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Severomoravská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ



Provozní výsledek hospodaření (v mil. Kč) 1 821
Rentabilita vlastního kapitálu (v %) 12,8
Prodej elektřiny (v GWh) 6 858
Zisk po zdanění (v mil. Kč) 1 315
Přidaná hodnota na zaměstnance (v tis. Kč/měsíc/zam.) 231,6
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Severomoravská energetika, a.s. (dále také „společnost“nebo „SME“) byla založena Fondem 
národního majetku České republiky jako jediným zakladatelem ke dni 1.1.1994 a ke stejnému datu 
zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 745. K 1.4.2003 
se společnost stala společně s dalšími čtyřmi regionálními energetickými společnostmi (Severočeskou 
energetikou, a.s., Středočeskou energetickou a.s., Východočeskou energetikou, a.s. a Západočeskou 
energetikou, a.s.) součástí Skupiny ČEZ. Vzniklo tak nejvýznamnější ekonomické uskupení 
v České republice, které se zařadilo mezi první desítku energetických fi rem v Evropě jak z hlediska 
výnosů, tak i z hlediska počtu zákazníků.

Hlavním předmětem činnosti Severomoravské energetiky, a.s. do konce roku 2005 byly nákup, 
prodej a distribuce elektrické energie, které představovaly přibližně 80 % všech podnikatelských 
aktivit společnosti. Novelou energetického zákona z prosince 2004 byla provozovatelům distribučních 
soustav, mezi které patřila i Severomoravská energetika, a.s., uložena povinnost právního oddělení 
distribuce elektřiny od obchodu s elektřinou - tzv. unbundling. Dříve regionální uspořádání distribuce 
a prodeje elektřiny, spolu se všemi podpůrnými činnostmi, je postupně transformováno do uspořádání 
procesního, kdy nově vznikající společnosti vykonávají příslušné odborné činnosti, dříve prováděné 
jednotlivými distribučními společnostmi, plošně pro celou Skupinu ČEZ. Veškeré činnosti související 
s nákupem a prodejem elektrické energie a činnosti související s distribucí elektrické energie - kromě 
údržby, poruchové služby a některých provozních aktivit na distribučním zařízení - byly k 1.1.2006 
převedeny do společností ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ Prodej, s.r.o. 

Transformace Skupiny ČEZ je jedním z klíčových pilířů projektu VIZE 2008, jehož cílem je stát 
se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy.

Severomoravská energetika, a.s. se hlásí ke Kodexu správy a řízení společností založeném 
na Principech OECD. 
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Přehled vybraných výsledků společnosti

Ekonomicko - fi nanční ukazatele Jednotka 
Aktiva celkem mil. Kč 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání  mil. Kč 
Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, včetně záloh mil. Kč 
Dlouhodobý fi nanční majetek mil. Kč 
Zásoby celkem mil. Kč 
Pohledávky mil. Kč 
Pasiva celkem  mil. Kč 
Vlastní kapitál mil. Kč 
Základní kapitál mil. Kč 
Cizí zdroje mil. Kč 
Rezervy    mil. Kč 
Dlouhodobé závazky    mil. Kč 
Krátkodobé závazky    mil. Kč 
Bankovní úvěry a výpomoci mil. Kč 
z toho: dlouhodobé úvěry    mil. Kč 
Výnosy celkem  mil. Kč 
   Provozní výnosy mil. Kč 
   z toho: tržby za elektrickou energii, včetně služeb mil. Kč 
   Finanční výnosy mil. Kč 
   Mimořádné výnosy mil. Kč 
Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 
   Provozní náklady mil. Kč 
   z toho: výkonová spotřeba mil. Kč 
 osobní náklady mil. Kč 
 odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč 
   Finanční náklady mil. Kč 
   Mimořádné náklady mil. Kč 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) mil. Kč 
Výsledek hospodaření před zdaněním mil. Kč 
Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 
Peněžní toky - cash fl ow  
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku roku  mil. Kč 
   Peněžní toky z provozní činnosti    mil. Kč 
   Peněžní toky z investiční činnosti mil. Kč 
   Peněžní toky z fi nanční činnosti mil. Kč 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku  mil. Kč 
Zisk na akcii Kč/akcie 
Konsolidovaný zisk na akcii Kč/akcie 
Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku v užívání % 
Celková likvidita koef. 
Celková zadluženost (bez rezerv) % 
Rentabilita vlastního kapitálu - čistá (ROE netto) % 
Přidaná hodnota na zaměstnance (měsíc/osoba) tis. Kč 
Fyzický počet zaměstnanců k 31.12. osoby 
Tržby mil. Kč 
EBITDA mil. Kč 
Oborové ukazatele  
Zásobovaná oblast km2 
Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh 
z toho ČEZ, a.s. GWh 
Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh 
Prodej elektřiny celkem GWh 
z toho: Prodej konečným zákazníkům GWh 
 - velkoodběr - oprávnění zákazníci GWh 
 - velkoodběr - chránění zákazníci GWh 
 - maloodběr - podnikatelé GWh 
 - maloodběr - obyvatelstvo GWh 
           Prodej ostatní GWh 
Počet odběratelů celkem  
z toho: velkoodběr - oprávnění zákazníci  
 velkoodběr - chránění zákazníci  
 maloodběr - podnikatelé  
 maloodběr - obyvatelstvo  
Maximální zatížení sítě MW 
Rozvinutá délka vedení km 
z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km 
 vysoké napětí (vn) km 
 nízké napětí (nn) km 
Počet transformačních stanic vn/nn ks 
z toho: vlastní ks 
 cizí  
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Index 05/04 (%)
13 508  14 675  15 737  16 611  16 589  17 005  16 440  96,7

7 424  7 907  8 473  8 993  9 484  9 279  9 484  102,2
208  187  229  134  127  116  150  129,9
569  553  1 031  1 217  859  967  810  83,8

85  89  23  15  19  22  14  63,9
4 895  5 024  5 230  5 085  4 169  4 930  4 866  98,7

13 508  14 675  15 737  16 611  16 589  17 005  16 440  96,7
7 008  7 698  8 304  9 145  9 329  10 035  10 491  104,5
3 407  3 407  3 407  3 407  3 407  3 407  3 407  100,0
5 991  6 352  6 788  6 839  6 658  6 328  5 442  86,0

16  26  24  22  53  398  415  104,3
1 342  1 455  1 534  1 650  1 551  689  719  104,4
4 840 5 237 5 189 5 151 5 053 5 241 4 308 82,2

64  57  0  16  8  0  0   0
7  0  0  0  0  0  0   0

15 333  17 425  16 041  16 242  14 143  15 728  16 072  102,2
14 177  15 281  15 378  15 744  14 073  15 422  15 518  100,6
13 470 13 755 14 171  13 402  13 549  14 485  14 958  103,3
1 136  2 124  644  498  341  306  554  181,0

21  20  20  0  0  0  0  0
14 781  16 386  15 022  15 105  13 119  14 594  14 329  98,2
13 540  14 110  14 223  14 610  12 798  13 908  13 697  98,5
11 659  11 156 11 947  12 292  10 853  11 784  11 967  101,6

694  686  749  753  809  794  652  82,1
706  792  837  808  884  923  757  82,0

1 240  2 216  686  494  69  686  631  92,0
0  3  3  0  0  0  0  0

637  1 170  1 155  1 133  1 276  1 514  1 821  120,3
552  1 038  1 020  1 137  1 004  1 135  1 743  153,6
373  699  761  808  672  731  1 315  179,9

               
646  397  998  898  746  1 769  1 658  93,7

1 232  1 918  2 160  1 785  2 638  2 294  1 616  70,4
-1 403  -1 313  -2 060  -1 295  -1 476  -1 464  -1 323  90,4

-77  -4  -200  -185  -139  -941  -841  89,4
397  998  898  1 203  1 769  1 658  1 110  66,9

111,7 206,9 224,6 237,1 197,2 214,7 385,8 179,7
88,2 220,8 232,0 264,9 246,5 229,9 0 0
48,0 48,7 48,9 49,3 49,8 49,1 49,4 100,6

1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 110,6
48,0 47,4 47,1 44,8 43,4 38,6 33,7 87,1

5,4 9,5 9,5 9,3 7,3 7,6 12,8 169,6
80,5 117,2 107,8 117,6 142,1 152,4 231,6 152,0

2 102 2 049 1 857 1 781 1 696 1 555 957 61,5
13 925 14 232 14 772 14 775 13 775 15 176 15 296 100,8
1 343  1 962  1 992  1 941  2 160  2 437  2 578  105,8

       
11 067 11 067 11 067 11 067 11 067 11 067 11 067 100,0
8 998 8 944 9 027 9 315 8 533 8 998 7 528 83,76
6 839 6 663 6 430 3 539 5 054 6 240 6 274 100,6

- - - - - - - -
8 393 8 378 8 385 8 425 7 837 8 296 6 858 82,7
8 325 8 325 8 323 8 152 7 183 6 979 6 557 93,9

- - - 2 693 2 296 3 172 3 270 103,1
5 091 5 244 5 147 2 553 1 709 618 0 0
1 075 935 993 1 003 1 035 1 066 1 079 101,2                      
2 160 2 145 2 183 1 904 2 143 2 122 2 207 104,0

68 54 62 273 653 1 317 301 22,9
921 665 924 550 927 820 931 000 935 288 939 675 943 409 100,4

- - - 20 68 694 3 374 486,2
3 504 3 555 3 524 3 519 3 514 2 910 0 0

119 470 119 339 119 622 120 264 121 174 121 916 122 286 100,3
798 691 801 656 804 674 807 197 810 532 814 155 817 749 100,4

1 506 1 456 1 571 1 596 1 567 1 591 1 582 99,4
34  671 35 037 35 215 35 537 35 610 35 715 35 953 100,7

2 026 2 018 2 058 2 058 2 046 2 041 2 108 103,3
10 230 10 278 10 327 10 389 10 423 10 437 10 478 100,4
22 415 22 741 22 830 23 090 23 141 23 237 23 367 100,6
8 328 8 552 8 657 8 747 8 826 8 909 8 958 100,6
8 091 8 247 8 351 8 439 8 531 8 627 8 677 100,6

237 305 306 308 295 282 281 99,6
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Hlavní události roku 2005 a 2006 do uzávěrky výroční zprávy

Hlavní události roku 2005

leden
• otevření trhu s elektrickou energií pro všechny konečné zákazníky s výjimkou domácností
• vstup dceřiné společnosti Beskydská energetická, a.s. do likvidace k 1.1.2005
• zahájení provozu informačního systému SAP

únor
•  partnerství SME na Mistrovství Evropy ve futsale, konaného v ČEZ Aréně; součástí akce byl i projekt 

Duhové kolo

březen
• splacení dluhopisů v objemu 1 mld. Kč k 5.3.2005
•  zápis společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (podíl SME ve společnosti 20 %) do obchodního rejstříku dne 

31.3.2005
•  zápis společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. (podíl SME ve společnosti 20 %) do obchodního rejstříku dne 

31.3.2005
• partnerství SME při udělování výročních cen hudební akademie Anděl 2004 v Ostravě

duben
• SME organizátorem a partnerem turnaje SME Street Hockey 2004 pro 6 800 dětí

květen
• otevření Duhových hřišť v Ostravě a Olomouci sponzorovaných prostřednictvím Nadace ČEZ
• partnerství SME při konání XXX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj

červen
• konání řádné valné hromady SME dne 28.6.2005
• SME partnerem atletického mítinku Zlatá Tretra

červenec
• vstup dceřiné společnosti ePRIM, a.s. do likvidace k 1.7.2005
• SME partnerem hudebního festivalu Colours of Ostrava

srpen
•  konání mimořádné valné hromady SME dne 8.8.2006 - schválení přechodu všech ostatních akcií 

společnosti na hlavního akcionáře ČEZ, a.s.
• úspěšné ukončení projektu pilotního nasazení systému pro řízení osádek poruchové služby a údržby

září
•  přechod akcií všech ostatních akcionářů Severomoravské energetiky, a.s. na společnost ČEZ, a.s. 

k 30.9.2005
• výmaz dceřiné společnosti Beskydská energetická, a.s. z obchodního rejstříku k 8.9.2005

říjen
• zápis společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. do obchodního rejstříku k 12.10.2005
• prodej dceřiné společnosti Union Leasing, a.s. fi rmě Arca Capital Bohemia, a.s. k 26.10.2005
•  ukončení dozorového auditu řízení systému ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001 

z roku 2004 fi rmou EZU Praha bez zjištěných nedostatků
• SME partnerem Svatováclavského hudebního festivalu
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listopad
•  rozhodnutí jediného akcionáře dne 24.11.2005 o vkladu částí podniku organizační jednotka Distribuce 

a organizační jednotka Obchod do společností ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ Prodej, s.r.o. ke dni 1.1.2006

prosinec 
•  rozhodnutí jediného akcionáře dne 15.12.2005 o rozšíření Koncepce podnikatelské činnosti společnosti 

pro období 2005 - 2007
• Road Show - setkání vrcholového vedení Skupiny ČEZ se zaměstnanci SME
• prodej dceřiné společnosti SINIT, a.s. do skupiny - společnosti ČEZnet, a.s. k 21.12.2005
•  náročná likvidace největší sněhové kalamity za posledních 25 let v oblastech Beskyd a Vsetínských 

vrchů
• obhájení titulu „Bezpečný podnik“

Hlavní události roku 2006 do uzávěrky výroční zprávy

leden 2006
•  vklad části podniku organizační jednotka Distribuce a převod zaměstnanců úseku Distribuce, 

včetně procesů a činností v oblastech správy energetických aktiv, výkon vlastnických práv a povinností 
nad těmito aktivy, včetně zajištění péče o zákazníky a řízení sítí distribuční soustavy v reálném čase, 
do společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ke dni 1.1.2006,

•  vklad části podniku organizační jednotka Obchod a převod zaměstnanců, včetně procesů a činností 
souvisejících s prodejem elektřiny, poprodejní péčí o zákazníky, podporou prodeje a marketingem, 
do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o ke dni 1.1.2006.

V průběhu celého roku 2005 a na počátku roku 2006 docházelo k dílčím převodům zaměstnanců uvnitř 
Skupiny ČEZ - blíže viz část Lidské zdroje.



10–11

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2005 byl pro Severomoravskou energetiku, a.s. 
rokem rozhodujících změn spojených s transformací 
celé Skupiny ČEZ. 

V průběhu roku jsme převedli celou řadu obslužných 
a podpůrných činností do specializovaných 
procesních společností holdingu ČEZ. Dnem 
30.9.2005 došlo k přechodu všech akcií akcionářů 
společnosti SME na společnost ČEZ, a.s. S účinností 
od 1.1.2006 byly i naše obchodní a distribuční aktivity 
převedeny do společností ČEZ Prodej, s.r.o. 
a ČEZ Distribuce, a.s., čímž byl uzavřen proces 
tzv. právního unbundlingu, oddělení neregulovaných 
a regulovaných činností, vyplývající z požadavků 
evropské legislativy.

Při vší vysoké náročnosti těchto změn jsme úspěšně 
splnili i naše povinnosti spojené se spolehlivým 
zásobováním našich zákazníků elektrickou energií.

Hospodářské výsledky roku 2005, kdy jsme 
dosáhli historicky nejvyššího provozního výsledku 
hospodaření, byly pozitivně ovlivněny nejen 
důsledným vnitřním řízením nákladů, ale již také 
prvými synergickými efekty vytvořenými v rámci 
vztahů uvnitř nově se formující Skupiny ČEZ.

Děkuji všem našim zaměstnancům za vysoké 
pracovní nasazení a dosažené výsledky, obchodním 
partnerům za dobrou spolupráci a všem našim 
zákazníkům za jejich přízeň.

Skupina ČEZ učiní i do budoucna vše pro to, 
aby si udržela a dále posílila Vaši důvěru.

Ing. Jaroslav Veselský
předseda představenstva
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Orgány společnosti a její management

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Od 30.9.2005 vykonává ve společnosti působnost 
valné hromady jediný akcionář, společnost ČEZ, a.s. 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

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem způsobem 
upraveným ve Stanovách společnosti, čl. 32, odst. 1 a 2. Představenstvo mělo v roce 2005 čtyři členy 
a scházelo se nejméně jedenkrát měsíčně. Od 1.1.2006 je představenstvo společnosti tříčlenné.

Složení představenstva k 31.12.2005

Ing. Jaroslav Veselský (* 1943)
předseda představenstva od 26.2.2003
Absolvent Vysokého učení technického v Brně, fakulty elektrotechnické a postgraduálního studia 
na Vysoké škole báňské v Ostravě, fakultě ekonomické.
Členství v orgánech jiných společností: místopředseda představenstva Elektrovod Holding, a.s., 
předseda dozorčí rady Energetiky Vítkovice, a.s. 

Ing. František Řeřucha, MBA (* 1953)
místopředseda představenstva od 1.1.2005
člen představenstva od 7.5.2003
Absolvent Vysokého technického učení v Brně, fakulty strojní a postgraduálního studia na Vysokém 
technickém učení v Brně, fakultě strojní, oboru výstavba a provoz jaderných elektráren. V roce 2004 
ukončil mezinárodně akreditované studium na Prague International Business School získáním titulu MBA. 
Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady společnosti ePrim, a.s., v likvidaci, člen 
představenstva Energetiky Vítkovice, a.s.

Ing. Daniel Buryš (* 1970)
člen představenstva od 15.8.2004
Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, fakulty ekonomické.
Členství v orgánech jiných společností: člen představenstva Elektrovod Holding, a.s., předseda 
představenstva ePrim, a.s. v likvidaci, předseda dozorčí rady MSEM, a.s., místopředseda představenstva 
Hotelu Imperial, a.s., likvidátor společnosti Štěrkostroj, spol. s r.o., v likvidaci

Ing. Ivo Pavelek (* 1959)
člen představenstva od 1.8.2004
členství ukončeno k 31.12.2005
Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, oboru systémové inženýrství, kurzu managerských dovedností 
evropského standardu InterManager a základního controllingového vzdělávání na Controller Institute.
Členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva Energetiky Vítkovice, a.s., předseda 
dozorčí rady společnosti ENPRO, a.s., člen představenstva MSEM, a.s., jednatel společnosti 
ČEZ Prodej, s.r.o.
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Management

Ing. Jaroslav Veselský (* 1943) generální ředitel od 26.2.2003
Ing. Daniel Buryš (* 1970) ředitel Financování od 1.9.2004
Ing. Ivo Pavelek (* 1959) ředitel Obchodování od 1.8.2004 do 31.12.2005
Ing. František Řeřucha, MBA (* 1953) ředitel Správy společnosti od 7.5.2003
Ing. Petr Zachoval (* 1961)  ředitel Distribuce od 1.11.2004

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, 
fakulty elektrotechnické a postgraduálního studia 
na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, má dvanáct členů, z nichž osm je voleno a odvoláváno 
valnou hromadu a čtyři členové jsou voleni zaměstnanci. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování 
podnikatelské činnosti a na výkon působnosti představenstva. Složení, působnost a pravomoci dozorčí 
rady určují obchodní zákoník a stanovy společnosti. Dozorčí rada se v průběhu roku 2005 scházela 
zpravidla jedenkrát za měsíc.

Složení dozorčí rady k 31.12.2005

Ing. Josef Michut (* 1944)
předseda dozorčí rady od 28.6.2005
ČEZ, a.s., specialista majetkových účastí
Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady ve společnostech ČEZ Správa majetku, 
s.r.o., I & C Energo, a.s., člen dozorčí rady ve společnostech Energetické opravny, a.s., 
Sigma - Energo, s.r.o. a ČEZ Energoservis, spol. s r.o.

Ing. Filip Drapák (* 1969)
místopředseda dozorčí rady od 6.5.2003 
PPP centrum a.s., ředitel
Členství v orgánech jiných společností: předseda představenstva PPP Centrum, a.s.

Ing. Milan Blokša (* 1964)
člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 1.1.2004
SME, vedoucí technik řízení distribuční soustavy, (od 1.1.2006 ČEZ Distribuce, a.s., specialista provozu ŘS)

JUDr. Zdeněk Černý (* 1953) 
člen dozorčí rady od 1.12.2005
Odborový svaz ECHO, předseda  
Členství v orgánech jiných společností: předseda dozorčí rady společnosti Vykáň, a.s., člen dozorčí rady 
ve společnostech Unipetrol, a.s. a Unipetrol rafi nérie, a.s.

Ing. Jan Janák (* 1954)
člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 1.1.2004
SME, specialista Správy společnosti

Ing. Bedřich Lešenar (* 1934) 
člen dozorčí rady od 28.6.2005
důchodce

JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek (* 1973)
člen dozorčí rady od 25.2.2003
FNM ČR, šéf sekce správy majetkových účastí
Členství v orgánech jiných společností: člen výkonného výboru ve Fondu národního majetku ČR, člen 
představenstva ve společnosti Thermal-F, a.s.
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Ing. Bohumil Mazač (* 1955)
člen dozorčí rady od 23.11.2004, kooptován 9.9.2004
ČEZ Prodej, s.r.o., ředitel
Členství v orgánech jiných společností: jednatel společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.

Ing. Bohuslav Mikeska (* 1952)
člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 1.1.2004
ČEZ Měření, s.r.o., vedoucí odd. Technická podpora 

Pavla Pavelková (* 1958)
člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 1.1.2004
SME, samostatný technik geografi ckého inf. systému, (od 1.1.2006 ČEZ Distribuce, a.s., oddělení 
Dokumentace)

Ing. Tomáš Pleskač, MBA (* 1966)
člen dozorčí rady od 17.6.2004
ČEZ, a.s., ředitel úseku Integrační kancelář, (od 1.2.2006 ČEZ, a.s., ředitel divize Distribuce)
Členství v orgánech jiných společností: člen představenstva ČEZ, a.s., předseda dozorčí rady 
ČEZ Distribuce, a.s., člen dozorčí rady ČEZData, s.r.o., člen dozorčí rady Elektrovod Holding, a.s.

Ing. Pavel Prouza (* 1959)
člen dozorčí rady od 28.6.2005
Elektrotrans a.s., specialista obchodního útvaru
Členství v orgánech jiných společností: člen dozorčí rady ve společnosti Elektrotrans, a.s.

Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2005, resp. do data uzávěrky 
výroční zprávy:

Ing. Pavel Klika (* 1953)  odvolán na valné hromadě 28.6.2005
JUDr. Vladimír Johanes (* 1959) odvolán na valné hromadě 28.6.2005
Marián Kuś (* 1963)   odstoupil na zasedání dozorčí rady 8.9.2005
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Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady 

Podmínky odměňování a poskytování benefi tů členům představenstva jsou upraveny smlouvou 
o výkonu funkce člena představenstva, kterou uzavírá společnost se členem představenstva. Podmínky 
odměňování a poskytování benefi tů členům dozorčí rady jsou upraveny smlouvou o výkonu funkce 
člena dozorčí rady, kterou uzavírá společnost s členem dozorčí rady. Smlouvu o výkonu funkce člena 
představenstva schvaluje dozorčí rada a smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady schvaluje valná 
hromada společnosti. Na základě uvedených smluv jsou členům orgánů společnosti poskytována tato 
plnění (při respektování omezení daných zákonem):

•  měsíční odměna - přísluší členu představenstva za činnost v představenstvu a členu dozorčí rady 
za činnost v dozorčí radě, pokud právní předpisy její poskytnutí nevylučují. Odměna pro člena 
představenstva je stanovena na základě rozhodnutí valné hromady a dozorčí rady, odměna pro člena 
dozorčí rady je stanovena na základě rozhodnutí valné hromady. Odměna členů orgánů je splatná 
v termínech používaných ve společnosti k výplatě mezd - vyplácí se počínaje měsícem, ve kterém byl 
člen orgánu zvolen a končí měsícem, ve kterém bylo členství ukončeno; 

•  tantiéma (podíl na zisku společnosti) - poskytuje se členu představenstva na základě rozhodnutí valné 
hromady a členu dozorčí rady, pokud o tom rozhodne valná hromada společnosti a pokud právní 
předpisy její poskytnutí nevylučují; 

•  zapůjčení počítače, příslušného programového vybavení a potřebné zařízení spojové a administrativní 
techniky pro služební účely;

•  mobilní telefon - člen orgánu má právo na poskytnutí mobilního telefonu a úhradu výdajů spojených 
s jeho užíváním pro služební účely;

•  služební motorové vozidlo - je poskytnuto členu orgánu na základě žádosti, a to k používání 
pro služební i soukromé účely (pokud právní předpisy jeho poskytnutí nevylučují). Vozidlo poskytnuté 
pro soukromé i služební použití podléhá zdanění. Společnost hradí veškeré náklady spojené 
s provozem vozidla vyjma nákladů za pohonné hmoty a poplatků při soukromém použití a pokut 
za porušení pravidel silničního provozu. Pokud člen orgánu nevyužije této možnosti, je oprávněn 
pro výkon funkce využít vlastní, případně jiné motorové vozidlo. V takovém případě mu náleží úhrada 
prokazatelně vynaložených nákladů, které vzniknou v souvislosti s výkonem funkce;

•  kapitálové životní pojištění - na základě žádosti člena orgánu je společností uzavřena smlouva 
na kapitálové životní pojištění v jeho prospěch s pevně stanovenou pojistnou částkou a délkou pojistné 
doby pět let (pokud právní předpisy jeho poskytnutí nevylučují). Pojistné hrazené společností 
na kapitálové životní pojištění se považuje za nepeněžní příjem člena orgánu, který podléhá zdanění;

•  náhrada prokazatelných a nutných výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu 
- zejména stravné, nocležné a další výdaje, jejichž potřeba je posuzována příslušným orgánem 
společnosti (představenstvem v případě člena představenstva nebo dozorčí radou v případě člena 
dozorčí rady) a úhrada zabezpečena v souladu se zákonnými předpisy.

