvyklá

v kabelovodu

V Á L C O V N Y 14613581 1 odběratel Smlouva o věcném břemeni smluvní, obvyklá

P L E C H U, a.s.

V Á L C O V N Y 14613581 1 dodavatel Termovizní diagnostika, služby smluvní, obvyklá

P L E C H U, a.s. měřicích vozů, rozbory olejů, 

kalibrace přístrojů a zkoušení OOPP

V Á L C O V N Y 14613581 1 odběratel Smlouva o připojení zařízení bez ceny

P L E C H U, a.s. i dodavatel oprávněného zákazníka 

k distribuční soustavě

V Á L C O V N Y 14613581 1 dodavatel Smlouva o poskytnutí distribuce regulovaná

P L E C H U, a.s.
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Název obchodní firmy IČ Celkem SME Předmět plnění smlouvy Cena

smluv

VÍTKOVICE - 25871587 2 dodavatel Termovizní diagnostika, služby smluvní, obvyklá

Údržba, spol. s r. o. měřicích vozů, rozbory olejů, 

kalibrace přístrojů a zkoušení OOPP

Východočeská energetika, a.s. 60108720 1 dodavatel Poskytování rezervované kapacity regulovaná

a použití sítí mezi provozovateli 

regionálních distribučních soustav

Východočeská energetika, a.s. 60108720 1 dodavatel Připojení, distribuce a dodávka  regulovaná

elektřiny mezi provozovateli 

regionálních distribučních soustav 

na úrovni VN

Východočeská energetika, a.s. 60108720 61 odběratel Individuální smlouva na nákup smluvní, obvyklá

i dodavatel a prodej elektřiny

Východočeská energetika, a.s. 60108720 1 dodavatel Smlouva o poskytnutí distribuce regulovaná

Západočeská energetika, a.s. 49790463 4 dodavatel Smlouva o poskytnutí distribuce regulovaná

Západočeská energetika, a.s. 49790463 7 odběratel Individuální smlouva na nákup smluvní, obvyklá

i dodavatel a prodej elektřiny

Západočeská energetika, a.s. 49790463 2 odběratel Rekreační poukazy smluvní, obvyklá

pro zaměstnance

Západočeská energetika, a.s. 49790463 1 odběratel Vzdělávací seminář manipulantů smluvní, obvyklá
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6. Jiné vztahy

Mezi Severomoravskou energetikou, a. s., a společností ČEZ, a. s., probíhá soudní spor, ve kterém společnost ČEZ, a. s.,

požaduje zaplacení úroků z prodlení ve výši 36 649 tis. Kč. Podrobnosti o tomto sporu jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce

v bodě 6.6.

Severomoravská energetika, a. s., neučinila jiné právní úkony v zájmu propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádná

opatření v zájmu nebo z podnětu shora uvedených ovládajících osob, resp. jimi ovládaných osob.

7. Ostatní informace

Prohlášení představenstva Severomoravské energetiky, a. s.

Představenstvo společnosti Severomoravská energetika, a. s., prohlašuje, že s výše uvedenými propojenými osobami ve

smyslu § 66a obchodního zákoníku Severomoravská energetika, a. s., nemá v účetním období roku 2003 žádné jiné než běžné

obchodní vztahy, nemá s těmito propojenými osobami uzavřené žádné smlouvy nebo jiné vztahy, z nichž Severomoravské

energetice, a. s., vznikla újma, neučinila ani jiné právní úkony v zájmu těchto osob a nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření

v zájmu nebo na popud těchto propojených osob.

V Ostravě dne 31. 3. 2004

Ing. Tomáš Pleskač, MBA Ing. Jaroslav Veselský

místopředseda představenstva a ředitel Financování předseda představenstva a generální ředitel
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Severomoravská energetika, a. s.

28. října 3123/152

709 02 Ostrava, Moravská Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 745

IČ: 47675691

DIČ: 388-47675691 (CZ47675691)

Právní forma: akciová společnost

Rok založení: 1994

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1504-761/0100

(IBAN pro CZK: CZ0401000000000001504761, pro EUR: CZ3901000000865216660297)

Tel.: 596 671 111

Fax: 596 612 388

Internet: http://www.sme.cz

http://wap.sme.cz

E-mail: info@sme.cz

Konzultace obsahu, design, produkce a výroba:

© B.I.G. Prague, člen asociační sítě Hill & Knowlton, 2004



Schéma struktury koncernu
Osoby ovládané ovládající osobou

Skupina ČEZ dodává elektřinu 
pro více než 3 miliony 

konečných zákazníků 

v České republice.

Skupina ČEZ: na cestě 

k roli středoevropského lídra.