Principy odměňování výkonného vedení společnosti

Podmínky odměňování jednotlivých členů výkonného vedení společnosti jsou upraveny manažerskou 
smlouvou schválenou dozorčí radou společnosti. Manažerská smlouva, kterou uzavírá společnost 
a vedoucí zaměstnanec, upravuje podmínky pro poskytování následujících plnění:

•  základní mzda - je vyplácena za měsíční období ve stanoveném výplatním termínu. V základní měsíční 
mzdě je přihlédnuto k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce; 

•  roční odměna - přísluší vedoucímu zaměstnanci k základní mzdě a je závislá na plnění předem 
stanovených kritérií. Základna pro určení roční odměny se stanoví ve výši určeného % z roční 
základní mzdy. Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na plnění kritérií 
stanoví vedoucímu zaměstnanci generální ředitel, generálnímu řediteli představenstvo společnosti 
s předchozím souhlasem dozorčí rady;

•  cílová odměna – přísluší vedoucímu zaměstnanci a je vázána na plnění úkolů vyplývajících 
z transformace společnosti do nové organizační struktury Skupiny ČEZ. Maximální výše odměny 
je stanovena ve výši určeného násobku základní mzdy;
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•  osobní automobil - poskytuje společnost vedoucímu zaměstnanci pro služební a soukromé používání 
(podmínky pro přidělení a užívání osobního automobilu jsou sjednány ve zvláštní smlouvě). Poskytnutím 
osobního automobilu pro služební a soukromé účely vzniká vedoucímu zaměstnanci daňová povinnost. 
Spotřeba pohonných hmot pro soukromé účely je hrazena srážkou z příjmu vedoucího zaměstnance;

•  životní pojištění - společnost uzavírá ve prospěch vedoucího zaměstnance kapitálové životní pojištění 
s pevně stanovenou pojistnou částkou na dobu trvání pojištění pěti let. Pojistné hrazené společností 
na kapitálové životní pojištění se považuje za nepeněžní příjem vedoucího zaměstnance a podléhá dani 
z příjmů ze závislé činnosti. Při skončení výkonu funkce nebo v případě odstoupení společnosti jako 
pojistníka od smlouvy o kapitálovém životním pojištění je tato smlouva bezúplatně převedena 
na vedoucího zaměstnance; 

•  cestovní náhrady - vedoucímu zaměstnanci jsou při pracovních cestách poskytovány náhrady výdajů 
dle obecně platných právních řídicích dokumentů;

•  další složky mzdy - vedoucímu zaměstnanci přísluší další složky mzdy poskytované podle platné 
kolektivní smlouvy a příslušného řídicího dokumentu společnosti; 

•  peněžité vyrovnání - je poskytováno vedoucímu zaměstnanci (na základě dohody o zákazu konkurence) 
po skončení pracovního poměru, a to za každý měsíc plnění závazku ve výši jednoho průměrného 
měsíčního výdělku vedoucího zaměstnance - peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. 

V souladu s kolektivní smlouvou a vnitřními řídicími dokumenty společnosti jsou vedoucímu zaměstnanci 
poskytována další plnění:

• příspěvek na závodní stravování,
• příspěvek na dětskou rekreaci, příp. ozdravné pobyty,
• příspěvek na rekreaci v Penzionu Beskydy,
• příspěvek na rekondiční pobyty,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• osobní účet nebo příspěvek na soukromé životní pojištění,
• odstupné.
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Výsledky hospodaření

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Rok 2005 byl pro Severomoravskou energetiku, a.s., stejně jako předcházející období, z hlediska 
dosažených výsledků hospodaření velmi úspěšný. Dokladem úspěšnosti byl vytvořený výsledek 
hospodaření po zdanění ve výši 1 314,5 mil. Kč. Byl tvořen celkovými výnosy ve výši 16 071,7 mil. Kč 
při celkových nákladech 14 757,2 mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění byl vyšší o 583,1 mil. Kč než 
v minulém roce.

Provozní výsledek hospodaření za rok 2005 ve výši 1 820,6 mil. Kč dosáhl nejvyšší hodnoty v historii 
společnosti a proti předchozímu roku vzrostl o 306,9 mil. Kč.

Na výši provozního výsledku hospodaření se podílel zejména obchod s elektrickou energií a distribučními 
službami. Celková hrubá marže z nákupu a prodeje elektrické energie a distribučních služeb dosáhla 
4 431,6 mil. Kč. 

Ztráta z fi nančního hospodaření ve výši 77,7 mil. Kč poklesla proti předchozímu období o 301,3 mil. Kč. 
Meziroční srovnání je ovlivněno tvorbou opravných položek v roce 2004 ke kapitálovým podílům 
ve společnostech Aliatel, a.s. a Union Leasing, a.s.

Ve srovnání s minulým obdobím bylo dosaženo v roce 2005 výrazně lepších výsledků hospodaření, 
které zajistily splnění všech plánovaných ukazatelů rentability a produktivity. 

Struktura majetku

Aktiva

Bilanční suma dosáhla v roce 2005 výše 16 440,3 mil. Kč a meziročně poklesla o 564,7 mil. Kč. 

Dlouhodobý majetek ve výši 10 442,9 mil. Kč vzrostl proti minulému roku o 82,0 mil. Kč zejména 
z důvodu investování do distribučního majetku. Z toho dlouhodobý hmotný majetek vzrostl o 357,9 mil. 
Kč. Naopak nehmotný dlouhodobý majetek proti minulému roku poklesl o 119,0 mil. Kč. Pokles souvisel 
s vyčleněním ICT do společností ČEZData, s.r.o. a ČEZnet, a.s. Stejně tak poklesl o 156,9 mil. Kč 
dlouhodobý fi nanční majetek prodejem kapitálových podílů ve společnostech Union Leasing, a.s. 
a Sinit, a.s.

Oběžná aktiva činila 5 989,4 mil. Kč a proti předchozímu období se snížila o 620,9 mil. Kč. Významně 
poklesl krátkodobý fi nanční majetek (- 547,8 mil. Kč). Snížení bylo ovlivněno úhradou obligací a výplatou 
dividend akcionářům. Proti minulému roku se dále snížily pohledávky o 64,7 mil. Kč, zásoby poklesly 
o 8,4 mil. Kč a časové rozlišení se snížilo meziročně o 25,7 mil. Kč.

Pasiva

Vlastní kapitál ve výši 10 491,0 mil. Kč meziročně vzrostl o 456,4 mil. Kč díky příznivým výsledkům 
hospodaření. Cizí zdroje 5 442,0 mil. Kč tvořily 33,1 % celkových pasiv a proti minulému roku poklesly 
o 885,9 mil. Kč. Závazky tvořily 5 027,0 mil. Kč, zejména díky splacení dluhopisů meziročně poklesly 
o 902,8 mil. Kč. 

Financování společnosti

Severomoravská energetika, a.s. se v roce 2005 beze zbytku vyrovnala se všemi splatnými závazky, 
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včetně závazků vůči státnímu rozpočtu a institucím sociálního a zdravotního pojištění. 
Financování běžných provozních i investičních potřeb bylo plynulé z vlastních zdrojů bez čerpání 
úvěrů a výpomocí. Společnost vytvořila dostatek zdrojů ke splacení dluhopisů v březnu 2005 a taktéž 
k úhradám vkladů do společností ČEZ Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. počátkem roku 2006. 

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

  Jednotka 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 11,6 8,8 6,7 9,1 8,7 12,6
Rentabilita aktiv (ROA) netto % 5,0 5,0 5,0 4,0 4,4 7,9
Rentabilita aktiv (ROA) brutto % 7,4 6,7 7,0 6,1 6,8 10,4
Rentabilita tržeb % 5,0 5,2 5,4 4,8 5,0 8,6
EBIT marže % 8,2 7,8 7,7 9,3 10,0 11,9
Zápůjční kapitál / vlastní kapitál % 13,7 12,0 10,9 10,7 10,0 0
Dlouhodobá zadluženost % 9,9 9,7 9,9 9,4 4,1 4,4
Obrat aktiv koef. 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9
Dividenda na akcii Kč 50 55 35 70 250 250*)
Poměr provozního cash fl ow k závazkům % 32,2 21,7 27,8 36,3 32,9 27,2
Krytí dlouhodobého majetku % 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1
Výdaje na hmotný a nehmotný  mil. Kč 1 373,1  1 525,0 1 417,3 1 410,1 1 294,0 1 182,9
dlouhodobý majetek

*) Navrhovaná výše dividendy předkládaná ke schválení jedinému akcionáři
 
Akcionáři a emitované cenné papíry

Vývoj struktury akcionářů

Výše základního kapitálu SME zapsaná v obchodním rejstříku, 3 407 265 tis. Kč, zůstala v průběhu 
roku 2005 beze změn. K významné změně ve struktuře akcionářů SME došlo na základě usnesení 
mimořádné valné hromady, která dne 8.8.2005 rozhodla v souladu s ustanovením § 183i odst. 1 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů - 
akcií společnosti Severomoravská energetika, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti 
na společnost ČEZ a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Severomoravská energetika, a.s. 
o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činilo 3 811,- Kč.

Přiměřenost výše protiplnění za jednu akcii byla doložena znaleckým posudkem č. 0602/05 ze dne 
9.6.2005 vypracovaným společností PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zlatnici l3, IČ 49356381, 
znalecký ústav.

Struktura akcionářů (%)

Akcionář k 31.12.2002 k 31.12.2003 k 31.12.2004 k 31.12.2005
ČEZ, a.s. 10,43 59,08 89,38 100
EBO Czech Investment Ltd. 21,79 21,79 0 0
EDF International 9,23 9,23 9,23 0
E.ON Czech Holding AG 8,47 8,47 0 0
FNM ČR 48,67 0,02 0 0
Ostatní 1,41 1,41 1,39 0

Vztahy společnosti s akcionáři a investory

Společnost v průběhu roku 2005 svolávala a vedla valné hromady v souladu s platnou legislativou 
a zajišťovala plnění vyplývající z usnesení valných hromad, plnila informační povinnost vůči akcionářům 
a zajišťovala rovné zacházení se všemi akcionáři. 
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Při volbě nových členů dozorčí rady byli akcionáři na valné hromadě seznámeni se základními údaji 
o volených členech před jejich samotnou volbou. Na valných hromadách měli akcionáři prostor 
pro kladení dotazů a uplatňování svých návrhů a protinávrhů. 

Základním pravidlem, kterým se společnosti řídí při předávání informací akcionářům a investorům, 
je věrohodnost, konzistentnost, srozumitelnost a včasnost. Vztah k akcionářům i investorům, stejně 
jako správa společnosti, vychází z doporučení Kodexu pro správu a řízení společností (corporate 
governance), na jehož tvorbě v České republice se Severomoravská energetika, a.s. jako člen 
Skupiny ČEZ podílí.

Od 30.9.2005 vykonává ve společnosti působnost valné hromady jediný akcionář, společnost ČEZ, a.s.

Valné hromady

Dne 28.6.2005 se konala řádná valná hromada akcionářů SME, která mimo jiné schválila:

• zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004,
• zprávu o řádné účetní závěrce za rok 2004 a návrh na rozdělení zisku,
• zprávu o konsolidované účetní závěrce za rok 2004,
• zprávu dozorčí rady k činnosti za rok 2004,
• celkový objem sponzorských darů,
• odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
•  odvolání členů dozorčí rady společnosti volených valnou hromadou; odvoláni byli Ing. Pavel Klika 

a JUDr. Vladimír Johanes,
•  volbu členů dozorčí rady společnosti volených valnou hromadou; zvoleni byli Ing. Bedřich Lešenar 

a Ing. Pavel Prouza

Dne 8.8.2005 se konala mimořádná valná hromada akcionářů SME, která přijala rozhodnutí o přechodu 
všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře ČEZ, a.s. 

Dne 24.11.2005 bylo rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodnuto 
o vkladu části podniku organizační jednotka Distribuce společnosti Severomoravská energetika, a.s. 
do společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a vkladu části podniku organizační jednotka Obchod společnosti 
Severomoravská energetika, a.s. do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.

Dne 28.11.2005 byly rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady schváleny:

•  změna stanov společnosti v části I, článku 4 - Předmět podnikání společnosti a v části III, článku 18 
- Složení, ustavení a funkční období představenstva s účinností od 1.1.2006,

• volba člena dozorčí rady JUDr. Zdeňka Černého s výkonem funkce od 1.12.2005.

Dne 15.12.2005 byla rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozšířena 
Koncepce podnikatelské činnosti společnosti, schválená mimořádnou valnou hromadou dne 23.11.2004, 
pro období 2005 - 2007.

Soudní spory

Severomoravská energetika, a.s. podala dne 2.5.2005 žalobu na společnost LG Philips Displays 
Czech Republic, s.r.o. (dále jen Philips) o zaplacení částky 38 400 tis. Kč. Ve věci dosud nebylo 
nařízeno jednání. Naopak Philips podal žalobu na společnost Severomoravská energetika, a.s., 
ve které napadá rozhodnutí ERÚ, kterým mu byla uložena povinnost uzavřít se společností 
Severomoravská energetika, a.s. smlouvu o podílu na účelně vynaložených nákladech spojených 
s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. Žaloba byla Okresním soudem v Přerově 
zamítnuta a Philips podal odvolání ke Krajskému soudu v Ostravě. 
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Dne 17.8.2005 byl podán návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady 
ze dne 8.8.2005 o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti 
Severomoravská energetika, a.s. na jejího hlavního akcionáře. Žaloba byla podána akcionáři 
Romanem Minarikem a KOR BUSINESS LTD.

Společnost Casta, a.s. podala na společnost Severomoravská energetika, a.s. žalobu o zaplacení částky 
487 549,77 Kč a naopak společnost Severomoravská energetika, a.s. žaluje společnost Casta, a.s. 
o zaplacení částky 1 587 171,80 Kč. Vzájemná žaloba je projednávána u Krajského soudu v Ostravě, 
ve věci nebylo dosud nařízeno jednání.

Společnost Severomoravská energetika, a.s. vedla 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. Ve věci byla k našemu návrhu nařízena 
exekuce, která byla neúspěšná, a proto byla uvedená pohledávka po projednání v představenstvu 
společnosti Severomoravská energetika, a.s. postoupena třetímu subjektu a exekuce byla zastavena. 

Spor, ve kterém ČEZ, a.s. žaloval společnost Severomoravská energetika, a.s. o zaplacení úroků 
z prodlení ve výši 38 649 tis. Kč, byl ukončen uzavřením soudního smíru u Krajského soudu v Ostravě, 
podle kterého společnost Severomoravská energetika, a.s. zaplatila společnosti ČEZ, a.s. částku 
19 324 540,45 Kč.

Společnost Severomoravská energetika, a.s. obdržela žalobu společnosti Escalia, a.s. o určení 
neplatnosti smlouvy o převodu cenných papírů Union Leasing, a.s.

Druhy a objem vydaných cenných papírů

Druh Akcie Akcie
ISIN CZ0005078352 770950000404
Datum emise 30.6.1994 6.4.1995
Podoba na majitele na jméno*)
Jmenovitá hodnota (Kč) 1 000 1 000
Počet (ks) 2 280 116 1 127 149
Objem (tis. Kč) 2 280 116 1 127 149

Poznámka:
*) akcie na jméno mají omezenou převoditelnost, k převodu je nutný souhlas dozorčí rady

Datem rozhodným pro uplatnění práva na dividendu je den, v němž se konala valná hromada, 
která o přiznání dividendy rozhodla. Dividenda je splatná do jednoho měsíce ode dne rozhodného 
pro uplatnění práva na dividendu. Místo a způsob výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady.

Výplata dividend za obchodní rok 2004 v celkové výši 851 816 250,- Kč (tj. 250,- Kč/akcie před zdaněním) 
proběhla od 28.6.2005 do 28.7.2005 prostřednictvím služeb společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., 
Kutná Hora.

Majetkové účasti

Elektrovod Holding, a.s.
IČ: 35834111
Sídlo: Čulenova 5, Bratislava, Slovenská republika
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 dosáhla za rok 2005 hospodářského 
výsledku po zdanění na úrovni 17,334 mil. Kč, resp. 22,641 mil. Sk (hodnoty před auditem).
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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 zákazníků, údržba a servis v oblasti strojní, elektro a stavební. Rok 2005 byl 
pro Energetiku Vítkovice, a.s. historicky nejúspěšnější, o čemž svědčí výsledek hospodaření po zdanění 
ve výši 94,317 mil. Kč.

ENPRO, a.s.
IČ: 26831848
Sídlo: nábř. Dr. Edvarda Beneše 1913/20, Přerov I
Hlavní podnikatelská činnost společnosti je zaměřena zejména na projektování elektrických zařízení 
a projektovou činnost ve výstavbě. ENPRO, a.s. se obchodně realizuje na území severní a střední 
Moravy. Zakázková činnost pro mateřskou společnost činí 80 - 90 %. Za rok 2005 společnost dosáhla 
hospodářského výsledku po zdanění 2,406 mil. Kč.

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 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 realizace přípojek, poskytování provizorních trafostanic, pronájem 
rozvaděčů pro krátkodobé odběry a zajišťování komplexních dodávek v oblasti ostatních inženýrských 
sítí. Společnost je držitelem certifi kátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9002. V roce 2005 dosáhla 
hospodářského výsledkem po zdanění ve výši 25,467 mil. Kč.

ePRIM, a.s.
IČ: 25889567
Sídlo: 28. října 568/147, Ostrava, Moravská Ostrava
Společnost ePRIM, a.s. je z rozhodnutí jediného akcionáře od 1.7.2005 v likvidaci. Rok 2005 ukončila 
se ztrátou 2,178 mil. Kč.

Beskydská energetická, a.s. 
IČ: 25829491  
Sídlo: 28. října 3123/152, Ostrava, Moravská Ostrava
Beskydská energetická byla vymazána z obchodního rejstříku 8.9.2005.

SINIT, a.s.
IČ: 25397401
Sídlo: Emila Filly 296/13, Ostrava - Mariánské Hory
Společnost SINIT, a.s. byla k 21.12.2005 prodána společnosti ČEZnet, a.s.

Union Leasing, a.s.
IČ: 60792710
Sídlo: Mlýnská 1, Ostrava, Moravská Ostrava
Společnost Union Leasing, a.s. byla k 26.10.2005 prodána společnosti Arca Capital Bohemia, a.s.
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Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2005 (v tis. Kč)

 ePRIM Energetika   Elektrovod
 v likvidaci Vítkovice ENPRO MSEM Holding
Aktiva celkem 64 613 1 113 181 19 115 669 342 638 071
Dlouhodobý majetek  714 538 1 756 279 149 100 768
Oběžná aktiva 64 613 380 038 16 187 389 627 531 721
Časové rozlišení  18 605 1 172 566 5 582
Pasiva celkem 64 613 1 113 181 19 115 669 342 638 071
Vlastní kapitál celkem 64 166 663 252 14 702 603 161 180 989
Cizí zdroje celkem 447 438 962 4 413 62 552 448 861
Časové rozlišení  10 968 0 3 629 8 222
Výnosy celkem 1 381 2 747 016 44  837 680 341 1 184 417
Náklady celkem 3 559 2 626 033 41 479 645 745 1 158 553 
Výsledek hospodaření po zdanění - 2 178 94 317 2 406 25 467 17 334
Majetkový podíl SME (v %) 100 100 100 100 50

Poznámky:
Kurz CZK/SKK  0,76565
Elektrovod Holding, a.s. - výsledky před auditem

Změny v dlouhodobém fi nančním majetku v roce 2005 (v tis. Kč)

Zvýšení vkladů do ZK společností 10 000
Celkem přírůstky 10 000
Snížení vkladů do zákl. kapitálu společností - 122 972
Přecenění  - 2 409
Snížení poskytnutých dlouhodobých půjček  - 167 000
Snížení opravných položek 125 436
Celkem úbytky - 166 945
Změna netto stavu celkem (snížení) - 156 945

Významné přírůstky 

V souladu se zakladatelskou listinou dceřiné společnosti ČEZ Distribuce, a.s. byl před podáním návrhu 
na zápis společnosti do obchodního rejstříku splacen vklad 5 000 tis. Kč.

V souladu se zakladatelskou listinou dceřiné společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. byl před podáním návrhu 
na zápis společnosti do obchodního rejstříku splacen vklad 5 000 tis. Kč.

Významné úbytky

K 8.9.2005 byla z obchodního rejstříku vymazána společnost Beskydská energetická, a.s.
K 26.10.2005 byla prodána společnost Union Leasing, a.s.
K 21.12.2005 byla prodána společnost SINIT, a.s.



22–23

Obchod s elektřinou

Podmínky na trhu s elektřinou v roce 2005

V souladu s novelou energetického zákona č. 670/2004 Sb., kterou se stanoví harmonogram otevírání 
trhu s elektřinou a plynem, probíhala v roce 2005 závěrečná fáze liberalizace trhu s elektřinou, která 
byla završena k 1.1.2006 přechodem všech kategorií zákazníků včetně domácností mezi tzv. oprávněné 
zákazníky s právem přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby 
dodavatele elektřiny.

V návaznosti na členství České republiky v Evropském společenství a v souladu se směrnicí 
2003/54/EC Evropského parlamentu a Rady, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, 
jíž byla určena povinnost oddělit distribuci elektřiny od ostatních licencovaných činností, probíhaly 
v Severomoravské energetice, a.s. činnosti směřující k vyčlenění části podniku Obchod do společnosti 
ČEZ Prodej, s.r.o k 1.1.2006.

Pozice společnosti v konkurenčním prostředí trhu s elektřinou v roce 2005

Konkurenční prostředí v energetice bylo ve znamení postupného se přibližování cen v České republice 
cenám energií na evropských trzích a rostoucí poptávky po energii v souvislosti s pokračujícím růstem 
hospodářství České republiky. Kromě již tradičních konkurentů E.ON Energie a Pražská energetika, a.s. 
se stále výrazněji prosazují noví nezávislí obchodníci.

Počet oprávněných zákazníků společnosti vzrostl ze 694 v roce 2004 na více než 125 tisíc 
a roční spotřeba této skupiny zákazníků v roce 2005 dosáhla výše 4 349 GWh. 
Severomoravská energetika, a.s. jako člen Skupiny ČEZ se v  liberalizujícím tržním prostředí zaměřila 
na další zvyšování konkurenceschopnosti. Strategie obchodního chování byla významně ovlivněna 
jednotným přístupem členů Skupiny ČEZ k cenové a obchodní politice vůči konečným oprávněným 
zákazníkům. V rámci celé Skupiny ČEZ byla realizována tzv. nová segmentace zákazníků s cílem zajistit 
větší oborovou konzistentnost portfolií, a tím také lepší informovanost a servis ze strany obchodních 
zástupců. 

Významnou změnou uskutečněnou v roce 2005 v Severomoravské energetice, a.s. v souvislosti 
s připravovaným vyčleněním části podniku Obchod byla realizace Prodejní kampaně 2006 na prodej 
elektrické energie konečným zákazníkům na základě komisionářské smlouvy na účet komisionáře, 
kterým se stala nově založená společnost ČEZ Prodej, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku Městského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 106349, dne 31.3.2005. 
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Bilance opatřené a dodané elektřiny (v MWh) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Index 05/
       04 (%)
Opatřeno              
ČEZ, a.s.  6 662 856 6 430 158 3 538 751 5 054 243 6 239 525 6 274 040 100,55
Vlastní zdroje SME 0 0 0 0 0 0  
Ostatní cizí zdroje 2 279 247 2 595 422 3 347 316 3 317 338 2 653 799 1 131 553 42,64
z toho: 
teplárny 1 419 059 1 738 019 1 829 854 1 739 269 267 031 534 574 200,19
cizí malé 
energetické zdroje 90 064 113 001 109 216 151 072 167 130 118 480 70,89
sousední rozvodné 
energetické společnosti 8 875 3 875 3 783 1 564 3 851 0 0
ostatní obchodníci 761 249 740 527 1 404 463 1 425 432 2 215 787 478 499 21,59
Operátor trhu 
s elektřinou 0 0  149 769 141 465 102 752 100 153 97,47
Dovoz 1 692 1 416 2 279 160 20 107 2 093 21 884 1045,58
Celkem 8 943 795 9 026 996 9 314 996 8 533 153 8 998 170 7 527 630 83,66
Dodáno              
Velkoodběratelé 
 - celkem 5 243 633 5 146 799 5 245 604 4 005 454 3 790 013 3 270 235 86,29
Velkoodběratelé 
 - oprávnění zákazníci 0 0 2 692 858 2 296 478 3 171 633 3 270 235 103,11
Velkoodběratelé 
 - chránění zákazníci 5 243 633 5 146 799 2 552 746 1 708 976 618 380 0 0
Maloodběratelé 
 - obyvatelstvo 2 145 484 2 183 046 1 903 551 2 142 561 2 122 323 2 207 060 103,99
Maloodběratelé 
 - podnikatelé 935 439 992 240 1 002 895 1 035 439 1 066 181 1 079 497 101,25
Vlastní spotřeba 23 900 21 140 21 413 24 560 19 673 20 206 102,71
Rozvodné energetické 
akciové společnosti 28 317 25 996 7 850 15 693 15 726 0 0
Operátor trhu 
s elektřinou 0  0  115 944 87 071 106 890 116 961 109,42
Trading 0  0  125 456 284 032 1 174 355 163 207 13,90
Vývoz 1 492 15 912 1 910 241 851 755 883 116,95
Ztráty 565 530 641 863 890 373 696 492 702 253 669 581 95,35
Celkem 8 943 795 9 026 996 9 314 996 8 533 153 8 998 170 7 527 630 83,66

Opatřená elektřina

V roce 2005 probíhal nákup elektřiny z velké části opět na roční bázi, jako tomu bylo i v předchozím 
roce. Nakoupení optimálního ročního objemu v odpovídajících pásmech umožnilo řízení proporce mezi 
elektřinou nakoupenou a elektřinou dodávanou konečným zákazníkům.

Severomoravská energetika, a.s. i nadále pokračovala při nákupu elektřiny ve spolupráci 
s Českomoravskou komoditní burzou Kladno. K řízení krátkodobých výkyvů mezi nabídkou a poptávkou 
po elektrické energii byl využíván operativní způsob obchodování s touto komoditou na denní nebo 
týdenní bázi. Obchodování v reálném čase probíhalo přes OKO (vnitrodenní trh organizovaný 
operátorem trhu s elektřinou). Další nákup elektřiny byl realizován od lokálních výrobců do distribuční sítě 
Severomoravské energetiky, a.s. 

Strategie uplatňovaná při nákupu elektřiny v předcházejícím roce byla dodržována i během roku 2005, 
což umožnilo minimalizaci nákladů na pořízení elektřiny, nákladů na odchylky a realizaci zisku 
při krátkodobém obchodování.
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Struktura nákupu elektrické energie

Dodavatel Objem nákupu (MWh) Podíl na celkovém objemu (%)
ČEZ, a.s. 6 274 040 83,35
Dalkia Česká republika, a.s. 506 831 6,73
Moravia Energo, a.s. 222 769 2,96
Českomoravská komoditní burza Kladno 43 800 0,58
Povinný výkup 118 480 1,57
Ostatní dodavatelé 361 710 4,81
Celkový objem nákupu  7 527 630 100

Dodaná elektřina

Celkový počet odběratelů elektřiny Severomoravské energetiky, a.s. v roce 2005 vzrostl na více než 
943 tisíc, což představuje nárůst o 3,7 tisíc zákazníků oproti roku 2004. V kategorii oprávněných 
zákazníků velkoodběratelů SME obchodovala s 3 374 zákazníky a v kategorii oprávněných zákazníků 
maloodběratelů podnikatelů obsluhovala Severomoravská energetika, a.s. více než 122 tisíc klientů. 
Největší skupina zákazníků je tvořena kategorií maloodběru obyvatelstva v celkovém počtu téměř 
818 tisíc. Tato skupina se k 1.1.2006 stává součástí plně liberalizovaného trhu s elektřinou s právem 
volby svého dodavatele.

Struktura odběratelů (podle počtu konečných zákazníků)

Struktura odběratelů Počet Podíl v %
Velkoodběratelé - oprávnění zákazníci 3 374 0,36
Maloodběratelé - podnikatelé 122 286 12,96
Maloodběratelé - obyvatelstvo 817 749 86,68
Celkem 943 409 100,00

Prodej konečným zákazníkům MWh Podíl v %
Velkoodběratelé - oprávnění zákazníci 3 270 235 49,88
Maloodběratelé - podnikatelé 1 079 497 16,46
Maloodběratelé - obyvatelstvo 2 207 060 33,66
Celkem 6 556 792 100,00
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Produkty a služby

V roce 2005 došlo ke sjednocení nabízených produktů oprávněným zákazníkům v celé Skupině ČEZ. 
Základní časové a výkonové produkty byly doplněny o produkty umožňující vyhodnocování odchylky 
od sjednaného diagramu odběru, a to jak u zákazníků s měsíčním typem sjednávání se spotřebou 
nad 3 GWh, tak i tzv. týdenním (hodinovým) sjednáváním u zákazníků s roční spotřebou nad 25 GWh.

Sledování a vyhodnocování odchylky od sjednaného diagramu vedlo k aktivní spolupráci se zákazníky 
a upevňování vzájemných vztahů. Umožnilo zákazníkům sledování a optimalizaci nákladů 
za elektrickou energii v jejich rozpočtech a na straně druhé přispělo k přesnějšímu řízení velikosti 
odchylky Severomoravské energetiky, a.s.

Oprávnění zákazníci z kategorie maloodběratelů podnikatelů měli k dispozici smluvní produkty 
Duhové energie (Standard, Akumulace 8, Akumulace 16, Přímotop, Tepelné čerpadlo, Veřejné osvětlení), 
které svým charakterem respektovaly způsob užití elektřiny konkrétním zákazníkem. Chránění zákazníci 
maloodběratelé domácnosti využívali tarifní produkty stanovené Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 12/2004.

Pro rok 2006 pak také tato kategorie zákazníků může využívat po vstupu na otevřený trh nové smluvní 
produkty Skupiny ČEZ pro domácnosti.

K nově nabízeným produktům kampaně probíhající v závěru roku 2005 patřil produkt nazvaný 
Zelená energie, který nabízí zákazníkům možnost podílet se koupí tohoto produktu na rozvoji 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných, vodních a slunečních elektráren 
a ze spalování biomasy.

V obsluze zákazníků ze strany SME došlo v průběhu roku 2005 k významným změnám. 
V souvislosti s pokračující transformací Skupiny ČEZ a s cílem zajistit další optimalizaci procesů 
a nákladů došlo k 1.7.2005 k převodu péče o zákazníky kategorie maloodběratelů na společnost 
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Tato dceřiná společnost Skupiny ČEZ zajišťuje také služby v oblasti 
fakturace, saldokonta, pohledávek za elektřinu a další podpůrné procesy při prodeji elektřiny konečným 
zákazníkům. Ve vlastní režii Severomoravská energetika, a.s. pak realizovala pouze nákup elektrické 
energie a přímou obsluhu oprávněných zákazníků - velkoodběratelů.
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Distribuce

Provoz distribuční soustavy 

Distribuční soustava zajistila v roce 2005 distribuci elektrické energie v celkové výši 10 450 670 MWh.
Nejvyšší dosažené hodinové maximum 1 582 MW bylo zaznamenáno dne 1.12.2005 v 17 hodin, nejvyšší 
okamžité hodnoty zatížení 1 660 MW bylo dosaženo 12.12.2005 v době mezi 16. a 17. hodinou.

V průběhu roku 2005 bylo v distribuční soustavě SME zaznamenáno celkem 5 kalamitních událostí 
zapříčiněných povětrnostními vlivy. Za nejrozsáhlejší lze označit kalamitu z počátku prosince 2005, 
kdy došlo k extrémnímu spadu sněhu v horských oblastech Beskyd a Vsetínských vrchů s následnou 
vysokou poruchovostí venkovních vedení 22 kV a 0,4 kV a následným přerušením dodávek elektřiny. 
Mimořádným pracovním nasazením a v náročných povětrnostních podmínkách byly poruchy postupně 
odstraňovány a dodávky elektřiny do těchto oblastí obnoveny. 

Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typu úterý - pátek v distribuční soustavě SME 
(v MW/týdny).
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Dostupnost sítě

Od roku 2000 jsou v SME sledovány parametry dostupnosti sítí vyjádřené obecnými standardy souhrnné 
doby přerušení (OS1) a četnosti přerušení dodávky elektřiny (OS2) na připojeného zákazníka. 

OS1 - standard souhrnného přerušení dodávky elektřiny pro provozovatele distribuční soustavy - 
vyjadřuje průměrnou dobu, po kterou neměl připojený zákazník ve sledované oblasti a sledovaném 
období k dispozici dodávku elektrické energie. 

OS2 - standard četnosti přerušení dodávky elektřiny pro provozovatele distribuční soustavy - vyjadřuje 
průměrný počet přerušení na připojeného zákazníka ve sledované oblasti a sledovaném období.

Do hodnot obecných standardů jsou započteny všechny náhodné i plánované výpadky s dobou trvání 
delší než 3 min. s výjimkou kalamit.
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Rozvoj distribuční soustavy

V oblasti rozvoje distribuční soustavy byla pozornost zaměřena

1. na zajištění nových připojení zákazníků,
2. na přechod kabelových vedení z napěťové hladiny 6 kV na 22 kV,
3.  na řízení sítí vn jako význačného nástroje pro zlepšování spolehlivosti dodávky elektrické energie, 

a tím zkrácení doby bezproudí. Jedná se o:

• nasazování dálkově ovládaných odpínačů do venkovních sítí,
• instalování dálkově ovládaných vypínačů - recloserů,
• nasazování inteligentních odpínačů,
• realizaci dálkově řízených distribučních trafostanic (DTS),
• montáž indikátorů průchodů zkratových proudů do kabelových sítí vn,
• montáž směrových indikátorů poruchového proudu do venkovní sítí vn,
•  instalování zařízení (NetMDisp) ke sledování určených parametrů do distribučních trafostanic 

a přenosu informací na dispečink,

4.  na rekonstrukce a modernizace rozvodných zařízení z důvodu fyzického a morálního stáří zařízení, 
které zajistí nejen kvalitní dodávku elektrické energie pro stávající zákazníky, ale umožní i připojování 
nových zákazníků.
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Investiční výstavba

Cíle investiční, modernizační a rozvojové politiky

Hlavním cílem investiční a rozvojové politiky Severomoravské energetiky, a.s. bylo pokračování 
v investicích do obnovy distribučních sítí a jejího technického rozvoje. Investiční program se zaměřoval 
zejména na obnovu a modernizaci vysokonapěťových sítí, na výstavbu nových zařízení v souvislosti 
s napájením nových odběrných míst a na výstavbu 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. Mezi koncepční opatření 
pro zlepšování spolehlivosti dodávky elektrické energie a  zkrácení doby bezproudí patří zejména:

• strategie navrhování sítí, používaných prvků a chránění sítí,
• provoz kompenzovaných sítí vn,
•  nasazování dálkově ovládaných odpínačů do venkovních sítí a jejich návaznost na instalaci dálkově 

ovládaných vypínačů (recloser),
• nasazování automatických prvků, tzv. inteligentních odpínačů,
• montáž indikátorů průchodů zkratových proudů do kabelových sítí vn,
• rozšiřování počítačových řídicích systémů a nasazování moderních digitálních ochran.

Celkové investice - bez fi nančních investic (v mil. Kč)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 1 285,5 1 453,3 1 359,0 1 407,6 1 286,5 1 182,9

Přehled investic v roce 2005 (v tis. Kč)

 Pořizovací cena Umístění Způsob fi nancování
Distribuční soustava 1 020 133 tuzemsko vlastní zdroje
Distribuční transformátory 17 011 tuzemsko vlastní zdroje
Systémy dispečerského řízení 20 166 tuzemsko vlastní zdroje
Informační technologie 11 320 tuzemsko vlastní zdroje
Stavební objekty neenergetické 32 226 tuzemsko vlastní zdroje
Stroje a zařízení nezahrnuté v rozpočtu 13 021 tuzemsko vlastní zdroje
Elektroměry 48 845 tuzemsko vlastní zdroje
Finanční investice 10 000 tuzemsko vlastní zdroje
Ostatní 20 172 tuzemsko vlastní zdroje
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Investice do distribuční soustavy

Vedení vvn

V roce 2005 byla provedena rekonstrukce vedení vvn č. 603-4 Odbočka Odry, zahájena rekonstrukce 
vedení vvn č. 601-2 Albrechtice - Ropice a realizován odkup souboru vedení 110 kV, vyvádějících výkon 
z Elektrárny Dětmarovice, od společnosti ČEPS, a.s.

Název stavby Předpokládaná cena (v tis. Kč) Realizovaný objem (v tis. Kč)
Rekonstrukce vedení vvn č. 603-604 odbočka Odry 16 000 16 431
Rekonstrukce vedení vvn č. 601-602 Albrechtice - Ropice   23 525 23 806
Odkup vedení 110 kV (V 691, V 692 ,V 693/694, V 693/696) 160 339 160 339

Stanice vvn/vn

Investice se týkaly modernizace stanic, zejména nasazení moderní technologie vyžadující minimální 
údržbu. Byla dokončena rekonstrukce rozvodny 110 kV Vsetín, jejíž součástí bylo vybudování nové 
pomocné přípojnice. 

Název stavby Předpokládaná cena (v tis. Kč) Realizovaný objem (v tis. Kč)
Rekonstrukce R 110 kV Vsetín, II. etapa 16 000 18 987

Velké transformátory vvn/vn

Byly uskutečněny výměny dvou nových transformátorů 110/22 kV, jejichž prostřednictvím byly nahrazeny 
dva technologicky zastaralé stroje s velkými ztrátami a rizikem havárie.

Název stavby Předpokládaná cena (v tis. Kč) Realizovaný objem (v tis. Kč)
Výměna transformátoru 110/22 kV Prosenice 8 500 7 465
Výměna transformátoru 110/22 kV Albrechtice 10 000 9 741

Vedení vn, nn a distribuční transformátory

Investice v tomto směru byly směrovány převážně do kabelových a venkovních sítí vn a nn včetně 
montáže distribučních transformátorů v celkovém objemu 10,2 mil. Kč. Nová výstavba byla v této oblasti 
prováděna většinou v rámci staveb s oprávněnými náklady na připojení zákazníka. 

Název stavby Předpokládaná cena (v tis. Kč) Realizovaný objem (v tis. Kč)
Karviná - Mizerov, rekonstrukce kabelových
vedení vn a nn - I. etapa 20 587 18 561
Karviná - Mizerov, rekonstrukce kabelových 
vedení vn a nn - II. etapa 16 556 16 370
Karviná - Mizerov, rekonstrukce trafostanic - I. etapa 5 398 5 587
Jablunkov - Bocanovice, rekonstrukce nn 5 230 5 253
Jakubčovice, propoj vn 22 a vn 18  4 270 4 270
Olomouc, Pod Vlachovým - rekonstrukce DTS 5 150 4 581
Příkazy - rekonstrukce vn a nn 4 230 4 900
Velké Losiny - rekonstrukce nn 5 500 5 594
Jeseník - rekonstrukce nn 7 200 7 166
Dubicko - rekonstrukce nn – II. etapa 5 950 5 907
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Ostatní investice

Informační technologie

Od počátku roku 2005, v souladu se strategií VIZE 2008, byly veškeré služby v oblasti informačních 
technologií poskytovány výhradně společností ČEZData, s.r.o. a služby v oblasti telekomunikací 
společností ČEZNet, a.s. Obě tyto společnosti jsou členy Skupiny ČEZ.

Do těchto společností byl také prodán veškerý majetek SME související s jejich činností (především 
hardware a software) a převedena většina zaměstnanců bývalého útvaru ICT.
Objem odebraných služeb v oblasti ICT byl v roce 2005 ve výši 390 mil. Kč. 

Neenergetické stavby

V průběhu roku 2005 byla dokončena úprava stávajícího telefonního informačního centra v Zábřehu 
na Moravě, sloužícího k obsluze klientů Skupiny ČEZ, v hodnotě více než 14 mil. Kč a odstraněny 
dlouhodobé problémy s odpadními vodami z Domu energetiky realizací investiční stavby „Kanalizační 
přípojka z DE do ulice Novinářská“ za 8 mil. Kč.

Centrální nákup

V roce 2005 útvar Centrálního nákupu metodicky řídil a zajišťoval výběrová řízení na dodávky, služby 
a stavební práce pro všechny útvary společnosti. Metodika výběrových řízení uplatněná v SME 
v roce 2005 byla v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s pravidly 
stanovenými ve Skupině ČEZ. 

V průběhu roku 2005 ukončil útvar Centrální nákup samostatně 19 výběrových řízení na zakázky,
jejichž fi nanční objem jednotlivě převyšoval částku 5 mil. Kč; ve spolupráci se zaměstnanci detašovaného 
pracoviště integrovaného nákupu ČEZ, a.s. a ČEZ Logistiky, s.r.o. zajistil dalších 85 výběrových řízení. 
Jejich celkový fi nanční objem přesáhl částku 490 mil. Kč. 

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2005 nebyly fi nancovány žádné výzkumné ani vývojové programy.

Smluvně nabyté licence

V průběhu roku 2005 nebyly nabyty žádné licence.
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Řízení vybraných procesů

Systém řízení bezpečnosti, ochrany životního prostředí a jakosti

Úkoly zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zapracovány v systému 
řízení společnosti SME a v soustavě řídicích dokumentů jako součást řídicí práce manažérů a vedoucích 
zaměstnanců společnosti.

Současný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany ve SME 
je v souladu se stanovenou strategií a politikou, naplňuje vizi SME i Skupiny ČEZ.

V oblasti ochrany životního prostředí je od roku 2001 zaveden a certifi kován systém řízení ochrany 
životního prostředí (EMS) dle ISO 14001. V souvislosti s pravidelným ověřováním tohoto systému 
proběhl v SME v říjnu 2005 dozorový audit EMS, který potvrdil shodu s požadavky mezinárodní normy 
ČSN EN ISO 14001 vydané v roce 2004. 

Systém řízení jakosti je budován podle principů normy ČSN ISO 9001:2000 s cílem zajistit 
konkurenceschopnost procesů distribuce bez vydaného certifi kátu. Podstatné činnosti v oblasti kvality 
tvoří naplňování požadavků legislativy, zejména požadavků energetického zákona a vyhlášky 
ERU č. 306/2001 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektrotechnice pomocí 
technického informačního systému TOMS.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

Z celkového hodnocení úrazovosti a pracovní neschopnosti za posledních pět let je patrné, že úrazová 
četnost a pracovní neschopnosti v důsledku úrazů ve SME jsou výrazně nižší v porovnání s celostátním 
průměrem a s četností u ostatních společností s obdobnou problematikou pracovní činnosti. 

V roce 2005 byla dokončena identifi kace nebezpečí a hodnocení relevantních pracovních a zdravotních 
rizik v systému řízení BOZP zaměřená na oblast psychologických a sociálních rizik. Závěrem roku 
proběhla prověrka Inspekce bezpečnosti práce na plnění kritérií „Bezpečný podnik“, zaměřená 
na účinnost systému řízení BOZP a dosaženou úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Prověrka potvrdila splnění požadovaných kritérií systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
dle požadavků OHSAS 18001 a ILO-OHS 2001 a společnost je oprávněna nadále používat označení 
„Bezpečný podnik“.

Politika řízení rizik

V období roku 2005 setrvala společnost ve vedení politiky řízení rizik v konzervativním stylu, 
tj.  s cílem minimalizace rizik při zajištění přiměřeného zisku. Organizačně bylo do 31.12.2005 řízení 
rizik personifi kováno ve formě Výboru pro řízení rizik (RMC), risk manažera a vlastníků rizik a rovněž 
dokumentováno interními předpisy. 

RMC jako poradní orgán řízení rizik měsíčně na svých zasedáních monitoroval a řešil:

a) Kreditní riziko odběratelů elektřiny
-  týkající se neplnění fi nančních závazků odběratelů, tj. pohledávek společnosti (bylo řízeno nastavením 

systému platebních podmínek a monitorováním odběratelů),
b) Tržní a volumetrická rizika
-  týkající se migrace odběratelů a odhadů reálných odběrů elektrické energie (bylo řízeno 

monitorováním odběratelů včetně upřesňování jejich odběrových diagramů a denním zpřesňováním 
predikce spotřeby včetně zajišťování dodávek a kapacit - profi lů),

c) Finanční rizika 
-  týkající se možnosti platební neschopnosti společnosti, platební neschopnosti, bank a expozice 
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společnosti k zahraničním měnám a k fi nančním produktům (bylo řízeno monitorováním, zajištěním 
úvěrových linek, limitovanou dislokací úložek do bank a produktů a limitovanou expozicí k zahraničním 
měnám),

d) Distribuční rizika
-  doplňující řízení technických rizik provozování distribučních zařízení a týkající se standardů Vyhlášky 

ERÚ č. 306/2001 Sb., včetně připravované novely této vyhlášky (bylo řízeno monitorováním 
a projektovým týmem k zajištění trvalého dosahování standardů).

Ke zhodnocování vlastních volných fi nančních zdrojů v roce 2005 a do data uzávěrky této výroční zprávy 
SME využívala krátkodobých investičních instrumentů vnějšího peněžního trhu - depozitních směnek 
a fi nančních směnek - a fi ktivního cashpoolingu. Společnost nebyla v roce 2005 a ani do data uzávěrky 
výroční zprávy vystavena rizikům úvěrovým.

S vyčleněním významných částí podniku Distribuce a Obchod k 1.1.2006 byla ukončena činnost 
RMC a risk manažera společnosti, přičemž řízení rizik bylo transformováno do kompetencí příslušných 
společností Skupiny ČEZ a kompetencí příslušných úseků SME.

Sponzorský program

Severomoravská energetika, a.s. přispěla v roce 2005 do Nadace ČEZ prostředky v celkové výši 
29,1 mil. Kč. Podpořila tak celostátní projekty Nadace, jakými jsou Duhová hřiště, Duhové auto 
a Duhové dílny. Polovina fi nančních darů směřovala na podporu regionálních projektů - 
„Pomáháme tam, kde působíme“.

Fakultní nemocnice v Olomouci tak mohla zakoupit sestavu pro vestibulární vyšetření, Nemocnice 
s poliklinikou Havířov rozšířila své vybavení o infúzní pumpy a lineární dávkovače. Speciální 
ZŠ Schola Viva v Šumperku získala fi nance na vybudování terapeutické místnosti pro handicapované 
děti, SOŠ a SOU pro tělesně postiženou mládež v Ostravě vybudovala učebnu elektrotechniky, Sdružení 
pro pomoc mentálně postiženým v Bruntále otevřelo terapeutickou dílu a ZOO Ostrava vytvořila speciální 
program pro handicapované. 

Za zmínku stojí i významná podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných v regionu, jakými byly 
například Mezinárodní loutkařský festival Spectaculo Interesse, Svatováclavský hudební festival nebo 
Evropské hry speciálních olympiád v atletice, podpořena byla také činnost Dětského muzea Jánský vrch.

Kromě prostředků, jež byly vynaloženy prostřednictvím Nadace ČEZ, věnovala SME v roce 2005 více 
než 2,8 mil Kč na společensky potřebné a prospěšné projekty především v oblasti zdravotnictví, školství, 
kultury a sportu. Díky těmto prostředkům se uskutečnila například „Vánoční nadílka u koňů“ pro děti 
z dětských domovů, byly nakoupeny speciální logopedické pomůcky pro speciální školy, či mohl být 
pořízen speciální přístroj pro laparoskopickou chirurgii ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě. 

Reklamní projekty

V roce 2005 se stala SME významným partnerem řady zajímavých projektů, jako například:

• Mistrovství Evropy ve futsale
• atletický mítink Zlatá tretra
• SME Street Hockey
• hudební festival Janáčkův máj
• hudební festival Colours of Ostrava
• mezinárodní festival Divadelní fl ora
• Podzimní festival duchovní hudby
• ceny hudební akademie Anděl 2004
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Vztah k životnímu prostředí 

Severomoravská energetika, a.s. má od roku 2001 zavedený a certifi kovaný systém řízení ochrany 
životního prostředí (EMS) dle ISO 14001 s platností do konce roku 2007. 

Společnost vynaložila v roce 2005 na zajištění požadavků legislativy v oblasti životního prostředí 
z provozních nákladů téměř 4,5 mil. Kč. Z toho náklady na odstranění vyprodukovaných odpadů činily 
cca 1,2 mil. Kč. Ostatní fi nanční prostředky byly vynaloženy zejména na provádění rozborů olejů 
na přítomnost PCB a rozborů vod, údržbu zařízení na čištění odpadních vod, pořízení a instalaci 
záchytných van pod distribuční transformátory a sanaci havarijních úniků ropných látek. 

Na základě smlouvy o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých 
před privatizací, uzavřené mezi SME a FNM ČR, pokračovaly průzkumné a sanační práce na starých 
ekologických zátěžích SME. V roce 2005 bylo vynaloženo na tyto aktivity z prostředků FNM 
více než 2,6 mil. Kč.

V souladu s požadavky zákona o odpadech pokračuje proces inventarizace zařízení s olejovou náplní 
za účelem prokázání neexistence PCB, který má být dokončen nejpozději do roku 2010. V současné 
době je prověřeno cca 5 100 zařízení, což je 39 % zařízení podléhajících této povinnosti. 

V rámci prevence ochrany vod byly realizovány investiční akce zahrnující ekologické úpravy stanovišť 
transformátorů, tlumivek, havarijních jímek a instalace odlučovače ropných látek na rozvodnách 
v Bruntále, Šternberku a Mohelnici. Projekčně byla připravena další ekologická stavba v rozvodně 
v Olomouci. Celkově náklady na ekologické investice v roce 2005 činily 9,6 mil. Kč.
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Lidské zdroje 

Vývoj počtu a skladby zaměstnanců

V souladu s Koncepcí podnikatelské činnosti SME, schválenou mimořádnou valnou hromadou 
společnosti dne 23.11.2004 a rozšířenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.12.2005, prochází 
Severomoravská energetika, a.s. rozsáhlými organizačními změnami. Činnosti, které byly doposud 
zajišťovány jednotlivými útvary SME, jsou postupně ze SME vyčleňovány a převáděny do ČEZ, a.s. 
a do nově vznikajících společností Skupiny ČEZ, a pro SME jsou nadále zajišťovány dodavatelským 
způsobem.

Činnosti vyčleněné k 1.1.2005

Do společnosti ČEZ, a.s. bylo převedeno 26 zaměstnanců úseku Lidských zdrojů včetně všech 
personálních procesů a činností.

Do společnosti ČEZData, s.r.o. bylo převedeno 69 zaměstnanců odboru ICT včetně procesů a činností 
charakteru informační technologie. 

Do společnosti ČEZnet, a.s. bylo převedeno 11 zaměstnanců oddělení Telekomunikace včetně procesů 
a činností charakteru CT. 

Činnosti vyčleněné k 1.3.2005

K tomuto datu bylo uzavřeno pracoviště Call centra v Ostravě a byl proveden převod pracovních míst 
na pracoviště Call centra v Zábřehu na Moravě. Celkem 21 zaměstnanců bylo převedeno do společnosti 
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

Činnosti vyčleněné k 1.6.2005

Do společnosti ČEZ Měření, s.r.o. bylo převedeno 199 zaměstnanců úseku Distribuce včetně procesů 
a činností v oblasti elektroměrových služeb. 

Činnosti vyčleněné k 1.7.2005

Do společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. bylo převedeno 144 zaměstnanců včetně činností 
spojených s obsluhou zákazníků kategorie maloodběratelů - podnikatelů a domácností a fakturace 
elektřiny včetně zpracování přijatých plateb a vymáhání pohledávek.

Činnosti vyčleněné k 1.8.2005

Do společnosti ČEZ, a.s. bylo převedeno 11 zaměstnanců úseku Financování a 2 zaměstnanci útvaru 
Interní audit včetně souvisejících činností.

Rok 2006

K 1.1.2006 byl proveden vklad části podniku organizační jednotka Distribuce společnosti SME 
do společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a došlo ke zvýšení majetkové účasti SME ve společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. účastí na zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
nepeněžitým vkladem části podniku organizační jednotka Distribuce.

Ke stejnému datu bylo do společnosti ČEZ Distribuce, a.s. převedeno 240 zaměstnanců včetně procesů 
a činností v oblastech správa aktiv (technologie a související zařízení distribuční soustavy současných 
pěti distribučních společností) a výkon vlastnických práv a povinností nad těmito aktivy, včetně zajištění 
péče o zákazníky na všech napěťových úrovních a řízení soustavy v reálném čase.
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K 1.1.2006 se uskutečnil vklad části podniku organizační jednotka Obchod společnosti SME 
do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., a došlo ke zvýšení majetkové účasti ve společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. 
účastí na zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. nepeněžitým vkladem části podniku 
organizační jednotka Obchod.

Do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. bylo převedeno 42 zaměstnanců včetně procesů a činností 
souvisejících s prodejem elektřiny, poprodejní péčí o zákazníky, podporou prodeje a marketingem.

K datu 1.1.2006 bylo převedeno do společnosti ČEZ, a.s. 33 zaměstnanců úseku Financování, 
včetně daňových, fi nančních a účetních procesů.

K datu 1.1.2006 byli převedeni 3 zaměstnanci útvaru Public Relations do společnosti ČEZ, a.s., včetně 
procesů a činností v oblasti vztahů s veřejností a vnitřní komunikace. 

V důsledku těchto procesů dochází k postupnému snižování celkového počtu zaměstnanců SME.

Vývoj počtu zaměstnanců (k 31.12.)
rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005
počet zaměstnanců 2049 1857 1781 1696 1555 957

základní
6

(0,6 %)

vyučení v oboru
316

(33,0 %)

středoškolské
436

(45,6 %)

vysokoškolské
199

(20,8 %)

do 20 let
1

(0,1 %)

21 - 30 let
91

(9,5 %)

41 - 50 let
277

(28,9 %)

51 - 60 let
267

(27,9 %)

nad 60 let
11

(1,2 %)

31 - 40 let
310

(32,4 %)

Skladba zaměstnanců v roce 2005 
podle vzdělání (k 31.12.)

Skladba zaměstnanců v roce 2005 
podle věku (k 31.12.)
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Sociální politika

Sociální politika Severomoravské energetiky, a.s. je realizována prostřednictvím sociálního programu, 
který představuje široký okruh aktivit a produktů poskytovaných zaměstnancům. Celkový objem 
fi nančních prostředků vyčleněných v roce 2005 na fi nancování tohoto programu činil 37 mil. Kč.

Prostřednictvím sociálního programu poskytuje společnost zaměstnancům příspěvky na penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, soukromé životní pojištění, stravování, dětskou rekreaci, ozdravné 
pobyty dětí, dále na rekreaci v rekreačním středisku společnosti. Součástí sociálního programu je rovněž 
příspěvek na činnost Klubu seniorů. 

V rámci sociálního programu je vytvářen sociální fond, do kterého bylo v roce 2005 přiděleno 
10,4 mil. Kč, které byly čerpány především na:

• stravování,
• návratné i nenávratné sociální výpomoci,
• poskytování bezúročných půjček na řešení bytových potřeb,
• příděly do osobních účtů zaměstnanců.

Společnost zajišťovala pro své zaměstnance lékařskou preventivní péči u smluvních lékařů 
a nadstandardní zdravotní péči. 

Vztahy společnosti s odbory

Ve společnosti Severomoravská energetika, a.s. působí šest základních odborových organizací 
sdružených ve Sdružení Základních organizací Odborového svazu ECHO - Skupina ČEZ, region severní 
Morava. Je v nich organizováno celkem 656 zaměstnanců, tj. 68,54 % z celkového počtu zaměstnanců. 
Ve stanoveném termínu, na základě dohody mezi odbory a vedením společnosti SME a bez zásahu 
třetích stran, byl uzavřen 4. dodatek Kolektivní smlouvy. Ve společnosti je dlouhodobě zachováván 
sociální smír.

Informace o aktivitách v oblasti pracovněprávních vztahů

V průběhu roku 2005 pokračovaly aktivity pro podporu a zkvalitnění vnitřní komunikace k projektu 
integrace SME do Skupiny ČEZ, které byly zahájeny v roce 2004 prostřednictvím projektu Komunikační 
platforma SME. V rámci tohoto projektu byla vytvořena celá řada nástrojů a nových komunikačních 
kanálů, které napomáhají ke zkvalitnění komunikace v období změn. Projekt nastavil vnitřní komunikaci 
a pravidla pro setkávání vedoucích zaměstnanců, dále byly nastartovány procesy, které napomáhají 
zaměstnancům adaptovat se na nové podmínky a situaci. Rovněž v roce 2005 se SME zúčastnila 
soutěže Credit Suisse o nejlepšího zaměstnavatele v regionu a umístila se na druhém místě.

SME trvale klade důraz na prohlubování a zvyšování kvalifi kace svých zaměstnanců. V roce 2005 byla 
provedena základní a periodická školení všech „druhých“ profesí dle platné legislativy, 
nutná pro zajištění činností souvisejících s předmětem podnikání SME. Celkem se v rámci systémového 
vzdělávání proškolilo 1 057 zaměstnanců. Kvalifi kaci si studiem při zaměstnání na středních a vysokých 
školách zvyšovalo 43 zaměstnanců. 

Pro uvolňované zaměstnance byl i v roce 2005 využíván systém outplacementu realizovaný 
v SME prostřednictvím Centra ŠANCE, který napomáhá k překlenutí obtížného období propouštění 
a usnadňuje zaměstnancům přechod na externí trh práce. V rámci Centra ŠANCE je zaměstnancům 
nabízena možnost vhodné rekvalifi kace, zařazení do databáze personálních agentur, psychologické 
a pracovněprávní poradenství, informace z úřadů práce v regionu, přehledy volných pracovních míst 
a další potřebné informace. 
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Strategické záměry Skupiny ČEZ

Stručná prognóza vývoje elektroenergetiky z pohledu Skupiny ČEZ

Energetický sektor v České republice se bude nadále vyvíjet v podmínkách integrace hospodářství 
Evropské unie. Přes technická omezení se bude propojení s okolními trhy rozšiřovat a v horizontu 
nejbližších let lze ve střední Evropě očekávat sblížení hladiny cen elektřiny na velkoobchodním trhu. 
Na podporu vytváření jednotného evropského trhu s elektřinou jsou zaměřeny i výsledky sektorového 
šetření Evropské komise, které proběhlo v roce 2005. Státní regulace bude nadále souběžně zaměřena 
na podporu konkurenceschopnosti ekonomik členských států Evropské unie, ochranu spotřebitelů 
a životního prostředí, což se mimo jiné projeví pokračujícím snižováním energetické náročnosti.

K ověření dostupnosti primárních paliv v situaci, kdy poptávka po energii roste a podnikatelské prostředí 
nutí investory k opatrnosti, komise připravuje aktualizaci podkladů pro spolupráci členských zemí 
v oblasti energetické politiky. Protože Evropa nedisponuje dostatečnými primárními energetickými zdroji 
ani jejich zásobami, je zřejmé, že rizika s tím spojená může omezit jen vhodnou globální diversifi kací 
trhů, druhů zdrojů a území, odkud přicházejí. Na základě aktuální zkušenosti s poruchami dodávek 
ruského zemního plynu dojde patrně k novému posouzení dřívějšího předpokladu možné závislosti 
členských států Evropské unie na jediném dodavateli a perspektiv spolehlivosti rozvoje energetiky 
založené na tomto druhu paliva, a bude přezkoumána možnost širšího využití jaderné energie. 
Podobnými prioritami, včetně státem podpořených pilotních projektů nového rozvoje jaderné energetiky, 
bude vedena i energetická politika Spojených států amerických.

V příštích letech významně ovlivní energetiku budoucí rozhodnutí o způsobu regulace emisí oxidu 
uhličitého a v menší míře i dalších škodlivin. Současný stav politických vyjednávání neumožňuje 
odhadnout, zda se evropské schéma obchodování s emisními povolenkami po roce 2012 rozšíří 
i na světově rozhodující znečišťovatele, anebo zda Evropská unie naopak přizpůsobí svůj přístup jejich 
méně přísným požadavkům. Vzhledem k úloze, kterou má volba paliva a z ní vyplývající emise 
pro ekonomiku investičních projektů, je tato nejistota vedle nynějšího obtížně předvídatelného vývoje 
na trzích s ropou a plynem jedním z nejzávažnějších problémů, před kterými evropská energetika stojí.

Českou energetiku stabilizuje domácí palivová základna hnědého uhlí, vysoký podíl výroby jaderných 
elektráren a nízká závislost na dovážených fosilních palivech. Pro zvýšení předvídatelnosti vývoje 
pro následující desítky let je potřebné v krátké době rozhodnout o případném využití uhelných zásob 
ležících za tzv. územními limity těžby a o možnosti umístění nového jaderného zdroje v České republice. 
Do doby přijetí těchto rozhodnutí bude nutné optimální rozvoj české energetiky připravovat variantně.

Pravidla UCTE nově umožňují, aby se provozovatelé přenosových soustav dohodli na sdílení 
odpovědnosti za provoz širší regionální elektrizační soustavy. Tento postup se může stát významným 
stimulem pro další zlepšení ekonomiky energetického sektoru regionu, zejména díky možnosti vyšší 
specializace jednotlivých výroben na poskytování obchodovaných energetických produktů a snížení 
požadavků na rezervy při zachování celkové spolehlivosti soustavy. Tuto potenciální výhodu, stejně 
jako obchodní perspektivy vůbec, bohužel i pro Českou republiku stále více omezuje zatížení celé 
středoevropské soustavy pronikavě se zvyšujícím objemem nahodilých, obchodně ani technicky 
neregulovatelných toků elektřiny způsobených rychlými změnami výroby větrných elektráren v severním 
Německu. Propustnost sítě bude dále ovlivněna postupem ekologizace elektráren v Polsku a na Balkáně.

Přes dostatek fi nančních zdrojů dojde v oblasti vlastnické struktury v evropské energetice s výjimkou 
některých nových členských zemí v důsledku snižujícího se počtu cílů a  zvyšujícího se důrazu 
na ochranu hospodářské soutěže patrně ke snížení rozsahu integračních transakcí.

Koncepce podnikatelské činnosti 

Koncepce podnikatelské činnosti, schvalovaná valnou hromadou, představuje jeden z výchozích řídicích 
dokumentů akciové společnosti ČEZ a celé Skupiny ČEZ, který vymezuje rámec podnikání, hodnoty 
a cíle společnosti. Defi nuje tak základní odpovědnost jejích orgánů a vrcholového managementu.
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Rozhodujícím posláním Skupiny ČEZ je zajistit svým akcionářům dlouhodobý přiměřený zisk úspěšným 
podnikáním zejména na trhu s elektřinou v České republice i v zahraničí. Tento úkol bude splněn pouze 
za předpokladu naplnění základní vize společnosti, a to stát se jedničkou na trhu s elektrickou energií 
střední a jihovýchodní Evropy. Prostředkem k dosažení tohoto cíle mohou být vedle úspěšného působení 
na regionálním trhu s elektřinou zejména akvizice majetkových podílů v zahraničních energetických 
společnostech, popřípadě sekundární vstup do již soukromými vlastníky ovládaných společností 
v případech změny orientace současných vlastníků.

Nejdůležitější podnikatelskou činností Skupiny ČEZ je výroba, nákup, distribuce a prodej elektrické 
energie konečným zákazníkům včetně poskytování podpůrných služeb. Rozhodující podíl tržeb 
je generován dodávkou elektřiny z vlastních ekonomicky efektivních zdrojů, zajištěné s vysokou 
spolehlivostí, minimálními bezpečnostními riziky a dopady na životní prostředí. Důležitou součástí 
hospodaření je optimalizace výroby elektřiny a současně obchodu s emisními povolenkami CO2
v rámci evropského obchodovacího schématu. Při provozování jaderných zdrojů má jaderná bezpečnost 
tu nejvyšší prioritu.

Strategické záměry 

S cílem naplnění strategických záměrů se Skupina ČEZ soustředí na následující nejdůležitější iniciativy:
   
•  Dokončit projekt VIZE 2008 - přechod na maximálně efektivní systém řízení v integrované Skupině 

ČEZ v České republice, využít úspěšného zahájení činnosti rozhodujících procesních dceřiných 
společností v roce 2005 k dosažení plných synergických efektů. Zajistit transparentní prostředí 
na všech úrovních řízení, kvalitní komunikací vytvořit podmínky k vysoké výkonnosti, a tím k udržení 
dlouhodobé prosperity všech členů Skupiny ČEZ.

•  Připravit obnovu výrobní kapacity uhelných elektráren a vytvářet podmínky pro prodloužení 
životnosti jaderných zdrojů. Rok 2006 je prvním rokem investiční přípravy obnovy vybraných 
jednotek – komplexní obnovy elektráren Tušimice, Prunéřov a části Elektrárny Počerady a výstavby 
nových, nadkritických bloků (se zvýšenou účinností) o výkonu cca 660 MW v elektrárnách Ledvice 
a Počerady, které budou využívat nejlepší dostupné technologie. Životnost stávajících zdrojů bude 
řízena tak, aby byly ekonomicky optimálně využity dostupné zásoby paliva. V případě, že budou 
zpřístupněna dosud nevyužitelná uhelná ložiska, jsou připravovány projekty nových výrobních zdrojů 
a průběžně bude zkoumána vhodnost výstavby zdrojů na plyn nebo černé uhlí. Bude provedena 
analýza podmínek pro realizaci nových jaderných zdrojů. Investiční program bude periodicky 
aktualizován s ohledem na perspektivu vývoje na trhu a vývoje v oblasti ochrany životního prostředí, 
zejména regulace emisí CO2. ČEZ, a.s. počítá s vybudováním portfolia, které bude plně uplatnitelné 
a fl exibilní pro potřeby vnitřního trhu s elektřinou mezi členskými státy Evropské unie při respektování 
požadavků na zajištění dodávek pro Českou republiku bezpečným, ekologickým a nákladově 
optimálním způsobem.

•  Průběžně integrovat zahraniční dceřiné společnosti, pokračovat v programu zahraničních akvizic 
ve střední a jihovýchodní Evropě, rozšiřovat působení na mezinárodním trhu s elektřinou u všech 
druhů obchodů a posilovat přítomnost v cílových zemích pomocí místních zastoupení.

•  Průběžně posilovat budování fi remní kultury zaměřené na výkonnost.

K dalším úkolům patří:

•  Udržet pozici ČEZ, a.s. na trhu dodávek tepla, případně vstoupit do výhodných investic nebo akvizic.
•  Vyhledávat smysluplné a ekonomicky zdůvodnitelné projekty využití obnovitelných zdrojů, především 

v oblasti větrné energie, biomasy a vodní energie, a úspor emisí CO2 jak u vlastních zdrojů, 
tak formou joint implementation nebo clean development mechanism.

•  Přispívat jako respektovaný partner k vytváření efektivního podnikatelského prostředí energetického 
sektoru v České republice i v Evropské unii.

•  Průběžně dále zlepšovat mediální obraz společnosti, aby byla vnímána jako spolehlivý partner 
a seriozní konkurent, účinně využívající své kapacity ku prospěchu nejen svých akcionářů 
a zaměstnanců, ale i dodavatelů a odběratelů.
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Projekt VIZE 2008

V polovině roku 2004 došlo k zintenzivnění integračního úsilí Skupiny ČEZ zahájením projektu 
VIZE 2008, který je jedním ze tří nosných pilířů naplnění vize Skupiny ČEZ stát se jedničkou na trzích 
s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Tento projekt je svým rozsahem největším projektem 
v energetice ve střední Evropě.

Hlavní cíle projektu VIZE 2008 pro rok 2006 jsou zaměřeny na dokončení transformace a zahájení 
zvyšování výkonnosti.

Již během roku 2004 projekt přinesl celou řadu výsledků ve vymezení nového organizačního uspořádání 
Skupiny ČEZ a zahájení jeho realizace. Ve Skupině ČEZ byly informační technologie vyčleněny 
do společnosti ČEZData, s.r.o., telekomunikační služby svěřeny společnosti ČEZnet, a.s. a k 1.1.2005 
bylo centralizováno řízení lidských zdrojů.

2005 - rok transformace

Během roku 2005 proběhly největší transformační a integrační změny Skupiny ČEZ. Klíčová část 
majetku, zaměstnanců a činností pěti regionálních distribučních společností byla postupně převedena 
do nově založených, procesně orientovaných dceřiných společností a centralizovaných útvarů ČEZ, a.s.

Převod činností z regionálních distribučních společností do nově vzniklých procesních společností:

V období od ledna do července byla postupně přesunuta obsluha 3,4 mil. zákazníků z  jednotlivých 
distribučních společností do společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. K 1.7.2005 tak byla obsluha 
zákazníků podnikatelského maloodběru a domácností zajišťována z jednoho místa, což přinese zvýšení 
kvality a zefektivnění péče o zákazníky.

Čez, a. s.,
+ 5 regionálních
distribučních
společností

2004
Velký třesk

2005
Transformace

Dokončení
transformace REAS
do nových procesních
společností

Řešení ukončení činnosti
transformovaných REAS

Zvyšování výkonnosti,
implementace nejlepších
praxi Skupiny ČEZ

2006
Zvyšování
výkonnosti

2007
Dokončení
projektu

2008
ČEZ, a. s.
+ 10 procesních
společností

 Nově vzniklé procesní společnosti
Regionální distribuční společnost ČEZ Zákaznické ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ Prodej, s.r.o.
 služby, s.r.o.  a ČEZ Distribuce, a.s.
Severočeská energetika, a.s. 1.5. - 1.7.2005 1.6.2005 1.11.2005 1.11.2005
Severomoravská energetika, a.s. 1.7.2005 1.6.2005 1.7.2005 1.11.2006
Středočeská energetická a.s. 1.6. - 1.7.2005 1.6.2005 1.12.2005 1.12.2005
Severočeská energetika, a.s. 1.5. - 1.7.2005 1.6.2005 1.11.2005 1.11.2005
Východočeská energetika, a.s. 1.4. - 1.5.2005 1.6.2005 1.10.2005 1.10.2005
Západočeská energetika, a.s.  1.1.2005 1.6.2005 1.9.2005 1.9.2005

 Nově vzniklé procesní společnosti
Regionální distribuční společnost ČEZData, s.r.o ČEZ Správa ČEZ Distribuční ČEZ Obnovitelné
 a ČEZnet, a.s majetku, s.r.o. služby, s.r.o. zdroje, s.r.o.
Severočeská energetika, a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006
Severomoravská energetika, a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006
Středočeská energetická a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006
Východočeská energetika, a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006
Západočeská energetika, a.s. 1.1.2005 1.7.2006 1.7.2006 1.7.2006
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K 1.6.2005 byly ze všech regionálních distribučních společností vyčleněny činnosti související s měřením 
elektřiny do nové procesní společnosti ČEZ Měření, s.r.o. Většina zaměstnanců zůstala ve svých 
původních regionech, jejich činnost je však metodicky zastřešována a řízena z jednoho místa pro celou 
Skupinu ČEZ. 

Od 1.7.2005 zahájila společnost ČEZ Logistika, s.r.o. poskytování vybraných služeb nákupu pro 
Severomoravskou energetiku, a.s. Během podzimu převzala ČEZ Logistika, s.r.o. zajišťování nákupních 
služeb i od dalších regionálních distribučních společností, takže dnes zajišťuje veškeré nákupy v oblasti 
distribuce ve Skupině ČEZ. 

V roce 2005 proběhla centralizace fi nančních, účetních a daňových služeb ve Skupině ČEZ. 
K 1.7. 2005 byly ze všech regionálních distribučních společností soustředěny činnosti fi nancování 
a k 1.1.2006 činnosti účetnictví a daní do společnosti ČEZ, a.s. K 1.7.2005 došlo též k vytvoření 
centrálního útvaru pro řízení rizik pro Skupinu ČEZ.

Ve druhém pololetí 2005 byly postupně v měsíčních cyklech uskutečňovány vklady částí podniků 
Obchod a Distribuce z regionálních distribučních společností do nově založených procesních společností 
ČEZ Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. Tímto byla oddělena licencovaná činnost distribuce od prodeje 
a splněn požadavek na právní unbundling těchto činností. K 1.12.2005 byly vyčleněny útvary ČEZ a.s. 
zabývající se prodejem elektřiny (jako část podniku) do ČEZ Prodej, s.r.o. 

K 1.1.2006  byly soustředěny veškeré činnosti vnější a vnitřní komunikace z regionálních distribučních 
společností do společnosti ČEZ, a.s. a ukončena centralizace správy výpočetní techniky vkladem 
příslušné části podniku ČEZ, a.s. do ČEZData, s.r.o. 

K naplnění cílů byla nezbytná intenzivní a kontinuální práce se zaměstnanci. Pracovní pozice v nových 
společnostech byly během transformace přednostně obsazovány přímými výběry zaměstnanců 
ze Skupiny, probíhala vnitřní výběrová řízení. Odborové organizace byly průběžně seznamovány 
s průběhem transformace, přičemž byly striktně dodržovány platné kolektivní smlouvy a zákoník práce.

K 31.12.2005 byla dokončena fúze ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. a HYDROČEZ, a.s.

Cíle pro rok 2006

V roce 2006 bude dokončena transformace regionálních distribučních společností vyčleněním 
zaměstnanců, činností a majetku do společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Správa majetku, s.r.o. 
a ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Projekt VIZE 2008 se rovněž zaměří na další zvyšování výkonnosti 
a zavádění nejlepších praxí v nových společnostech a centralizovaných útvarech ČEZ, a.s.

V roce 2006 zahajuje Skupina ČEZ divestiční proces ostatních majetkových účastí, jejichž předmět 
podnikání leží mimo Skupinou ČEZ vytčený rámec, nebo jde o aktivity, které lze získat z trhu od jiných 
dodavatelů. Poradcem pro tuto činnost je přední investiční banka působící v České republice, vzešlá 
z výběrového řízení, spolu s dalšími odbornými fi rmami.

Očekávaná hospodářská a fi nanční situace v roce 2006

V roce 2006 bude společnost ČEZ, a.s. pokračovat v řízení portfolia svých elektrárenských zdrojů 
s optimalizací výroby elektřiny a prodeje povolenek CO2, s využitím zkušeností získaných v prvém roce 
tohoto způsobu provozu. Základ hospodářského výsledku roku 2006 již byl položen v prodejní kampani 
elektřiny, která proběhla v druhé polovině roku 2005.

Pro rok 2006 si Skupina ČEZ v rámci projektu VIZE 2008 vytkla za cíl dokončení transformace 
a optimalizaci činnosti nových procesních společností zavedením nejlepší praxe. Portfolio dalších 
tuzemských majetkových podílů bude optimalizováno formou redukce; některé činnosti, které jsou běžně 
dostupné na trhu, nebudou nadále zajišťovány fi rmami náležejícími do Skupiny ČEZ. Významnou roli 
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budou i v roce 2006 hrát akvizice, zejména zahraničních aktiv. Ve společnostech začleněných 
do Skupiny ČEZ v roce 2005 (distribuční společnosti v Bulharsku a Rumunsku, Severočeské doly, a.s. 
v tuzemsku) budou postupně slaďovány procesy s nejlepší praxí Skupiny. V průběhu roku 2006 
je očekáváno začlenění dalších fi rem, ať již jde o polské černouhelné elektrárny Elcho a Skawina, které 
byly získány podpisem kupní smlouvy v závěru ledna 2006, či bulharskou černouhelnou elektrárnu 
Varna, ale i další, vzešlé z probíhajících či očekávaných tendrů ve střední a jihovýchodní Evropě.

V přípravě obnovy uhelných elektráren předpokládá Skupina ČEZ v roce 2006 uzavření základních 
smluvních dokumentů na realizaci projektů obnovy celkem osmi bloků 200 MW v elektrárnách Tušimice II 
a Prunéřov II. V březnu 2006 byl schválen i projekt nového bloku 660 MW v Elektrárně Počerady, který 
bude obdobou již schváleného projektu na výstavbu stejného bloku v Elektrárně Ledvice. 

V roce 2006 očekává Skupina ČEZ další zlepšení svých hospodářských výsledků, např. nárůst 
provozního hospodářského výsledku (EBIT) o 25 %, a to na úroveň 36,8 mld. Kč. Zlepšení ukazatele 
EBITDA (provozní hospodářský výsledek očištěný o odpisy) je očekáváno ve výši 16 % s tím, 
že bude dosaženo úrovně 58,1 mld. Kč. Čistý zisk Skupiny ČEZ je očekáván ve výši 26,7 mld. Kč, 
zde předpokládané zlepšení představuje 20 %. Za hlavní faktory růstu hospodářských výsledků 
je považováno zlepšení hrubé marže z výroby a obchodu, dosažení úspor v rámci pokračujícího 
projektu VIZE 2008. Souhrnný přínos zahraničních aktivit (Bulharsko, Rumunsko, popř. Polsko) do EBIT 
je očekáván nejméně ve výši 2 mld. Kč.

Na pořízení dlouhodobého majetku plánuje Skupina ČEZ vynaložit v roce 2006 cca 23 mld. Kč, z toho 
mateřská společnost necelých 10 mld. Kč. Dceřiné společnosti plánují tento objem ve výši přesahující 
13 mld. Kč, z toho zahraniční společnosti 3 mld. Kč. Objem investic do dlouhodobého fi nančního majetku 
bude spíše limitován úspěchy v probíhajících a připravovaných tendrech.

Obdobně je očekáváno zlepšení hospodářských výsledků i mateřské společnosti ČEZ, a.s., 
a to v provozním hospodářském výsledku o 33 % na úroveň 26,1 mld. Kč, v ukazateli EBITDA o 16 % 
na úroveň 38,7 mld. Kč a v čistém zisku o 15 % na úroveň přesahující 20,3 mld. Kč.

Očekávané hospodářské výsledky SME

V roce 2006 vrcholí v Severomoravské energetice, a.s. transformační proces, který zásadním způsobem 
ovlivní výsledky hospodaření. Vyčleněním hlavních podnikatelských aktivit prodeje a distribuce elektrické 
energie na začátku roku 2006 a distribučních služeb a správy majetku počátkem 2. pololetí 2006 bude 
transformační proces ukončen. 

Dosavadní činnosti budou zabezpečovány v nově vznikajících procesně orientovaných společnostech 
Skupiny ČEZ. Severomoravská energetika, a.s. vlastní podíly v těchto společnostech a přínosy 
z kapitálových účastí budou zdrojem dalších příjmů a pokryjí nezbytné provozní i investiční výdaje.

Celkový výsledek hospodaření po zdanění se předpokládá ve výši 985,9 mil. Kč. Bude významně 
ovlivněn rozpuštěním odloženého daňového závazku ve výši 708,6 mil. Kč. Předpoklad celkových 
nákladů včetně daně z příjmů tak činí 360,6 mil. Kč a celkové výnosy jsou očekávány ve výši 
1 346,5 mil. Kč. 

Řízení peněžního toku směřuje k zajištění úhrady vkladů do společností ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ 
Distribuce, a.s., ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a ČEZ Správa majetku, s.r.o., výplaty dividend a k pokrytí 
nezbytných provozních výdajů včetně pořízení investic bez nutnosti čerpání úvěrů.

Pokračující restrukturalizace procesů a činností Skupiny ČEZ směřuje ke zvýšení jejich efektivnosti 
a k zajištění dalších úsporných efektů v roce 2006 jak v oblasti provozních, tak i investičních výdajů.
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Výrok auditora
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Rozvaha

Aktiva k 31.12. (v tis. Kč)   
     2005  2004
     Brutto Korekce Netto Netto
      AKTIVA CELKEM 26 176 931  -9 736 631  16 440 300  17 004 959 
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0   0
B.     Dlouhodobý majetek 19 833 071  -9 390 136  10 442 935  10 360 964 
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  108 644  - 70 489   38 155   157 119 
   3 Software  42 167  - 32 253   9 914   46 851 
   4 Ocenitelná práva  59 372  - 38 236   21 136   65 081 
   7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  7 105  0  7 105   44 187 
    8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0    0 0  1 000 
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 18 914 890  -9 319 647  9 595 243  9 237 363 
B. II. 1 Pozemky  149 413  - 10 708   138 705   139 292 
   2 Stavby 11 711 240  -4 803 209  6 908 031  6 592 049 
   3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6 878 795  -4 500 371  2 378 424  2 431 741 
   6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek  32 745  - 5 359   27 386   3 989 
   7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  141 852  0     141 852   65 618 
    8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   845  0   845   4 674 
B. III.   Dlouhodobý fi nanční majetek  809 537  0   809 537   966 482 
B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách  719 144  0     719 144   730 097 
   2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  90 393  0     90 393   82 802 
    4 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 
   a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 0    0 0  153 583 
C.     Oběžná aktiva 6 335 911  - 346 495  5 989 416  6 610 308 
C. I.   Zásoby  13 532  0   13 532   21 929 
C. I. 1 Materiál   510  0      510   8 248 
    2 Nedokončená výroba a polotovary  13 022  0     13 022   13 681 
C. II.   Dlouhodobé pohledávky  6 546  0   6 546   23 729 
   5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy  6 546  0   6 546   6 579 
    7 Jiné pohledávky 0    0 0  17 150 
C. III.   Krátkodobé pohledávky 5 083 456  - 224 412  4 859 044  4 906 569 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů  930 224  - 193 837   736 387   601 322 
   6 Stát - daňové pohledávky  327 096  0     327 096   282 364 
   7 Ostatní poskytnuté zálohy  34 334  0     34 334   12 618 
   8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 3 744 426  - 4 426  3 740 000  3 415 472 
    9 Jiné pohledávky  47 376  - 26 149   21 227   594 793 
C. IV.   Krátkodobý fi nanční majetek 1 232 377  - 122 083  1 110 294  1 658 081 
C. IV. 1 Peníze  1 574  0   1 574   3 315 
   2 Účty v bankách 1 108 720  0  1 108 720   70 303 
    3 Krátkodobé cenné papíry a podíly  122 083  - 122 083  0    1 584 463 
D.     Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv  7 949  0   7 949   33 687 
D. I.   Časové rozlišení  7 949  0   7 949   33 687 
D. I. 1 Náklady příštích období  7 121  0  7 121   29 851 
    3 Příjmy příštích období   828  0    828   3 836 
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Pasiva k 31.12. (v tis. Kč)   
     2005 2004
   PASIVA CELKEM 16 440 300  17 004 959 
A.     Vlastní kapitál 10 490 961  10 034 583 
A. I.   Základní kapitál 3 407 265  3 407 265 
A. I. 1 Základní kapitál 3 407 265  3 407 265 
A. II.   Kapitálové fondy  737 884   740 239 
   2 Ostatní kapitálové fondy  728 186   728 132 
    3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  9 698   12 107 
A. III.   Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 698 902   692 484 
A. III. 1 Zákonný rezervní fond  681 453   681 453 
    2 Statutární a ostatní fondy  17 449   11 031 
A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 4 332 378  4 463 206 
  IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 4 332 378  4 463 206 
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 314 532   731 389 
B.     Cizí zdroje 5 442 045  6 327 907 
B. I.   Rezervy  415 046   398 086 
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0     30 130 
   3 Rezerva na daň z příjmů  415 046   344 230 
    4 Ostatní rezervy 0  23 726 
B. II.   Dlouhodobé závazky  719 418   688 847 
   9 Jiné závazky  16 895  0   
    10 Odložený daňový závazek  702 523   688 847 
B. III.   Krátkodobé závazky 4 307 581  5 240 974 
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů  487 803   295 265 
   4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení  1 197    653 
   5 Závazky k zaměstnancům  23 695   38 787 
   6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  13 262   17 353 
   7 Stát - daňové závazky a dotace  16 150   128 814 
   8 Přijaté zálohy 3 687 951  3 676 788 
   9 Vydané dluhopisy 0 1 010 357 
   10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)  75 805   71 616 
    11 Jiné závazky  1 718   1 341 
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 0  0 
C.    Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv  507 294   642 469 
C. I.   Časové rozlišení  507 294   642 469 
C. I. 1 Výdaje příštích období   2   94 189 
    2 Výnosy příštích období  507 292   548 280 
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Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. (v tis. Kč)  
        2005 2004
  I. 1 Tržby za prodej zboží 0  1 707 
A.   2 Náklady vynaložené na prodané zboží 0      900 
  +   Obchodní marže 0    807 
  II.   Výkony 15 240 487  14 740 398 
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 15 162 062  14 665 547 
   2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -  658  - 3 450 
    3 Aktivace  79 083   78 301 
B.     Výkonová spotřeba 11 966 814  11 783 915 
B.  1 Spotřeba materiálu a energie 8 017 703  8 255 619 
B.   2 Služby 3 949 111  3 528 296 
  +   Přidaná hodnota 3 273 673  2 957 290 
C.     Osobní náklady  651 510   794 467 
C.  1 Mzdové náklady  456 301   563 248 
C.  2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva  7 930   4 713 
C.  3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  155 294   186 296 
C.   4 Sociální náklady  31 985   40 210 
D.     Daně a poplatky  8 663   9 203 
E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  757 373   923 063 
  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  133 643   509 237 
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  133 328   509 234 
    2 Tržby z prodeje materiálu   315    3 
F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  95 813   449 863 
F.  1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   95 813   449 863 
G.  1 Změna stavu rezerv a opravných položek 
   v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období  51 411  - 222 802 
  IV. 2 Ostatní provozní výnosy  143 478   170 398 
H.   1 Ostatní provozní náklady  165 465   169 462 
  *   Provozní výsledek hospodaření 1 820 559  1 513 669 
  VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  269 295   242 378 
J.   1 Prodané cenné papíry a podíly  813 504   245 255 
  VII.   Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku  16 575  0 
   2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů  16 575  0
  VIII. 1 Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku  4 563   36 764 
K.   2 Náklady z fi nančního majetku  1 588    759 
M.  1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti - 584 832   376 945 
  X. 1 Výnosové úroky  21 650   18 583 
N.   2 Nákladové úroky  5 932   27 697 
  XI. 1 Ostatní fi nanční výnosy  241 727   8 772 
O. 2  Ostatní fi nanční náklady  395 282   34 844 
  *   Finanční výsledek hospodaření -77 664 -379 003
Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost  428 659   403 277 
Q. 1   - splatná  414 982   343 800 
Q. 2   - odložená  13 677   59 477 
  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 314 236   731 389 
 XIII. 1 Mimořádné výnosy   296  0   
  *   Mimořádný výsledek hospodaření   296  0 
  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 314 532   731 389 
      Výsledek hospodaření před zdaněním 1 743 191  1 134 666
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Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích k 31.12. (v tis. Kč) 
        2005 2004
Peněžní toky z provozní činnosti    
Z.     Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) 1 742 895 1 134 666
A. 1.   Úpravy o nepeněžní operace 802 331 1 414 031
A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv, pohledávek 
   a opravné položky k nabytému majetku 757 373 923 147
A. 1. 2. Změna stavu opravných položek a rezerv -462 328 498 375
A. 1. 4. (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv 506 694 -59 371
A. 1. 5. Úrokové náklady a výnosy -15 718 9 114
A. 1. 6. Ostatní nepeněžní operace (např. přijaté dividendy) -15 600 0
A. 1. 7. Odpis pohledávek 31 910 42 766
A. *   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
   změnami pracovního kapitálu, placenými úroky 
   a mimořádnými položkami 2 545 226 2 548 697
A. 2.   Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -534 814 466 956
A. 2. 1. Změna stavu zásob 8 397 -2 824
A. 2. 2. Změna stavu krátkodobých pohledávek a přechodných účtů aktiv 111 507 -74 963
A. 2. 3. Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv -1 114 114 630 018
A. 2. 4. Změna stavu fi nančního majetku, který není zahrnut 
   do peněžních prostředků 459 396 -85 275
A. **   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
   placenými úroky a mimořádnými položkami 2 010 412 3 015 653
A. 3. 1. Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -5 932 -25 670
A. 4. 1. Přijaté úroky 0  24 205
A. 4. 1. Placené daně -388 914 -720 116
A. 5. 1. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami 296 0
A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 615 862 2 294 072
Peněžní toky z investiční činnosti    
B. 1. 1. Nabytí stálých aktiv -1 747 919 -1 491 863
B. 2. 1. Příjmy z prodeje stálých aktiv 387 356 28 247
B. 3. 1. Přijaté úroky 22 029 0
B. 4. 1. Přijaté dividendy 15 600 0
B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -1 322 934 -1 463 616
Peněžní toky z fi nanční činnosti    
C. 1.   Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů  16 895 -915 759
C. 2. 2. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -851 272 -240 974
C. 2. 3. Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -6 338 215 603
C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -840 715 -941 130
F.     Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -547 787 -110 674
P.     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
   na začátku účetního období 1 658 081 1 768 755
R.     Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
   na konci účetního období 1 110 294 1 658 081
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Příloha k účetní závěrce za rok 2005

1. POPIS SPOLEČNOSTI

Severomoravská energetika, a.s. (dále také „společnost” nebo „SME“) je akciová společnost, která 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. Sídlo společnosti je Ostrava, Moravská 
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Česká republika, identifi kační číslo 476 75 691. 

Hlavním předmětem činnosti do 31.12.2005 byly nákup, prodej a distribuce elektrické energie. Hlavním působištěm společnosti 
je region tvořený Moravskoslezským, Olomouckým a zčásti Zlínským krajem, avšak v souvislosti s probíhající liberalizací trhu 
s elektřinou nalézala zákazníky i mimo toto území.

Složení akcionářů k 31.12.2005 (dle výpisu z SCP):

Akcionář Stav dle výpisu z SCP Stav dle hlasovacích práv
ČEZ, a.s. 100 % 100 %

Dne 8.8.2005 rozhodla mimořádná valná hromada Severomoravské energetiky, a.s. o přechodu všech ostatních účastnických 
cenných papírů společnosti na jejího hlavního akcionáře, společnost ČEZ, a.s.

Společnost je mateřskou společností Skupiny SME a přiložená účetní závěrka je připravena jako samostatná. Konsolidovaná 
účetní závěrka dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je připravována mateřskou společností ČEZ, a.s. V souladu 
s českými účetními předpisy nemá společnost SME povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů 
a v obchodním rejstříku bude zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka mateřské společnosti. Společnost nemá uzavřenou 
ovládací smlouvu ani smlouvu o rozdělení zisku s mateřskou společností. Severomoravská energetika, a.s. je součástí 
konsolidačního celku mateřské společnosti.

Členové statutárních orgánů k 31.12.2005:

Představenstvo

Předseda Ing. Jaroslav Veselský
Místopředseda Ing. František Řeřucha, MBA
Člen Ing. Daniel Buryš
Člen Ing. Ivo Pavelek
 
Dozorčí rada

Předseda Ing. Josef Michut
Místopředseda Ing. Filip Drapák
Člen Ing. Milan Blokša
Člen JUDr. Zdeněk Černý
Člen Ing. Jan Janák
Člen Ing. Bohumil Mazač
Člen Ing. Pavel Prouza
Člen JUDr. Mgr. Ing. Libor Lukášek 
Člen Ing. Bedřich Lešenar
Člen Ing. Bohuslav Mikeska
Člen Pavla Pavelková
Člen Ing. Tomáš Pleskač, MBA
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V roce 2005 byly provedeny následující změny v zápisu do obchodního rejstříku týkající se obsazení dozorčí rady:

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny
předseda Ing. Pavel Klika, MBA Ing. Josef Michut 28.6.2005
člen - Ing. Pavel Prouza 28.6.2005
člen JUDr. Vladimír Johanes Ing. Bedřich Lešenar 28.6.2005
člen Ing. Marian Kuś JUDr. Zdeněk Černý 8.9.2005 / 1.12.2005

Organizační struktura společnosti se skládá z Kanceláře generálního ředitele a čtyř úseků (Distribuce, Obchodování, 
Financování a Správa společnosti).

Generálnímu řediteli společnosti jsou přímo podřízeni 4 ředitelé úseků a vedoucí Kanceláře generálního ředitele:

Management

generální ředitel  Ing. Jaroslav Veselský
ředitel Distribuce Ing. Petr Zachoval
ředitel Obchodování Ing. Ivo Pavelek
ředitel Správy společnosti Ing. František Řeřucha, MBA
ředitel Financování Ing. Daniel Buryš
vedoucí Kanceláře generálního ředitele Ing. Martin Koch

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném 
pro rok 2005 a 2004.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2005 a 2004, jsou následující:

a)  Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč v roce 2005 a nad 1 tis. Kč v roce 2004) se oceňuje v pořizovacích cenách, 
které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje do nákladů po dobu 2 - 4 let.

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč v roce 2005 a nad 1 tis. Kč v roce 2004) se oceňuje v pořizovacích cenách, které 
zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený 
ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. 
Úroky a další fi nanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. 

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.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku s použitím lineární 
metody odpisování. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Počet let

Stavby 25 - 50
Ostatní stavební objekty 20 - 50
Elektroměry 10
Energetické hnací stroje a zařízení 12 - 16
Pracovní stroje a zařízení 4 - 12
Přístroje a zvláštní technické zařízení 4 - 12
Dopravní prostředky 4 - 12
Inventář 5 - 20

Z důvodu sjednocení účetních metod ve Skupině ČEZ se měřidla elektrické energie (elektroměry, atd.) v pořizovací ceně nižší 
než 40 tis. Kč, pořízená od 1.1.2004, odepisují po dobu 10 let.



50–51

c) Finanční majetek
 Krátkodobý fi nanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech, dlužné cenné papíry se splatností 
do 1 roku držené do splatnosti a ostatní realizovatelné cenné papíry.

Dlouhodobý fi nanční majetek tvoří zejména majetkové účasti a půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost 
je držet do splatnosti.

Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem drženým do splatnosti 
ani majetkovou účastí.

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. U dlužných cenných 
papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění 
cenného papíru.

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 fi nančních nákladů nebo ve prospěch fi nančních výnosů běžného období. 

K 31.12. se jednotlivé složky fi nančního majetku přeceňují níže uvedeným způsobem:

-  realizovatelné cenné papíry a podíly reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do vlastního kapitálu jako 
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků,

- majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou,
-  cenné papíry držené do splatnosti se přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou. 

Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů nebo výnosů.

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, případně ocenění 
kvalifi kovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici.

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého fi nančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, 
rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

Pokud dojde k poklesu účetní hodnoty u fi nančního majetku, u kterého se změna reálné hodnoty účtuje do vlastního 
kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a neočekává se zvýšení reálné hodnoty, rozdíl se přesune 
z oceňovacích rozdílů do výsledku hospodaření v souladu s § 7 odst. (2) zákona o účetnictví.

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.

Krátkodobý fi nanční majetek v SME tvoří dlužné cenné papíry držené do splatnosti (směnky za prodej elektrické energie) 
a ostatní realizovatelné cenné papíry. Jako ostatní realizovatelné cenné papíry jsou vykázány akcie společností, které jsou 
v současné době v konkurzu nebo v likvidaci. Jedná se o akcie společností Union banka, a.s. a Union Group, a.s. 
K okamžiku pořízení byly tyto cenné papíry zachyceny v účetnictví v pořizovací ceně. Tato pořizovací cena byla snížena 
pomocí opravných položek.
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d) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena 
zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, provize, atd.).
 Nedokončená výroba se oceňuje skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady 
a výrobní režijní náklady.

e) Pohledávky
 Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek, 
na vrub nákladů, na jejich realizační hodnotu. 

f) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné zvýšení nebo 
snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo k okamžiku účetní závěrky zaregistrováno, 
se vykazuje jako změny základního kapitálu. 
Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio.

Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu a dary hmotného majetku.

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. 
Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % z čistého zisku, 
ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % 
základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.

g) Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou 
mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé a krátkodobé úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých 
úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data rozvahového dne.

Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu 
plnění, jsou popsány v odstavci 16.

h) Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu 
najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené 
předem se časově rozlišují.

i) Devizové operace
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 stanoveným kurzem 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 fi nančních výnosů nebo na vrub fi nančních 
nákladů běžného období.

j) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou 
k okamžiku sestavení účetní závěrky známy.

Tržby z prodeje elektrické energie jsou zaúčtovány v okamžiku její dodávky. Celkové tržby z prodeje elektrické energie jsou 
tvořeny fakturací a změnou stavu nevyfakturované elektrické energie.

Společnost převážnou část elektrické energie nakupuje od výrobců a prodává konečným zákazníkům. Tato elektrická energie 
je ve výkazech zobrazena jako výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb a spotřeba materiálu a energie. 
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k) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale 
nebo dočasně neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, 
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.).

Společnost vytváří rezervu na splatnou daň z příjmů. 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 daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska 
účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace. 

l) Příspěvky na připojení
Společnost časově rozlišuje po dobu 20 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.

m) 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 použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot 
v následných účetních obdobích.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena
 Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný
 zůstatek    zůstatek
Software 138 184 - -108 254 12 237 42 167
Ocenitelná práva 218 250  - -171 497 12 619 59 372
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  44 187  13 611 -27 057 -23 636 7 105
Zálohy na nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 1 000  220 - -1 220 -
Celkem 2005 401 621 13 831  -306 808 - 108 644
Software 627 966  - -545 198  55 416 138 184
Ocenitelná práva 311 208  - -106 066  13 108  218 250 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  41 197  6 728  - -3 738  44 187 
Zálohy na nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 12 069  53 717  - -64 786  1 000 
Celkem 2004 992 440  60 445 -651 264 - 401 621

Oprávky
 Počáteční  Odpisy Prodeje,  Vyřazení Konečný Účetní
 zůstatek  likvidace  zůstatek hodnota
Software -91 333 - 14 806 -34 368 108 254 -32 253 9 914
Ocenitelná práva -153 169 -31 200 -25 364 171 497 -38 236 21 136
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  - - - - - 7 105
Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek - - - - - -
Celkem 2005 -244 502 -46 006 -59 732 279 751 -70 489 38 155
Software -509 302 -57 241 -69 988 545 198 -91 333 46 851
Ocenitelná práva -159 395 -61 613 -38 227 106 066 -153 169 65 081
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  - - - - - 44 187
Zálohy na nedokončený 
dlouhodobý nehmotný majetek - - - - - 1 000
Celkem 2004 -668 697 -118 854 -108 215 651 264 -244 502 157 119

Ocenitelná práva, patenty a licence jsou odpisovány po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě.
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena
  Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný
  zůstatek    zůstatek
Pozemky 150 000 - -587 - 149 413
Stavby 10 975 754 96 -31 314 766 704 11 711 240
Stroje, přístroje a zařízení 6 628 782 885 -267 919 336 645 6 698 393
Dopravní prostředky 150 610 - -7 871 3 032 145 771
Inventář 36 082 - -1 451 - 34 631
Umělecká díla a sbírky 3 989 - -17 - 3 972
Ostatní dlouhodobý majetek 30 306 - -1 549 16 28 773
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 65 623 1 128 186 - -1 051 957 141 852
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek  4 674 50 611 - -54 440 845
Celkem 2005 18 045 820 1 179 778 -310 708 - 18 914 890
Pozemky 150 427 - -1 501 1 074 150 000
Stavby 10 642 296 - -265 686 621 043 10 997 653
Stroje, přístroje a zařízení 6 871 743 - -734 772 500 319 6 637 290
Dopravní prostředky 115 880 - -16 466 51 196 150 610
Inventář 34 112 - -5 436 7 310 35 986
Umělecká díla a sbírky 3 982 - - 7 3 989
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 66 349 529 622 -56 249 -474 104 65 618
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek  7 631 703 888 - -706 845 4 674
Celkem 2004 17 892 420 1 233 510 -1 080 110 - 18 045 820

Reklasifi kace pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2005 (v tis. Kč):

  Stav k 31.12.2004 Reklasifi kace Stav k 1.1.2005
Pozemky 150 000 - 150 000
Stavby 10 997 653 -21 899 10 975 754
Stroje, přístroje a zařízení 6 637 290 -8 508 6 628 782
Dopravní prostředky 150 610 - 150 610
Inventář 35 986 96 36 082
Umělecká díla a sbírky 3 989 - 3 989
Ostatní dlouhodobý majetek - 30 306 30 306
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 65 618 5 65 623
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  4 674 - 4 674
Celkem 18 045 820 - 18 045 820
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Oprávky
  Počáteční Odpisy Prodeje, Vyřazení Konečný  Opravné Účetní 
  zůstatek  likvidace  zůstatek položky hodnota
Pozemky - - - - - -10 708 138 705
Stavby - 399 416 -326 560 -6 870 31 314 - 701 532 -101 677 6 908 031
Stroje, přístroje a zařízení - 303 060 -343 033 -22 161 267 919 - 400 335 - 2 298 058
Dopravní prostředky -69 879 -16 998 -91 7 871 -79 097 - 66 674
Inventář -18 028 -3 861 -501 1 451 -20 939 - 13 692
Umělecká díla a sbírky - - - - - - 3 972
Ostatní dlouhodobý majetek -4 569 -940 -1 399 1 549 -5 359 - 23 414
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek - - - - - - 141 852
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek - - - - - - 845
Celkem 2005 -8 794 952 -691 392 -31 022 310 104 9 207 262 112 385 9 595 243
Pozemky - - - - - -10 708 139 292
Stavby -4 210 149 -316 038 -134 824 258 204 -4 402 807 -2 797 6 592 049
Stroje, přístroje a zařízení -4 414 554 -473 637 -150 901 734 772 -4 304 320 - 2 332 970
Dopravní prostředky -71 642 -13 232 -1 382 16 466 -69 790 - 80 820
Inventář -19 984 -3 124 -359 5 432 -18 035 - 17 951
Umělecká díla a sbírky - - - - - - 3 989
Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek - - - - - - 65 618
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek - - - - - - 4 674
Celkem 2004 -8 716 329 -806 031 -287 466 1 014 874 -8 794 952 -13 505 9 237 363

Reklasifi kace oprávek dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2005 (v tis. Kč):

  Stav k 31.12.2004 Reklasifi kace Stav k 1.1.2005
Stavby -4 402 807 3 391 -4 399 416
Stroje, přístroje a zařízení -4 304 320 1 260 -4 303 060
Dopravní prostředky -69 790 -89 -69 879
Inventář -18 035 7 -18 028
Ostatní dlouhodobý majetek - -4 569 -4 569
Celkem -8 794 952 - -8 794 952

Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky 
na vrub nákladů (viz odstavec 6).

Společnost vlastní majetek (zejména dopravní prostředky), který není uveden v rozvaze a byl pořízen formou fi nančního 
leasingu. Pořizovací cena tohoto majetku činila 64 045 tis. Kč k 31.12.2005, resp. 477 846 tis. Kč k 31.12.2004.

V souvislosti s procesem restrukturalizace ve Skupině ČEZ (viz odstavec 20) prodala společnost SME v roce 2005 majetek 
do následujících spřízněných společností (v tis. Kč):

Společnost Typ majetku Zůstatková hodnota
ČEZnet, a.s. komunikační technologie 9 432
ČEZData, s.r.o. software a hardware 77 415
ČEZ Měření, s.r.o. přístroje a zařízení 18 802
Celkem  105 649

Celkové výnosy z prodeje uvedeného majetku dosáhly výše 76 509 tis. Kč. 
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c) Dlouhodobý fi nanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého fi nančního majetku:

 Zůstatek  Přírůstky Úbytky Přece- Zůstatek Přírůstky Úbytky Přece- Zůstatek
 k 31.12.2003   nění k 31.12.2004   nění k 31.12.2005
Podíly v ovládaných 
a řízených 
společnostech  832 115 10 001 - - 842 116 - -122 972 - 719 144
Podíly ve 
společnostech 
pod podstatným 
vlivem 82 886 - - -84 82 802 10 000 - -2 409 90 393
Půjčky a úvěry 
ovládaným a řízeným 
společnostem 
a společnostem 
pod podstatným 
vlivem 167 000 - - - 167 000 - -167 000 - -
Pořizovaný 
dlouhodobý 
fi nanční majetek 283 - -283 - - 10 000 -10 000 - -
Opravné položky -55 826 -69 610 - - -125 436 - 125 436 - -
Celkem 1 026 458 -59 609 -283 -84 966 482 20 000 -174 536 - 2 409 809 537

Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31.12.2005:

Název společnosti Počet Jmenovitá Pořizovací Opravné Čistá hodnota
 cenných hodnota cena položky investice 
 papírů (ks) (Kč/ks) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč)
MSEM, a.s. 1 549 100 000 257 144 - 257 144
ENPRO, a.s. 100 100 000 10 000 - 10 000
Energetika Vítkovice, a.s. 20 100 20 000 402 000 - 402 000
ePRIM, a.s., v likvidaci 50 1 000 000 50 000 - 50 000
Ovládané a řízené společnosti celkem - - 719 144 - 719 144
Elektrovod Holding, a.s. 160 569 758 SKK/ks 80 393 - 80 393
ČEZ Distribuce, a.s. 5 000 1 000 5 000 - 5 000
ČEZ Prodej, s.r.o. podíl 20  % 5 000 - 5 000
Společnosti pod podstatným vlivem celkem - - 90 393 - 90 393
Celkem - - 809 537 - 809 537

Název společnosti Sídlo Výše podílu Vlastní Výsledek Aktiva Základní
 společnosti na základním kapitál hospodaření celkem kapitál
  kapitálu (v tis. Kč) za rok 2005 (v tis. Kč) (v tis. Kč)
  (v %) k 31.12.2005 (v tis. Kč) 
MSEM, a.s. Frýdek-Místek 100 603 161 25 467 669 342 154 900
ENPRO, a.s. Přerov 100 14 702 2 406 19 115 10 000
Energetika Vítkovice, a.s. Ostrava 100 663 252 94 317 1 113 181 402 000
ePRIM, a.s., v likvidaci Ostrava 100 64 166 -2 178 64 613 50 000
Elektrovod Holding, a.s. Bratislava 50 180 989 17 334 638 071 186 376
ČEZ Distribuce, a.s. Praha 20 37 352 369 259 645 58 205 727 49 061 088
ČEZ Prodej, s.r.o. Praha 20 4 412 802 46 430 30 991 223 5 302 000
Celkem    43 291 441 443 421 91 701 272 55 166 364

Finanční informace o těchto společnostech byly získány z auditorem ověřených účetních závěrek těchto společností 
(kromě společnosti Elektrovod Holding, a.s.).

Společnost v roce 2005 prodala 100% podíl ve společnostech SINIT, a.s. a Union Leasing, a.s. Rovněž byly postoupeny 
veškeré pohledávky za společností Union Leasing, a.s. vyplývající z poskytnutých úvěrů a byly uhrazeny veškeré dluhy této 
společnosti, které byly garantovány mateřskou společností. 

V roce 2005 dále došlo k likvidaci společnosti Beskydská energetická, a.s., v likvidaci. Společnost ePRIM, a.s. vstoupila 
do likvidace.



výroční zpráva 2005

Ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31.12.2004 (v tis. Kč):

Název společnosti Počet  Jmenovitá Pořizovací Opravné Čistá
 cenných  hodnota  cena položky investice
 papírů (ks) (Kč/ks) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč)
MSEM, a.s. 1 549 100 000 257 144 - 257 144
ENPRO, a.s. 100 100 000 10 000 - 10 000
Union Leasing, a.s. 1 000 100 000 111 500 -111 500 -
Beskydská energetická, a.s. 20 100 000 1 588 -519 1 069
Energetika Vítkovice, a.s. 20 100 20 000 402 000 - 402 000
SINIT, a.s. 200 10 000 7 730 -
 1 688 1 000 2 154 - 9 884
ePRIM, a.s. 50 1 000 000 50 000 - 50 000 
Ovládané a řízené společnosti celkem - -  842 116 -112 019 730 097
Elektrovod Holding, a.s. 160 569 758 SKK/ks 82 802 - 82 802
Společnosti pod podstatným vlivem celkem - - 82 802 - 82 802
Celkem - - 924 918 -112 019 812 899

Název společnosti Sídlo  Výše podílu Vlastní kapitál Výsledek Aktiva Základní
 společnosti na základním k 31.12.2004 hospodaření celkem kapitál
  kapitálu  za rok 2004
  (v %) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč)
MSEM, a.s. Frýdek-Místek 100 579 072 26 589 684 179 154 900
ENPRO, a.s. Přerov 100 12 809 2 809 21 411 10 000
Union Leasing, a.s. Ostrava 100 -13 417 -102 705 940 101 100 000
Beskydská energetická, a.s. Ostrava 100 1 070 -23 1 070 2 000
Energetika Vítkovice, a.s. Ostrava 100 569 990 66 548 950 328 402 000
SINIT, a.s. Ostrava 100 20 864 4 078 35 022 3 688
ePRIM, a.s. Ostrava 100 58 700 6 791 105 308 50 000
Elektrovod Holding, a.s. Bratislava 50 168 185 3 704 383 699 191 403
Celkem    1 397 273 7 791 3 121 118 913 991

Finanční informace byly získány z auditorem ověřených účetních závěrek.

Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným společnostem a společnostem pod podstatným vlivem k 31.12. (v tis. Kč):

Název společnosti Termíny / Podmínky 2005 2004
Union Leasing, a.s. 9.5.2003 - 31.12.2006 / 2,90 % - 34 000
Union Leasing, a.s. 30.4.2003 - 31.12.2006 / 2,90 % - 40 000
Union Leasing, a.s. 7.4.2003 - 31.12.2006 / 2,90 % - 40 000
Union Leasing, a.s. 3.3.2003 - 31.12.2006 / 2,90 % - 23 000
Union Leasing, a.s. 27.2.2003 - 31.12.2007 / 2,89 % - 30 000
Celkem  - 167 000
Opravná položka  - -13 417
Celkem netto  - 153 583

V roce 2004 společnost vytvořila opravnou položku k půjčce poskytnuté společnosti Union Leasing, a.s. z důvodu záporného 
vlastního kapitálu této společnosti ve výši 13 417 tis. Kč.
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5. POHLEDÁVKY

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů k 31.12.2005 (v tis. Kč):

 Celkem 2005 Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech)
  30 - 90  91 - 184  185 - 366  nad 366  
Pohledávky brutto 930 224 67 888 21 258 26 138 173 080
Z toho:     
- za elektrickou energii 874 120 67 284 21 000 26 073 170 046
- ostatní 56 104 604 258 65 3 034

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů k 31.12.2004 (v tis. Kč):

 Celkem 2004 Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech)
  30 - 90  91 - 184  185 - 366  nad 366 
Pohledávky brutto 790 274 8 384 7 326 11 818 181 160
Z toho:     
- za elektrickou energii 747 736 8 318 7 186 11 634 177 991
- ostatní 42 538 66 140 184 3 169

Opravné položky k pohledávkám z obchodních vztahů k 31.12.2005 (v tis. Kč):

 Celkem 2005  Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech) Přihlášeno 
      do  konkurzu 
  30 - 90  91 - 184  185 - 366  nad 366  nad 366 
Opravné položky 193 837 3 581 4 233 13 376 118 480 54 167
Z toho:      
- za elektrickou energii 190 647 3 364 4 200 13 037 116 884 53 162
- ostatní 3 190 217 33 339 1 596 1 005

Opravné položky k pohledávkám z obchodních vztahů k 31.12.2004 (v tis. Kč):

 Celkem 2004 Z toho po lhůtě splatnosti (ve dnech) Přihlášeno 
      do  konkurzu 
  30 - 90  91 - 184  185 - 366  nad 366  nad 366 
Opravné položky 188 952 419 1 465 5 909 99 018 82 141
Z toho:      
- za elektrickou energii 185 662 416 1 437 5 817 96 919 81 073
- ostatní 3 290 3 28 92 2 099 1 068

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2005 a 2004 vytvořeny opravné položky 
na základě analýzy jejich věkové struktury (viz odstavec 6).

Jiné krátkodobé pohledávky představují zejména pohledávku za Vítkovickou nemocnicí, a.s. ve výši 42 000 tis. Kč a dále 
pohledávku za společností ČEZData, s.r.o. ve výši 2 650 tis. Kč.
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Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturovanou energii (NE):

k 31.12.2005 MOP MOO
 MWh  tis. Kč  MWh  tis. Kč 
Počáteční stav NE 395 388 921 505 989 019 2 454 263
Konečný stav NE 447 756 1 171 680 1 000 153 2 564 734
Změna stavu NE 52 368 250 175 11 134 110 471

k 31.12.2004 MOP MOO
 MWh  tis. Kč  MWh  tis. Kč 
Počáteční stav  NE 410 753 928 757 1 043 254 2 371 506
Konečný stav NE 395 388 921 505 989 019 2 454 263
Změna stavu NE -15 365 -7 252 -54 235 82 757

Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v odstavci 19.

6. OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedených v odstavcích 4, 5 a 7.

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k Zůstatek k Tvorba Zúčtování Zůstatek k Tvorba Zúčtování Zůstatek
 31.12.2003 opravné  opravné 31.12.2004 opravné opravné 31.12.2005
  položky položky  položky položky
dlouhodobému hmotnému 
majetku 16 270 - -2 765 13 505 98 880 - 112 385
dlouhodobému fi nančnímu 
majetku 55 826 69 610 - 125 436 - -125 436 -
pohledávkám celkem 438 740 5 316 -225 987 218 069 17 995 -11 652 224 412
- zákonné 243 179 1 169 -83 929 160 419 - -11 652 148 767
- ostatní 195 561 4 147 -142 058 57 650 13 569 - 71 219
- dohadné položky aktivní - - - - 4 426 - 4 426
krátkodobému fi nančnímu 
majetku 274 144 307 335 - 581 479 - -459 396 122 083

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

V roce 2005 společnost zúčtovala do výnosů opravné položky k dlouhodobému fi nančnímu majetku z důvodu prodeje akcií 
společnosti Union Leasing, a.s., likvidace společnosti Beskydská energetická, a.s., v likvidaci, a postoupení půjčky poskytnuté 
společnosti Union Leasing, a.s. (viz odstavec 4c).

V roce 2005 společnost zúčtovala opravnou položku ke krátkodobému fi nančnímu majetku z důvodu prodeje akcií společnosti 
Aliatel, a.s. (viz odstavec 7).
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7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Společnost k 31.12.2005 neměla bankovní účty s omezeným disponováním. Společnost má otevřený kontokorentní účet 
u Komerční banky, a.s., který jí umožňuje čerpat úvěr do výše 150 000 tis. Kč. K 31.12.2005 a 31.12.2004 vykazoval tento účet 
aktivní zůstatek.

Krátkodobé cenné papíry k 31.12.2005 (v tis. Kč):

Název společnosti Počet cenných Jmenovitá Pořizovací Snížení Čistá hodnota
 papírů hodnota cena hodnoty investice
 (ks) (Kč/ks) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč)
Union banka, a.s. 34 000 920 49 300 -49 300 -
Union Group, a.s. 37 000 1 000 49 950 -49 950 -
Směnky - - 22 833 -22 833 -
Krátkodobé cenné papíry a podíly celkem - - 122 083 -122 083 -

V roce 2004 došlo k uzavření smlouvy na prodej akcií ve společnosti Aliatel, a.s. Ztráta z prodeje akcií v očekávané výši 
444 361 tis. Kč byla k 31.12.2004 zobrazena formou opravné položky (viz odstavec 6). V roce 2005 byly akcie převedeny 
na kupujícího a opravná položka byla v plné výši rozpuštěna. Prodej akcií je ve výkazu zisku a ztráty za rok 2005 zobrazen 
v položce „Tržby z prodeje cenných papírů a podílů“, resp. „Prodané cenné papíry a podíly“.

Krátkodobé cenné papíry a podíly k 31.12.2004 (v tis. Kč):

Název společnosti Počet cenných  Jmenovitá Pořizovací Snížení Čistá hodnota
 papírů  hodnota cena  hodnoty investice
 (ks) (Kč/ks) (v tis. Kč)   (v tis. Kč) (v tis. Kč)
Union banka, a.s. 34 000 920 49 300 -49 300 -
Union Group, a.s. 37 000 1 000 49 950 -49 950 -
Aliatel, a.s. 68 616 10 000 692 120 -444 361 247 759
Celkem ostatní krátkodobé 
realizovatelné cenné papíry - - 791 370 -543 611 247 759
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - - 1 336 704 - 1 336 704
Směnky - - 37 868 -37 868 -
Krátkodobé cenné papíry a podíly celkem - - 2 165 942 -581 479 1 584 463

8. OSTATNÍ AKTIVA

Náklady příštích období zahrnují především zůstatek časového rozlišní splátek leasingu a pojistného. Tyto náklady jsou 
účtovány do období, do kterého věcně i časově přísluší.
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9. VLASTNÍ KAPITÁL

 Nominální hodnota  Počet akcií (ks) Nominální hodnota
 jedné akcie (v tis. Kč)  celkem (v tis. Kč)
 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004
Na majitele 1 1 2 280 116 2 280 116 2 280 116 2 280 116
Na jméno 1 1 1 127 149 1 127 149 1 127 149 1 127 149
Celkem - - 3 407 265 3 407 265 3 407 265 3 407 265

V roce 2005 a 2004 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

 Základní  Kapitálové Fondy Nerozdělený zisk min. let Celkem
 kapitál fondy ze zisku  a výsledek hospodaření
    běžného období
K 31.12.2003 3 407 265 518 428 660 146 4 742 800 9 328 639
Příděl do rezervního fondu - - 31 365 -31 365 -
Příděl do sociálního fondu - - 7 673 -7 673 -
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  - 221 749 - - 221 749
Přírůstek ostatních kapitálových fondů - 62 - - 62
Tantiémy - - - -2 128 -2 128
Dividendy - - - -238 509 -238 509
Čistý zisk - - - 731 389 731 389
Vrácení nevyčerpaných dividend - - - 81 81
Čerpání sociálního fondu - - -6 700 - -6 700
K 31.12.2004 3 407 265 740 239 692 484 5 194 595 10 034 583
Příděl do sociálního fondu - - 10 401 -10 401 -
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - -2 409 - - -2 409
Přírůstek ostatních kapitálových fondů - 54 - - 54
Dividendy - - - -851 816 -851 816
Čistý zisk - - - 1 314 532 1 314 532
Čerpání sociálního fondu - - -3 983 - -3 983
K 31.12.2005 3 407 265 737 884 698 902 5 646 910 10 490 961

Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 28.6.2005 a 17.6.2004 bylo schváleno následující rozdělení 
zisku za rok 2004 a 2003 (v tis. Kč):

Zisk roku 2004 731 389
Příděl do sociálního fondu -10 401
Dividendy -851 816
Převod do nerozděleného zisku 130 828

Zisk roku 2003 672 013
Příděl do rezervního fondu -31 365
Příděl do sociálního fondu -7 673
Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady -2 128
Dividendy -238 509
Převod do nerozděleného zisku 392 338

Společnost vyplatila ze zisku roku 2004, resp. 2003 dividendy v částce 250,- Kč, resp. 70,- Kč na akcii, v celkové výši 
851 816 tis. Kč, resp. 238 509 tis. Kč.
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10. REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

 Zákonné  Rezerva Ostatní Rezervy
 rezervy na daň z příjmů rezervy celkem
Zůstatek k 31.12.2003 26 367 - 26 850 53 217
Tvorba rezerv 15 130 344 230 1 676 361 036
Čerpání rezerv -11 377 - -4 800 -16 167
Zůstatek k 31.12.2004 30 130 344 230 23 726 398 086
Tvorba rezerv  - 415 046 - 415 046
Čerpání rezerv  -30 130 -344 230 -23 726 -398 086
Zůstatek k 31.12.2005 - 415 046 - 415 046

Zákonná rezerva k 31.12.2004 byla vytvořena za účelem oprav dlouhodobého hmotného majetku na základě zákona 
o rezervách. V roce 2005 byly rezervy na opravy dočerpány. 

Ostatní rezervy k 31.12.2004 se skládaly z rezervy na nezaplacené předepsané zálohy a z rezervy vytvořené v souvislosti 
se soudním sporem se společností ČEZ, a.s. ve výši 19 300 tis. Kč. V průběhu roku 2005 byl soudní spor s ČEZ, a.s. ukončen 
a příslušná rezerva byla rozpuštěna.

V roce 2005 i 2004 byla vytvořena rezerva na splatnou daň z příjmů v souladu s platnými předpisy.

11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

K 31.12.2005 společnost vykazuje jiné dlouhodobé závazky ve výši 16 895 tis. Kč. Tyto závazky představují přijaté jistiny 
za dodávku elektrické energie. 

12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů (v tis. Kč):

 Stav  Stav 
 k 31.12.2005 k 31.12.2004
Závazky z obchodních vztahů celkem 487 803 295 265
- do lhůty splatnosti 470 458 291 260
- po lhůtě splatnosti 17 345 4 005

Společnost emitovala dne 5.3.1998 dluhopisy v objemu 1 000 000 tis. Kč. Dluhopisy měly formu na majitele a byly zaknihované 
ve Středisku cenných papírů. Úrok z dluhopisů byl vyplácen pololetně a jeho výše se odvíjela od šestiměsíční mezibankovní 
sazby PRIBOR+0,40 %. Dluhopisy byly splatné jednorázově za sedm let bez možnosti předčasného splacení. V roce 2005 
byly emitované dluhopisy splaceny včetně úroků.

13. OSTATNÍ PASIVA

Výnosy příštích období zahrnují zejména příspěvky na připojení ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb. a vyhlášek 
ERÚ 297/2001 Sb. a 18/2002 Sb. Z důvodu sjednocení účetních metod ve Skupině ČEZ od roku 2004 společnost tyto úhrady 
časově rozlišuje po dobu 20 let. 

Výdaje příštích období evidované k 31.12.2004 zahrnovaly především výdaje související s malými vodními elektrárnami 
a výdaje na pronájmy. Tyto výdaje byly účtovány do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
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14. DAŇ Z PŘÍJMŮ

(v tis. Kč) 2005 2004
Výsledek hospodaření před zdaněním 1 743 191 1 134 666
Tvorba (zúčtování) opravných položek a rezerv -494 814 233 141
Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy -370 182 -335 464
Rozdíl zůstatkové ceny prodaného a vyřazeného majetku -29 318 116 092
Investiční úleva 10 % - -27 842
Dary -33 246 -26 030
Ostatní rozdíly 780 702 137 436
Zdanitelný příjem 1 596 333 1 231 999
Sazba daně z příjmů 26 % 28 %
Daň z příjmů 415 046 344 960
Slevy na dani - -730
Výsledná daň z příjmů 415 046 344 230
Vratka daně po podání daňového přiznání -64 -430
Splatná daň 414 982 343 800

Údaje roku 2005 vycházejí z předběžné kalkulace daně. Společnost podá řádné daňové přiznání do 30.6.2006.

V položce ostatní rozdíly v roce 2005 jsou zahrnuty daňové ztráty z prodeje akcií společností Aliatel, a.s. a Union Leasing, a.s. 
a ztráta z postoupení pohledávky vůči společnosti Union Leasing, a.s.

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): 

 Stav Změna Stav Změna Stav
 k 31.12.2003 2004 k 31.12.2004 2005 k 31.12.2005
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku -681 993 -17 402 -699 395 -27 459 -726 854
OP k dlouhodobému majetku 756 -756 - 24 402 24 402
OP k pohledávkám 1 761 1 306 3 067 -3 067 -
Ocenění krátkodobého fi nančního majetku 135 237 -135 237 - - -
Ostatní 1 137 6 344 7 481 -7 552 -71
Odložený daňový závazek celkem -543 102 -145 745 -688 847 -13 676 -702 523

Severomoravská energetika, a.s. v návaznosti na změny ve struktuře Skupiny ČEZ (viz odstavec 20) neočekává v příštích 
letech kladný daňový základ. Z tohoto důvodu nezohlednila při výpočtu odložené daně přechodné rozdíly, které vedly 
k odložené daňové pohledávce. 

15. LEASING

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).

Majetek najatý společností formou fi nančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) 
k 31.12.2005 a 31.12.2004 (v tis. Kč):

 Stav  Stav
 k 31.12.2005 k 31.12.2004
Skutečně uhrazeno k 31.12. 33 196 106 385
Budoucí splátky do jednoho roku 2 879 23 352
Budoucí splátky v dalších letech - 2 399
Celkový součet splátek nájemného za dobu nájmu 36 075 132 136
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16. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Ekologické závazky

Společnost při založení na sebe převzala závazek likvidace ekologických zátěží (SEZ) za cca 
90 000 tis. Kč. Dne 23.9.1997 byla uzavřena mezi Fondem národního majetku ČR (FNM) a SME smlouva o úhradě nákladů 
vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, tzv. Ekologická smlouva. Dodatkem k této 
smlouvě ze dne 15.4.2004 byla původní garance FNM v hodnotě 66 122 tis. Kč navýšena na 6 264 314 tis. Kč.

Od 1.7.2003 na základě nové směrnice FNM a Ministerstva životního prostředí došlo ke změně v systému úhrady 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 2005 byla vydána čestná prohlášení pro celkovou výši 2 603 tis. Kč. 

Úpis akcií společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Dne 24.11.2005 společnost upsala akcie společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Upsáno bylo 14 517 308 ks akcií s jmenovitou 
hodnotou 1 000,- Kč. Vklad bude splacen nepeněžitým vkladem části podniku Distribuce do 31.1.2006 (viz odstavec 20).

Závazek ke zvýšení vkladu do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.

Dne 24.11.2005 společnost převzala závazek ke zvýšení vkladu do základního kapitálu společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. 
Společnost  prohlásila, že přebírá závazek ke zvýšení základního kapitálu ve výši 1 383 000 tis. Kč. Vklad bude splacen 
nepeněžitým vkladem části podniku Obchod do 31.1.2006 (viz odstavec 20). 

Kreditní podpora poskytnutá dceřiné společnosti Energetika Vítkovice, 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. K 31.12.2005 je výše 
nesplacené části úvěru 6 857 tis. Kč. Úvěr je splatný 31.1.2006. 

Patronátní prohlášení

Společnost poskytla patronátní prohlášení za závazek společnosti Elektrovod Holding, a.s. z titulu poskytnutého bankovního 
úvěru. K 31.12.2005 je výše nesplacené části úvěru 87 110 tis. Sk. Úvěr je splatný v roce 2015.

Soudní spory

Dne 17.8.2005 byl podán návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických 
cenných papírů společnosti Severomoravská energetika, a.s. na jejího hlavního akcionáře. Žaloba byla podána akcionáři 
Romanem Minarikem a KOR BUSINESS LTD.

Severomoravská energetika, a.s. podala dne 2.5.2005 žalobu na společnost LG Philips Displays Czech Republic, s.r.o. 
(dále jen Philips) o zaplacení částky 38 400 tis. Kč. Ve věci dosud nebylo nařízeno jednání. Naopak Philips podal žalobu 
na společnost Severomoravská energetika, a.s., ve které napadá rozhodnutí ERÚ, kterým mu byla uložena povinnost uzavřít 
se společností Severomoravská energetika, a.s. smlouvu o podílu na účelně vynaložených nákladech spojených s připojením 
a se zajištěním požadovaného příkonu. Žaloba byla Okresním soudem v Přerově zamítnuta a Philips podal odvolání 
ke Krajskému soudu v Ostravě.

Společnost obdržela žalobu společnosti Escalia, a.s. o určení neplatnosti smlouvy o převodu cenných papírů 
Union Leasing, a.s.
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17. VÝNOSY

Vybrané nákladové a výnosové položky (v tis. Kč):

 2005 2004
Výnosy z prodeje elektřiny  14 958 429 14 507 728
Ostatní tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 203 633 157 819
Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  15 162 062 14 665 547
Nákup elektřiny  10 526 828 10 893 586
Ostatní spotřeba materiálu, energie a služeb 1 439 986 890 329
Celkem spotřeba materiálu, energie a služeb  11 966 814 11 783 915

Výnosy z prodeje elektřiny (v tis. Kč):

 2005 2004
Oprávnění zákazníci   6 409 058 5 007 705
Chránění zákazníci 7 943 059 8 308 933
Ostatní 606 312 1 191 090
Celkem výnosy z prodeje elektřiny  14 958 429 14 507 728

Společnost rozlišuje zákazníky do tří hlavních kategorií podle charakteru odběru elektrické energie: velkoodběratelé, 
maloodběratelé - podnikatelé a obyvatelstvo a ostatní subjekty (provozovatelé ostatních distribučních soustav, operátor trhu 
s elektřinou, obchodníci s elektřinou).

Ceny konečným spotřebitelům, kteří nejsou oprávněnými zákazníky, podléhají cenové regulaci Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ). Celková cena elektřiny pro oprávněné zákazníky se skládá jednak z cen regulovaných, které byly stanoveny 
cenovým rozhodnutím ERÚ (cena za rezervovanou kapacitu a použití sítí, cena za systémové služby), a jednak z ceny 
za silovou elektřinu, která vzniká na trhu.
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Výdaje na nákup elektřiny (v tis. Kč):

 2005 2004*
Nákup energie včetně služeb 10 526 828 10 893 586
z toho   
na přenos (ČEPS) 2 290 542 2 291 292
na nákup silové elektřiny 7 884 299 8 207 401
- z toho ČEZ, a.s. 6 259 174 5 349 298
- z toho ostatní dodavatelé 1 625 125 2 858 103
na nákup ostatních služeb  351 987 394 893

*Údaje roku 2004 byly přepočteny tak, aby byly srovnatelné s údaji roku 2005.

Ostatní provozní výnosy obsahují zejména výnosy z podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech spojených 
s připojením nebo navýšením příkonu.

Ostatní provozní náklady obsahují zejména odpisy pohledávek a licenci na oprávnění používat ochrannou známku duhová 
energie a korporátní logo Skupiny ČEZ.

18. OSOBNÍ NÁKLADY

Osobní náklady za rok 2005 a 2004 jsou následující (v tis. Kč):

2005 Počet Mzdové náklady Sociální Ostatní Osobní
   a zdravotní  náklady náklady
   zabezpečení  celkem
Zaměstnanci 1 173 438 017 148 895 28 137 615 049
Dozorčí rada 12 - - 7 930 7 930
Vedení společnosti 5 18 284 6 399 3 848 28 531
Celkem 1 190 456 301 155 294 39 915 651 510
2004     
Zaměstnanci 1 612 545 802 180 190 35 530 761 522
Dozorčí rada 12 - - 4 713 4 713
Vedení společnosti 5 17 446 6 106 4 680 28 232
Celkem 1 629 563 248 186 296 44  923 794 467

Ostatní náklady zahrnují i odměny členům orgánů společnosti. Vedení společnosti zahrnuje generálního ředitele a čtyři ředitele 
úseků.

Odměňování členů statutárních a výkonných orgánů a dozorčí rady (v tis. Kč):

 Celkem Z toho
 2004 2005 dozorčí rada vedení společnosti
Tantiémy vyplacené 2 128 - - -
Životní a důchodové pojištění 3 635 1 985 1 287 698
Další odměny - 3 300 3 300 -
Bezplatné používání automobilů 
a jiných movitých věcí 1 142 1 498 612 886
Celkem 6 905 6 783 5 199 1 584
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19. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2005 a 2004 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a členové vedení společnosti žádné půjčky, přiznané 
záruky, zálohy a nevlastní žádné akcie společnosti.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami (v tis. Kč):

Název společnosti Stav Stav
 k 31.12.2005 k 31.12.2004
ČEZ, a.s. 712 23 223
ČEZData, s.r.o. 25 978 372 929
ČEZ Distribuce, a.s. 86 -
ČEZ Logistika, s.r.o. 1 585 251
ČEZ Měření, s.r.o.  4 482 -
ČEZnet, a.s. 5 631 205 494
ČEZ Prodej, s.r.o. 39 541 -
ČEZ Správa majetku, s.r.o. 85 -
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 2 646 162
Elektrovod Holding, a.s. - 23
Energetika Vítkovice, a.s. 19 928 17 939
ePRIM, a.s., v likvidaci 213 969
MSEM, a.s. 807 477
Severočeská energetika, a.s. - 254
SINIT, a.s. 222 271
Středočeská energetická a.s. - 295
Union Leasing, a.s. - 504
Východočeská energetika, a.s. 43 238
Západočeská energetika, a.s. - 3 324
Pohledávky celkem 101 959 626 353

Prodeje realizované se spřízněnými osobami (v tis. Kč):

Název společnosti 2005 2004
ČEZ, a.s. 167 497 868 017
ČEZData, s.r.o. 90 397 310 350
ČEZ Distribuce, a.s. 3 961 -
ČEZ Logistika, s.r.o. 6 184 114
ČEZ Měření, s.r.o. 39 904 -
ČEZnet, a.s. 69 439 173 464
ČEZ Prodej, s.r.o. 40 857 -
ČEZ Správa majetku, s.r.o. 95 -
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 7 842 156
Elektrovod Holding, a.s. - 800
Energetika Vítkovice, a.s.  488 872 293 021
ePRIM, a.s., v likvidaci 4 707 7 158
MSEM, a.s. 4 665 5 583
Severočeská energetika, a.s. 51 3 838
SINIT, a.s. 1 505 2 583
Středočeská energetická a.s. 9 244 2 123
Union Leasing, a.s. 795 6 993
Východočeská energetika, a.s. 17 105 18 315
Západočeská energetika, a.s. 48 607 77 582
Prodeje celkem 1 001 727 1 770 097
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Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám (v tis. Kč):

Název společnosti Stav Stav
 k 31.12.2005 k 31.12.2004
ČEZ, a.s. 209 591 154 988
ČEZData, s.r.o. 40 193 -
ČEZ Distribuce, a.s. 4 109 -
ČEZ Logistika, s.r.o. 16 292 -
ČEZ Měření, s.r.o. 5 060 -
ČEZnet, a.s. 6 080 12
ČEZ Správa majetku, s.r.o. 757 -
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 2 175 -
Elektrovod Holding, a.s. 3 618 -
Energetika Vítkovice, a.s. 2 419 1 377
ENPRO, a.s. 1 356 142
ePRIM, a.s., v likvidaci - 8 738
MSEM, a.s. 4 251 8 181
Severočeská energetika, a.s. - 77
SINIT, a.s. 2 771 790
Středočeská energetická a.s. - 1 081
Union Leasing, a.s. - 28
Východočeská energetika, a.s. 3 1 684
Západočeská energetika, a.s. - 4 256
Závazky celkem  298 675 181 354

Nákupy realizované se spřízněnými osobami (v tis. Kč):

Název společnosti 2005 2004
Středočeská energetická, a.s. 9 264 10 451
Východočeská energetika, a.s. 107 978 144 177
ČEZ, a.s. 6 411 218 6 969 265
ČEZData, s.r.o. 383 947 -
ČEZ Distribuce, a.s. 38 268 -
ČEZ Logistika, s.r.o. 53 142 -
ČEZ Měření, s.r.o. 145 278 -
ČEZnet, a.s. 69 821 377
ČEZ Správa majetku, s.r.o. 1 329 -
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 127 414 -
Elektrovod Holding, a.s.  107 978 53 117
Energetika Vítkovice, a.s. 11 638 9 829
ENPRO, a.s. 40 370 20 620
ePRIM, a.s., v likvidaci 33 912 82 043
MSEM, a.s. 546 788 527 974
Severočeská energetika, a.s. 2 500 84 088
SINIT, a.s. 40 094 56 068
Union Leasing, a.s. 21 434 83
Západočeská energetika, a.s. 70 43 770
Nákupy celkem 8 152 443 8 001 862

Společnost poskytla garance spřízněným osobám (viz odstavec 16).
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20. RESTRUKTURALIZACE SKUPINY ČEZ

Společnost je součástí Skupiny ČEZ, ve které probíhá projekt VIZE 2008, v jehož důsledku dochází ke změnám ve struktuře 
klíčových činností, majetku a zaměstnanců Skupiny ČEZ s dopadem na aktivity společnosti. Ke dni 1.1.2006 společnost 
provede vklad částí podniku Distribuce a Obchod do společností ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ Prodej, s.r.o. Činnosti distribuce 
elektřiny a obchod s elektřinou přejdou k 1.1.2006 touto transakcí na uvedené společnosti.

Během roku 2006 se uskuteční další transformační a integrační změny Skupiny ČEZ. Část majetku, zaměstnanců a činností 
distribučních společností bude převedena formou vkladu části podniku do dalších nově založených dceřiných společností 
ČEZ Správa majetku, s.r.o. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Po těchto transakcích budou činnosti společnosti výrazně utlumeny.

Vklad částí podniku do společností ČEZ Prodej, s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost k 1.1.2006 provede nepeněžitý vklad části podniku do základního kapitálu společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. 
Část podniku je tvořena organizační jednotkou Obchod. 

Předběžná zůstatková hodnota vkládaných aktiv a pasiv činí (v tis. Kč): 

 Zůstatková hodnota 
Dlouhodobé pohledávky 5 000
Krátkodobé pohledávky 2 068 618
Krátkodobý fi nanční majetek 275 445
Časové rozlišení 5
Aktiva celkem 2 349 068
Dlouhodobé závazky 16 495
Krátkodobé závazky 1 587 083
Pasiva celkem 1 603 578
Rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou aktiv a pasiv 745 490

 
Společnost k 1.1.2006 provede nepeněžitý vklad části podniku do základního kapitálu společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. Část podniku je tvořená organizační jednotkou Distribuce. Předběžná zůstatková hodnota  vkládaných 
aktiv a pasiv činí (v tis. Kč):

 Zůstatková hodnota
Dlouhodobý nehmotný majetek 30 361
Dlouhodobý hmotný majetek 8 603 094
Zásoby 13 022
Krátkodobé pohledávky 2 390 880
Krátkodobý fi nanční majetek 223 027
Časové rozlišení 35
Aktiva celkem 11 260 419
Dlouhodobé závazky 400
Krátkodobé závazky 2 547 726
Výnosy příštích období 507 249
Pasiva celkem 3 055 375
Rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou aktiv a pasiv 8 205 044

21. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

K 1.1.2006 společnost provedla vklad částí podniku do společností ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ Prodej, s.r.o. (viz odstavec 20).

22. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

Přehled o peněžních tocích (viz tabulka v úvodu Finanční části VZ) byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala 
v úvahu žádné peněžní ekvivalenty.

23. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 

Přehled o změnách vlastního kapitálu je uveden v odstavci 9.
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Organizační schéma společnosti k 31.12.2005

 valná hromada

 dozorčí rada  představenstvo

 

   generální ředitel
   Ing. Jaroslav Veselský

 úsek úsek úsek úsek 
 Distribuce Obchodování Financování Správa společnosti
 Ing. Petr Zachoval Ing. Ivo Pavelek Ing. Daniel Buryš Ing. František Řeřucha
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Výklad

Služba, která zajišťuje, že zůstatky na všech účtech klienta zařazených do dané skupiny budou 
denně sčítány. Podle výsledného součtu denních zůstatků je poté přiznán vyšší úrok 
na hlavním účtu.

Vlastník a provozovatel přenosové soustavy ČR.

 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 
ČR, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky.

 Část území ČR, které je zásobované elektřinou prostřednictvím jedné regionální energetické 
společnosti. Distribučním územím SME se rozumí kraje Moravskoslezský a Olomoucký 
a částečně kraj Zlínský.

 Vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci 
elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení a systémy měřicí, ochranné, řídicí, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 

Systém řízení ochrany životního prostředí.

 Správní úřad pro výkon regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu 
ČR. V působnosti ERÚ je podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitele v těch 
oblastech energetického odvětví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech 
přiměřených požadavků na dodávku energie.

 Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou a nakupuje 
elektřinu za účelem jejího prodeje.

 Požadavek na účetní a právní oddělení provozu přenosové a distribuční soustavy od ostatních 
činností (např. od výroby elektřiny, obchodování s ní apod.) vyplývá ze směrnice Evropské unie 
č. 2003/54/EC. V českém právním řádu je tato povinnost zakotvena v §§ 24a a 25a zákona 
č. 91/2005 Sb. od 1.1.2005 pro provozovatele přenosové soustavy a od 1.1.2007 
pro provozovatele distribuční soustavy.

 Státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je organizovat trh s elektřinou v ČR, 
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.

 Středisko cenných papírů poskytuje služby spojené s vedením evidence cenných papírů 
a jejich majitelů a vykonává další činnosti podle zákona o cenných papírech.

 Skupina dceřiných společností mateřské společnosti ČEZ, a.s. Skupina ČEZ vznikla v dubnu 
2003, kdy ČEZ, a.s. získal většinové podíly v pěti regionálních distribučních společnostech 
působících v ČR.

 Skupina dceřiných společností, jejichž mateřskou společností 
je Severomoravská energetika, a.s. 
 

 

Pojmy a zkratky

Cash-pooling

ČEPS, a.s.

Distribuční soustava

Distribuční území

Elektrizační soustava

EMS

Energetický regulační úřad 
(ERÚ)

Obchodník s elektřinou

Oddělení regulovaných 
činností (unbundling)

Operátor trhu s elektřinou 
(OTE) 

SCP

Skupina ČEZ

Skupina SME

Výklad pojmů a zkratek
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 Fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku 
elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny.

 Odběratel, který používá dodanou energii pouze pro svoji spotřebu, nikoliv pro další prodej.

 Konečný zákazník, který má 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 s elektřinou.

 Odběratel odebírající elektřinu ze sítí vysokého a velmi vysokého napětí.

Zákazníci

- chráněný zákazník

- konečný zákazník

- oprávněný zákazník

- velkoodběratel elektřiny

Název ukazatele 

ROE netto (rentabilita 
vlastního kapitálu, čistá)

ROIC (rentabilita 
investovaného kapitálu)

ROA netto 
(rentabilita aktiv, čistá)

EBIT marže 
(poměr provozního výsledku 
hospodaření k tržbám za prodej 
zboží, výrobků a služeb)

celková zadluženost 
bez rezerv

dlouhodobá zadluženost

celková likvidita

poměr provozního cash fl ow 
k závazkům

obrat aktiv

krytí dlouhodobého majetku

stupeň odepsanosti 
dlouhodobého hmotného 
majetku

Výpočet
  
 zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál 
(průměrný vlastní kapitál = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)

 ((EBIT + změna stavu rezerv a opravných položek) x (1 - sazba daně z příjmů)) / průměrný 
investovaný kapitál 

  
 zisk po zdanění / průměrná aktiva 
(průměrná aktiva = průměr z hodnot na začátku a na konci roku)

EBIT / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb)

 (dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky + bankovní úvěry a výpomoci) / pasiva celkem

 (dlouhodobé závazky + dlouhodobé bankovní úvěry + dluhopisy) / pasiva celkem
 
 (oběžná aktiva + časové rozlišení aktiv - dlouhodobé pohledávky - vázané vklady) / 
(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci + časové rozlišení pasiv)

 provozní cash fl ow / (cizí zdroje + ostatní pasiva)

 
 (tržby za prodej zboží + výkony) / průměrná aktiva (výkony = tržby za prodej vlastních výrobků 
a služeb + změna stavu zásob vlastní činnosti + aktivace) 
 
 (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) / dlouhodobý majetek 
(dlouhodobým majetkem se rozumí hmotný, nehmotný i fi nanční)

 korekce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v užívání / pořizovací cena 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v užívání

Technické jednotky Výklad

kV kilovolt, V = jednotka elektrického potenciálu (napětí), 1 kV = 103 V, 
MW megawatt, W =  jednotka výkonu, 1 MW = 103 kW = 106 W
GWh gigawatthodina, 1 GWh = 103 MWh = 106 kWh

Metodika výpočtu klíčových ukazatelů
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Odpovědnost za výroční zprávu

Čestné prohlášení:
Údaje uvedené ve Výroční zprávě SME za rok 2005 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, 
které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Severomoravské energetiky, a.s., člena Skupiny 
ČEZ, nebyly vynechány.

Uzávěrka obsahu výroční zprávy byla ke dni 20.2.2006
V Ostravě dne 20.2.2006

Prezentační část

Ing. Jaroslav Veselský
generální ředitel

Finanční část

Ing. Daniel Buryš
ředitel Financování
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Tato zpráva je zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou 
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen propojené osoby) 
za účetní období roku 2005 ve smyslu § 66a obchodního zákoníku v platném znění.

1. Schéma vztahů v koncernu

      vlastnictví v rámci koncernu        vztahy popisované v této zprávě

2. Abecední seznam členů koncernu ČEZ

viz samostatná příloha str. 80

3. Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ovládaná osoba - zpracovatel zprávy
Severomoravská energetika, a.s.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 745
IČ: 47675691

Ovládající osoba
ČEZ, a.s.
se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581
IČ: 45274649

K 1.1.2005 vlastnila společnost ČEZ, a.s. 3 045 423 kusů akcií, tj. 89,38 % základního kapitálu 
Severomoravské energetiky, a.s. Po vypořádání povinné nabídky převzetí majitelům akcií 
Severomoravské energetiky, a.s. dle § 183b odst. 1 obchodního zákoníku (oznámeno dne 23.12.2004, 
závaznost nabídky skončila 27.1.2005) společnost ČEZ, a.s. vlastnila (do 29.9.2005) 3 377 487 kusů 
akcií, tj. 99,13 % základního kapitálu Severomoravské energetiky, a.s. Povinnost nabídky převzetí 
majitelům akcií Severomoravské energetiky, a.s. vznikla po realizované opci v souladu se Smlouvou 
o výměně akcií mezi ČEZ, a.s. a E.ON Czech Holding AG.

Dnem 30.9.2005 (na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Severomoravská energetika, a.s. 
konané dne 8.8.2005) došlo k přechodu všech akcií ostatních akcionářů společnosti Severomoravská 
energetika, a.s. na společnost ČEZ, a.s. K 31.12.2005 vlastnila společnost ČEZ, a.s. 3 407 265 kusů 
akcií, tj. 100 % základního kapitálu Severomoravské energetiky, a.s.

Společnost ČEZ, a.s. byla po celé účetní období 2005 ovládající osobou ve smyslu § 66a obchodního 
zákoníku, v platném znění.

ČEZ, a.s. - přímo ovládající osoba

Severomoravská energetika, a.s.
- ovládaná osoba

- zpracovatel zprávy

Osoby ovládané SME
- dceřiné společnosti SME

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.
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4. Schéma struktury koncernu ČEZ

viz samostatná příloha str. 84

5. Uzavřené smlouvy

A. Smluvní vztahy mezi SME a ovládající osobou - ČEZ, a.s.

Smlouva Počet smluv Druh ceny
 z toho SME je
 odběratel dodavatel 
Smlouva o dodávce elektřiny, dodávka produktů Duhová energie 1  cena smluvní
Smlouva o zajištění komplexní dodávky elektřiny 1 1 cena smluvní
Smlouva o dodávce elektřiny mezi subjekty zúčtování 
prostřednictvím burzy včetně příslušné dohody 
o způsobu účtování a placení 1  cena smluvní
Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích 1 1 bez ceny
Rámcová smlouva o poskytování služeb 1  bez ceny
Dílčí smlouva o poskytování fi nančních služeb 1  cena smluvní
Dílčí smlouva o poskytování účetních služeb 1  cena smluvní
Dílčí smlouva o poskytování daňových služeb 1  cena smluvní
Smlouva o poskytování podpůrné služby U/Q 1  cena dohodou
Smlouva o diagnostice a měření  2 cena smluvní
Smlouva o nájmu dopravního prostředku  1 cena smluvní
Smlouva o operativním pronájmu  1 cena smluvní
Smlouva o pronájmu nebytových prostor  1 cena smluvní
Licenční smlouva - používání ochranné známky Skupiny ČEZ 1  cena smluvní
Reklama  ČEZ Aréna - pronájem reklamních prostor 
a užívání názvu ČEZ Aréna  1 cena smluvní
Rámcová dohoda o společném postupu při zadávání 
veřejných zakázek a při výběrech dodavatelů 1 1 bez ceny
Realizační smlouva na společný postup při zadání 
veřejné zakázky „Dodávka distribučních 
transformátorů pro Skupinu ČEZ“ 1 1 cena smluvní
Realizační smlouva na společný postup při zadávání 
veřejné zakázky „Dodávka osobních automobilů 
pro Skupinu ČEZ včetně povinného a výrobcem 
doporučeného servisu“ 1  cena smluvní
Smlouva o poskytování služeb centrálního nákupu 1  cena dohodou
Smlouva o poskytování personálních služeb 1  cena dohodou
Smlouva o zpracování osobních údajů a důvěrných informací 
a jejich ochraně 1 1 cena dohodou
Smlouva o poskytování poradenských služeb 1  cena dohodou
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B. Smluvní vztahy mezi SME a osobami ovládanými ovládající osobou 

Název obchodní fi rmy IČ Počet smluv Předmět plnění smlouvy, cena
  z toho SME je
  odběratel dodavatel 
Coal Energy, a.s. 26485079  1 Smlouva o poskytování distribučních 
    služeb, cena regulovaná
ČEZ Data, s.r.o. 27151417  1 Smlouva o nájmu dopravního 
    prostředku, cena smluvní
ČEZ Data, s.r.o. 27151417  1 Smlouva o operativním pronájmu 
    vozidel, cena smluvní
ČEZ Data, s.r.o. 27151417 12 1 Služby v oblasti IT, cena dohodou
ČEZ Data, s.r.o. 27151417   Reprografi cké a kopírovací práce, 
    cena smluvní
ČEZ Data, s.r.o. 27151417  1 Smlouva o pronájmu nebytových 
    prostor, cena smluvní
ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 1 1 Smlouva o vkladu části podniku, 
    cena smluvní
ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 1 1 Smlouva o upsání akcií, cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  2 Diagnostika a měření, cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  1 Smlouva o nájmu dopravního 
    prostředku, cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  1 Smlouva o operativním pronájmu 
    vozidel, cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  1 Reprografi cké a kopírovací práce, 
    cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  1 Poskytování spisové služby, 
    cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  1 Smlouva o poskytování služeb 
    BOZP, PO, QMS, cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  1 Smlouva o pronájmu nebytových 
    prostor, cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  1 Smlouva o poskytování služeb, 
    cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065  1 Smlouva o spolupráci při dodávkách 
    zboží a poskytování služeb, 
    cena smluvní
ČEZ Logistika, s.r.o. 26840065 1  Kupní smlouva na dodávky 
    jednofázových elektroměrů, cena smluvní
ČEZnet, a.s. 26470411  1 Smlouva o nájmu dopravního 
    prostředku, cena smluvní
ČEZnet, a.s. 26470411  1 Smlouva o operativním pronájmu 
    vozidel, cena smluvní
ČEZnet, a.s. 26470411 2  Služby v oblasti telekomunikací, 
    cena dohodou
ČEZnet, a.s. 26470411  1 Reprografi cké a kopírovací práce, 
    cena smluvní
ČEZnet, a.s. 26470411  1 Smlouva o pronájmu nebytových 
    prostor, cena smluvní
ČEZ Měření, s.r.o. 25938878  1 Smlouva o nájmu dopravního 
    prostředku, cena smluvní
ČEZ Měření, s.r.o. 25938878  1 Smlouva o operativním pronájmu 
    vozidel, cena smluvní
ČEZ Měření, s.r.o. 25938878  1 Smlouva o pronájmu nebytových 
    prostor, cena smluvní
ČEZ Měření, s.r.o. 25938878  1 Smlouva o podnájmu nebytových 
    prostor, cena smluvní
ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1 1 Smlouva o vkladu části podniku, 
    cena smluvní
ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1 1 Prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení 
    vkladu do základního kapitálu, cena smluvní
ČEZ Správa majetku, s.r.o. 26206803 1  Smlouva o nájmu dopravního 
    prostředku, cena smluvní
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Název obchodní fi rmy IČ Počet smluv Předmět plnění smlouvy, cena
  z toho SME je
  odběratel dodavatel
ČEZ Správa majetku, s.r.o. 26206803 1  Smlouva o postoupení práv a povinností 
    z kupní smlouvy na nákup osobních 
    automobilů pro Skupinu ČEZ vč.  
    povinného a výrobcem doporučeného 
    servisu, cena smluvní
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 26376547  1 Smlouva o nájmu dopravního prostředku,  
    cena smluvní
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 26376547  1 Smlouva o operativním pronájmu 
    vozidel, cena smluvní
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 26376547  1 Smlouva o pronájmu nebytových 
    prostor, cena smluvní
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 26376547  1 Smlouva o podnájmu nebytových 
    prostor, cena smluvní
Kotouč Štramberk, a.s. 47780690  3 Diagnostika a měření, cena smluvní
Kotouč Štramberk, a.s. 47780690  1 Smlouva o poskytování distribučních 
    služeb, cena regulovaná
Severočeská energetika, a.s. 49903179  1 Diagnostika a měření, cena smluvní
SINIT, a.s. 25397401 1  Smlouva o dílo - Rozvodna Vrbno, 
    cena smluvní
SINIT, a.s. 25397401 1  Smlouva o dílo - Rekonstrukce 
    vlastní spotřeby Paskov, cena smluvní
SINIT, a.s. 25397401 1  Smlouva o dílo, zpracování 
    projektové dokumentace stavby MKD 
    Lutín, cena smluvní
SINIT, a.s. 25397401 1  Smlouva o dílo, zpracování 
    projektové dokumentace stavby 
    Šumperk – MKD, cena smluvní
SINIT, a.s. 25397401 1  Smlouva o dílo, zpracování projektové 
    dokumentace stavby Říkovice-monitor.
    systém, cena smluvní
SINIT, a.s. 25397401  1 Smlouva o poskytování služeb 
    BOZP, PO, QMS, cena smluvní
Středočeská energetická, a.s. 60193140  1 Smlouva o úhradě ceny za rezervovanou 
    kapacitu včetně vyrovnání vícenákladů 
    na obnovitelné zdroje a kombinovanou 
    výrobu elektřiny a tepla, cena regulovaná
VČE – transformátory, s.r.o. 25938916 1  Dodávka distribučních 
    transformátorů pro Skupinu ČEZ, 
    cena dle veřejné zakázky
VČE – transformátory, s.r.o. 25938916 1  Kupní smlouva na dodávky 
    distribučních transformátorů, 
    cena smluvní
Východočeská energetika, a.s. 601808720 1 1 Smlouva o poskytování 
    rezervované kapacity 
    a použití sítí vvn, cena regulovaná
Východočeská energetika, a.s. 601808720 1 1 Smlouva o připojení, distribuci a dodávce 
    elektřiny mezi provozovateli regionálních 
    distribučních soustav na úrovni vn, 
    cena regulovaná
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. 46356088 1  Smlouva o poskytování služeb 
    v oblasti BOZP, PO, QMS, cena smluvní
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6. Jiné vztahy

Severomoravská energetika, a.s. neučinila v účetním období roku 2005 v zájmu propojených osob žádné 
tzv. jiné právní úkony ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

V souladu s Koncepcí podnikatelské činnosti SME pro období 2005 - 2007, schválenou na mimořádné 
valné hromadě dne 23.11.2004 a rozšířenou rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.12.2005, byla 
v Severomoravské energetice, a.s. provedena v roce 2005 řada organizačních a majetkových změn 
souvisejících s restrukturalizací Skupiny ČEZ:

- vyčlenění elektroměrových služeb, majetku a zaměstnanců SME do společnosti ČEZ Měření, s.r.o.
-  vyčlenění zaměstnanců a činností spojených s obsluhou zákazníků kategorie maloodběratelů- 

podnikatelů a domácností a fakturace elektřiny, včetně zpracování přijatých plateb a vymáhání 
pohledávek do společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

-  vyčlenění zaměstnanců a činností v oblasti účetních, daňových a fi nančních procesů do společnosti 
ČEZ, a.s.

-  vyčlenění auditních činností a činností v oblasti PR včetně zaměstnanců do společnosti ČEZ, a.s.

Jediný akcionář, společnost ČEZ, a.s., při výkonu působnosti valné hromady, schválil dne 24.11.2005 
vklad části podniku Distribuce do společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a vklad části podniku Obchod 
do společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. K těmto vkladům došlo ke dni 1.1.2006.

7. Ostatní informace

Podle sdělení ČEZ, a.s. byly podkladem pro zpracování seznamu propojených osob údaje poskytnuté 
ostatními propojenými osobami.

8. Závěr

Prohlášení představenstva Severomoravské energetiky, a.s.

Představenstvo Severomoravské energetiky, a.s. prohlašuje, že společnost s výše uvedenými 
propojenými osobami neuzavřela v roce 2005 žádné smlouvy nebo jiné vztahy, z nichž by jí vznikla újma.

V Ostravě dne 20.2.2006

Ing. Jaroslav Veselský    Ing. František Řeřucha, MBA
předseda představenstva    místopředseda představenstva 
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA K BODU 2 ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

2. Abecední seznam členů koncernu ČEZ

Název společnosti Majitel Podíl IČ 
ČEZ Správa majetku, s.r.o.  ČEZ 100 % 26206803 
CEZTel, a.s. ČEZ 100 % 25107950 
ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o. ČEZ 100 % 60698101 
ŠKODA PRAHA, a.s. ČEZ 100 % 00128201 
EGI, a.s. Š.PR. 100 % 60721332 
EGI servis, s.r.o., v konkurzu  Š.PR. 100 % 26423316 
ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. Š.PR. 100 % 27257517 
Energetické opravny, a.s. ČEZ 100 % 25040707 
I & C Energo, a.s.                                                 ČEZ 100 % 49433431 
GITY MaR, s.r.o. I & C Energo 100 % 60714123 
AHV, s.r.o. (od 4.8.2003) I & C Energo 100 % 49973762 
ESE, s.r.o. (od 4.8.2003) I & C Energo 34 % 60701935 
ČEZData, s.r.o. ČEZ 100 % 27151417 
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. ČEZ 100 % 26376547 
ČEZ Měření, s.r.o. ČEZ 100 % 25938878 
ČEZ Logistika, s.r.o. ČEZ 100 % 26840065 
ČEZ Distribuce, a.s. REAS a 20 % 27232425 
ČEZ Prodej, s.r.o. REAS a 20 % 27232433 
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČEZ 100 % 26871821 
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. ČEZ 60,80 % 25938924 
Coal Energy, a.s. ČEZ 20 % 26485079 
LOMY MOŘINA, spol. s r.o.                                  ČEZ 51,05 % 61465569 
Kotouč Štramberk, spol. s r.o. ČEZ 25,00 % 47780690 
KNAUF POČERADY, spol. s r.o. ČEZ 40,00 % 47972165 
Severočeské doly, a.s. ČEZ 93,10 % 49901982 
SD-Vrtné a trhací práce, a.s. SD 100 % 25022768 
SD-Autodoprava, a.s. SD 100 % 25028197 
SD-1. strojírenská, a.s. SD 100 % 25437127 
SD-Kolejová doprava, a.s. SD 100 % 25438107 
SD-Humatex, a.s. SD 100 % 25458442 
Skládka Tušimice, a.s. SD 98 % 25005553 
PRODECO, a.s.                                                    SD 50,50 % 25020790 
ČEZnet, a.s. ČEZ 100 % 26470411 
SINIT, a.s. ČEZnet 100 % 25397401 
OSC, a.s. ČEZ 66,67 % 60714794 
SIGMA - ENERGO, s.r.o.                                       ČEZ 51 % 60702001 
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. ČEZ 52,46 % 46356088 
Centrum výzkumu Řež, s.r.o. ÚJV Řež 100 % 26722445 
LACOMED, spol. s r.o. ÚJV Řež 62,50 % 46348875 
Nuclear Safety & Technology Centre, s.r.o. ÚJV Řež 40 % 27091490 
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. ÚJV Řež 100 % 60715871 
Ústav jaderných informací Zbraslav, a.s. ÚJV Řež 74 % 45270902 
WADE, a.s. ÚJV Řež 50 % 25523520 
Decom Slovakia, spol. s r.o. ÚJV Řež 24 %  
Středočeská energetická a.s. ČEZ 97,72 % 60193140 
STE - obchodní služby, spol. s r.o., v likvidaci STE 100 % 49826182 
ELTRAF, a.s. STE 51 % 46357483 
ŠKO-ENERGO, s.r.o. STE 12 % 61675938 
ŠKO-ENERGO-FIN, s.r.o. STE 5 % 61675954 
ENERGET. CENTRUM Kladno, spol. s r.o. STE 11 % 46358293 
ECK Generating, s.r.o. STE 11 % 62956761 
Severočeská energetika, a.s. ČEZ 56,93 % 49903179 
Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o. SČE 100 % 62743317 
Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. SČE 100 % 62743325 
ENPROSPOL, s.r.o. Děčín SČE 100 % 25488767 
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Sídlo Spisová značka
Praha 4, U plynárny 1388, PSČ 140 00 C. 79698 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, PSČ 120 00  B. 4558 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01 C. 14400 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Praha 6, Milady Horákové 109/116, PSČ 160 41 B. 372 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Praha 6, Milady Horákové 109/116, PSČ 160 41 B. 2879 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Čelákovice, Kozovazská 1049, PSČ 250 88 C. 81102 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Praha 6, Milady Horákové 109/116, PSČ 160 41 C.108145 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01   B. 1133 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
Třebíč, Pražská 684/49, PSČ 674 01 C. 11734 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Brno, Mariánské nám. 1, PSČ 617 00 C. 15905 vedená u rejstříkového soudu v Brně
Třebíč, Pražská 684/49, PSČ 674 01  C. 13813 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Třebíč, U Kuchyňky 2, PSČ 674 01  C. 14732 vedená u rejstříkového soudu v Brně 
Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28 C. 16496 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28 C. 16425 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Skuteč, Husova 610, PSČ 539 73 C. 16079 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
Ostrava, Mor. Ostrava, 28. října 568/147, PSČ 709 02  C. 28100 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 B. 9885 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 C. 106349 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Ostrava, Mor. Ostrava, 28. října 568/147, PSČ 709 02  C. 40962 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 02 C. 16087 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ 110 00 B. 7375 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Mořina, PSČ 267 17   C. 29268 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Štramberk 500, pošta Ženklava, PSČ 742 67 C. 5327 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Počerady č.p. 17, okres Louny, PSČ 439 44 C. 3845 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.

Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01 B. 495 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
Bílina, Důlní 375/89, PSČ 418 29 B. 1018 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.

Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01 B. 1059 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01 B. 1387 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.

Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 B. 1389 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
Bílina, Důlní 199, PSČ 418 01 B. 1454 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.

Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 B. 882 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
Teplice, Masarykova 51, PSČ 416 78 B. 989 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.

Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, PSČ 120 00     B. 7309 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Ostrava-Mar. Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00 B. 1906 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00 B. 1376 vedená u rejstříkového soudu v Brně
Třebíč, Na Nivkách 299, PSČ 674 01 C. 14731 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68 B. 1833 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68   C. 89598 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68   C. 10546 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68   C. 95593vedená u rejstříkového soudu v Praze

Brno, Veveří 95, PSČ 611 00 C. 16049 vedená u rejstříkového soudu v Brně
Praha 5 - Zbraslav, E. Přemyslovny 1335, PSČ 156 00   B. 1405 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Třebíč, Bráfova třída 531, PSČ 674 01 B. 2582 vedená u rejstříkového soudu v Brně
 

Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 B. 2356 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 C. 33483 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Kralice, p. Uhlířské Janovice, PSČ 285 04 B. 2796 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Ml. Boleslav 1, Třída Václava Klementa 869, PSČ 293 60 C. 38550 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Ml. Boleslav 1, Třída Václava Klementa 869, PSČ 293 60 C. 38549 vedená u rejstříkového soudu v Praze

  C. 13065 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Kladno, Dubí, Dubská 257, PSČ 272 03 C. 41533 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49 B. 512 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
Ústí nad Labem, U vlečky 440, PSČ 400 01 C. 8952 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.

Liberec, Budyšínská 1294, PSČ 460 01 C. 8953 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
Děčín, Resslova 357/9, PSČ 405 02 C. 20568 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
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Název společnosti Majitel Podíl IČ 
ESS, s.r.o. SČE 51 % 25013271 
Energet. mont. spol. Česká Lípa, s.r.o. SČE 49 % 62743333 
ENERGOKOV, s.r.o., v konkurzu SČE 100 % 25015621 
Severomoravská energetika, a.s. ČEZ 100 % 47675691 
MSEM, a.s. SME 100 % 64610080 
Energetika Vítkovice, a.s. SME 100 % 25854712 
ePRIM, a.s., v likvidaci           SME 100 % 25889567 
ENPRO, a.s. SME 100 % 26831848 
Elektrovod Holding, a.s.  SME 50 %+1ak. 35834111 
ELV Projekt, a.s. ELVH 100 %  
ELV SERVIS, s.r.o. ELVH 83 %  
Elektrovod Stav, s.r.o.                                        ELVH 50 %  
Elektrovod Osvetlenie, s.r.o.                              ELVH 50 %  
Elektrovod Rozvádzače, s.r.o. ELVH 70 %  
ELTODO Slovakia, s.r.o.                                      ELVH 50 %  
Elektrovod Polska Sp. z o.o., v likvidaci           ELVH 50 %  
Elektrovod - MATIC d.o.o., v likvidaci ELVH 100 %  
Východočeská energetika, a.s. ČEZ 100 % 60108720 
VČE - montáže, a.s. VČE 100 % 25938746 
VČE - transformátory, s.r.o. VČE 100 % 25938916 
Západočeská energetika, a.s. ČEZ 100 % 49790463 
Enerfi n, a.s., v likvidaci ZČE 100 % 25751344 
PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o. ZČE 100 % 64356591 
LIDRONE, spol. s r.o. ZČE 100 % 49786105 
GAZELA plus, s.r.o.                                             ZČE 50 % 26339404 
SEG, s.r.o. ZČE 100 % 46883657 
    
Poznámka:   
● Pro úplnost je u SME uvedena i zahraniční MÚ - Elektrovod Holding, a.s., se svými MÚ.   
   
Tuzemská část Skupiny ČEZ - tj. MÚ přímo, či nepřímo ovládané ČEZ, a.s.  81
Tuzemské minority nespadající do Skupiny ČEZ (nejsou ovládané ČEZ, a.s.) 8
Celkem tuzemská část Skupiny ČEZ a její MÚ 89
Zahraniční MÚ ČEZ, a.s. 8
Celkem 97
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Sídlo Spisová značka
Teplice - Sobědruhy, Důlní 97, PSČ 415 10 C.11680 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.

Česká Lípa, Dubnická ulice 959, PSČ 470 02 C.8954 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.
Děčín, Krokova 12, PSČ 405 01 C.11855 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad L.

Ostrava, Mor. Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 B. 745 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02 B. 1197 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02          B. 2313 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Ostrava, Mor. Ostrava, 28. října 568/147, PSČ 709 02 B. 2523 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

Přerov 1, Město, nábř. Dr. E. Beneše 1913/20, PSČ 750 02 B. 2778 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Bratislava, Čulenova 5, PSČ 816 46 B. 2946 vedená  obchodním registrem Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03 B. 1008 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17 B. 2066 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

Hradec Králové, Koutníkova 208, PSČ 503 01 C. 16077 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28 B. 390 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

Praha 6, Na Beránce 2/57, PSČ 160 00 B. 1054 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
Plzeň, K Cihelnám 74, PSČ 317 06 C. 6755 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 
Plzeň, Železniční 34, PSČ 301 48 C. 4459 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 

Plzeň, Železniční 128/34, PSČ 326 00 C. 13986 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
Plzeň, Skladová 4, PSČ 326 00 C. 2665 vedená rejstříkového soudu v Plzni
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PŘÍLOHA K BODU 4 ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

4. Schéma struktury koncernu ČEZ

ČEZ, a.s. 40,00 % KNAUF POČERADY, spol. s r.o.
 100 %  ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 

zápis do OR dne 12.10.2005 
 20,00 %  Coal Energy, a.s.

podíl Severočeských dolů, a.s.: 20 %
 93,10 %  Severočeské doly, a.s.

do 19.12.2005 podíl 37,31 %
   50,50 % PRODECO, a.s. 
   100 % SD - 1.strojírenská, a.s.
   100 % SD - Autodoprava, a.s.
   100 % SD - Humatex, a.s.
   100 % SD - Kolejová doprava, a.s.
   100 % SD - Vrtné a trhací práce, a.s.
   98 % Skládka Tušimice, a.s.
 100 % ČEZ Správa majetku, s.r.o.
 100 % CEZTel, a.s. 
 100 % ČEZData, s.r.o.
   100 %  EN-DATA, a.s.

výmaz z OR dne 1.9.2005, do 24.2.2005 podíl držen ZČE
 100 % ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o.
 100 % CEZ FINANCE B. V. 
 100 % ČEZ Logistika, s.r.o. 
 100 % ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 
 100 %  ČEZ Měření, s.r.o. 

do 16.2.2005 název: VČE - měřicí technika, s.r.o. 
do 9.2.2005 majitel: Východočeská energetika, a.s.

 100 % Energetické opravny, a.s.
 100 % rpg Energiehandel GmbH
 100 %  HYDROČEZ, a.s.

sloučeno s ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. dne 31.12.2005 
 100 % I & C Energo a.s.
    100 %  AHV, s.r.o.

podíl ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r. o.: 25 %
     ESE, s.r.o.

podíl I & C Energo: 34 %; podíl AHV: 66 %
   100 %  GITY MaR, s.r.o.

podíl držen od 21.12.2005
 25,00 % KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o.
 51,05 % LOMY MOŘINA spol. s r.o.
 100 % ČEZnet, a.s. 
   100 %  SINIT, a.s., do 21.12.2005 podíl držen SME
 66,67 % OSC, a.s.
 51,00 % SIGMA - ENERGO, s.r.o.
 52,46 % Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
   100 % Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
   23,08 % DECOM Slovakia, spol. s r.o.
   100 %  ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a.s., ovládána do 27.7.2005
   62,50 % LACOMED, spol. s r.o.
   40 %  Nuclear Safety & Technology Centre, s.r.o. 
   100 %  Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
   74 %  Ústav jaderných informací Zbraslav, a. s.
   50 % WADE, a.s.
 97,72 % Středočeská energetická a.s. 
   11 % ECK Generating, s.r.o.
   51 % ELTRAF, a.s.
   10,99 %  ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno, spol.s r.o.
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   100 %  STE - obchodní služby, spol. s r.o. 
     do 10.2.2005 podíl: 76,16 %
   12,00 % ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
   5,00 % ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
 56,93 % Severočeská energetika, a.s. 
   100 %  Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o. 
   100 %  Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.
   49 %  Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o.
   100 %  ENERGOKOV, s.r.o., v konkurzu
   50,00 % Energozdroj, s.r.o., v likvidaci
   100 % ENPROSPOL, s.r.o. 
   51,00 % ESS, s.r.o.
 100 %  Severomoravská energetika, a.s.
   do 30.9.2005 podíl: 99,13 %
   100 %  Beskydská energetická, a.s., v likvidaci

výmaz z OR dne 8.9.2005
   50 % + 1 akcie Elektrovod Holding, a.s.     
     ELV Projekt, a.s.
    podíl ELVH: 100 %
    ELV - SERVIS, spol. s r.o. 
    podíl ELVH: 83,34 %
    Elektrovod Stav s.r.o.
    podíl ELVH: 50 %
     Elektrovod OSVETLENIE, s.r.o. 
    podíl ELVH: 50 %
    Elektrovod Rozvádzače, s.r.o.    
    podíl ELVH: 70 %
    ELTODO Slovakia, s.r.o.    
    podíl ELVH: 50 %
    Elektrovod Polska Sp. z o.o.
    podíl ELVH: 50 %
    zánik 31.12.2005
    Elektrovod - MATIC d.o.o.
    podíl ELVH: 100 %
    zánik 31.12.2005
   100 % Energetika Vítkovice, a.s.
   100 % ENPRO, a.s. 
   100 % ePRIM, a.s., v likvidaci
   100 % MSEM, a.s.
     ELEKTROSPOLEČNOST B.D., spol. s r.o.

podíl MSEM do 7.4.2005: 50 %
   100 % Union Leasing, a.s.
     podíl držen do 26.10.2005, potom 0 %
 100 % Východočeská energetika, a.s. 
   do 17.9.2005 podíl: 98,83 %
   67 % ENEST, s.r.o.
     podíl držen do 6.9.2005, potom 0 % 
   100 % MojeEnergie.CZ, s.r.o.  
    podíl držen do 23.7.2005
    do 18.5.2005 podíl 51 %
   100 % VČE - měřicí technika, s.r.o.
    podíl držen do 9.2.2005
   100 % VČE - montáže, a.s.
   100 % VČE - transformátory, s.r.o.
 60,8 % ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 
  do 20.5.2005 název: VČE - elektrárny, s.r.o. 
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  do 31.12.2005 jediný majitel: Východočeská energetika, a.s. 
  od 31.12.2005 podíl Východočeské energetiky, a.s. 39,2 %
 100 % Západočeská energetika, a.s.
  do 24.9.2005 podíl: 99,13 %
   100 % EN projekt, spol. s r.o. 
     podíl držen do 23.8.2005, potom 0 %
   100 % Enerfi n, a.s. - v likvidaci
   100 % Energoreal, s.r.o.
     podíl držen do 29.7.2005, potom 0 % 
   100 % ESMOS, s.r.o.
    výmaz z OR dne 1.5.2005
   50 % GAZELA plus, s.r.o.
   100 % LIDRONE, spol. s r.o. 
   100 %  PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o. 
    do 17.5.2005 podíl 80 %
   100 % SEG, s.r.o.
 100 % ŠKODA PRAHA, a.s.
  do 5.11.2005 podíl 97,6 %
   100 % EGI, a.s.
    EGI machine, s.r.o.
    podíl EGI: 100 %
    výmaz z OR dne 1.11.2005
   100 % EGI servis, s.r.o., v konkurzu
   100 % ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o.
    zápis do OR dne 11.7.2005
 100 % CEZ Bulgaria EAD
  zápis do OR dne 6.6.2006
 100 % CEZ Magyarország Kft.
  podíl držen od 7.9.2005
 100 % CEZ Romania S.R.L. 
 100 % CEZ Trade Bulgaria EAD
  zápis do OR dne 25.3.2005
   do 30.12.2005 jediný majitel: Sofi a Oblast EAD
    První energetická, a.s.
     podíl SČE: 27 %
     podíl STE: 27 %
     podíl VČE: 27 %
     podíl ZČE: 19 %
     všechny podíly drženy shodně do 18.2.2005, potom 0 %
    ČEZ Distribuce, a.s.
     podíl SČE, SME, STE, VČE, ZČE po 20 % 
    ČEZ Prodej, s.r.o.
     podíl SČE, SME, STE, VČE, ZČE po 20 % 
 51 % Electrica Oltenia S.A.
  podíl držen od 30.9.2005
 67 % Elektrorazpredelenie Pleven EAD
  podíl držen od 18.1.2005
 67 % Elektrorazpredelenie Sofi a Oblast EAD
  podíl držen od 18.1.2005 
 67 %  Elektrorazpredelenie Stolično EAD
   podíl držen od 18.1.2005
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Severomoravská energetika, a.s.
28. října 3123/152, 709 02  Ostrava, Moravská Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 745

IČ: 47675691
DIČ: CZ47675691
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1504-761/0100
 IBAN pro CZK  CZ0401000000000001504761
 pro EUR  CZ390100000865216660297
Tel.: 596 671 111
Fax: 596 612 388
Internet: http//www.cez.cz, http//www.sme.cz, http//wap.sme.cz, 
E-mail: info@cez.cz, info@sme.cz
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