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Na základ pokynu MF R zadalo p edstavenstvo EZ, a. s., dne 17.10.2011 
(usnesením 35/2011-IV. 1.1) audit vztah se Škoda Power.

Cílem auditu bylo ov it vztahy a vazby Skupiny EZ 
i Škoda Power , s.r.o. (a jeho právnímu p edch dci Škoda Energo, s.r.o.)

i zadávání zakázek od února 2004 do zá í 2011
z pohledu možnosti ovlivnit výb rová ízení ve prosp ch tohoto dodavatele kterýmkoli 
lenem vedení i p edstavenstva EZ, a. s.

Zadání auditu
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Škoda Plze (pod r znými názvy právních p edch dc
Škoda Power) vyrobila a dodala pro EZ (a jeho právní

edch dce) 46 parních turbogenerátor ze 63 provozovaných 
v jaderných a uhelných elektrárnách a teplárnách EZ na konci 
roku 2010 s výkonem 9 443 MW z 10 749 MW celkem, 
tedy tém 3/4 po tu a 88% výkonu turbogenerátor ve 
zdrojích EZ nese na štítku logo n kterého z právních 

edch dc Škoda Power.

V n kterých p ípadech se jedná o unikátní za ízení
(nap . EM III, ETE).

Historicky vzniklá vazba je (technickým) d vodem 
preference Škoda Power (výrobce) p i opravách a 
modernizacích jím dodaného za ízení, v p ípad jaderných 
elektráren je Škoda Power dodavatelem akceptovaným 
jaderným dozorem (SÚJB). 
(obdobn je výrobce specifických prvk za ízení elektráren 
preferován i v zahrani í). 

Jaderné elektrárny
ETE 2 x 1000 MW Škoda Power 2002-2003
EDU 8 x 250 MW Škoda Power 1985-1987
Uhelné elektrárny
EM  III 1 x 500 MW Škoda Power 1981
EM  II 2 x 110 MW Škoda Power 1971
ETU 4 x 200 MW Škoda Power 1974-1975
EPC 5 x 200 MW Škoda Power 1970-1977
ECH 4 x 200 MW Škoda Power 1977-1978
ED 4 x 200 MW Škoda Power 1975-1976
EPR  II 5 x 210 MW
EPR I 4 x 110 MW Škoda Power 1967-1968
ELE 3 x 110 MW Škoda Power 1966-1968
ETI II 1 x 112 MW Škoda Power 1961
EPO 3 x 55 MW Škoda Power 1957-1958

1 x 55 MW Škoda Power
1 x 50 MW Škoda Power
3 x 57 MW Škoda Power 1959-1960
1 x 12,8 MW

TDK 1 x 6,3 MW
2 x 16 MW
1 x 22 MW
1 x 25 MW
2 x 20 MW
3 x 16 MW
1 x 70 MW

1954-1958EHO

ETI I

EVI

TTR

tšinu EZ provozovaných turbogenerátor
dodala Škoda Plze (dnes Škoda Power) 
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Výrazný nár st CAPEX spole nosti/skupiny EZ znamenal nár st zakázek pro adu (nejen tradi ních) dodavatel , 
tedy i pro spole nost Škoda Power, její podíl však v pr ru 2004-2010 p edstavuje 5,0% celkových CAPEX.

Škoda Power

CAPEX

Hmotné investice Skupiny EZ  
(mld.K )

Vývoj zakázek Škoda Power
v kontextu celkových CAPEX Skupiny EZ

Vývoj celkových CAPEX je výrazn ovlivn n  investi ní
prodlevou po dokon ení:

programu odsí ení uhelných elektráren (45 mld.K ),
dostavby 2 blok JE Temelín (98,5 mld.K )

v pr hu devadesátých let. 

Soub h t chto akcí limitoval (finan ní/ asové) možnosti 
EZ významn ji investovat do uhelné ásti portfolia 

(nov bylo postaveno pouze n kolik teplárenských 
fluidních kotl ). Uhelné elektrárny byly retrofitovány
pouze v rozsahu horizontu životnosti odsí ení.

Výrobní kapacity EZ tak byly na po átku nového 
tisíciletí dostate sanovány a investi ní aktivita byla 
výrazn utlumena (investorské útvary EZ prakticky 
rozpušt ny).  
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Klasické elektrárny Jaderné elektrárny

Primár

Škoda Power Strojovna Škoda Power

Stavební

erpání životnosti odsí ení a retrofit elektráren z devadesátých let,
spolu s limity tuzemských uhelných zásob, si vynutilo zahájení prací
na výhledu provozu klasických elektráren již krátce po roce 2000, které
byly završeny rozhodnutím o programu obnovy v roce 2005  
(poradci-McKinsey, Deloitte),

Cílem projektu „Asset management“ bylo:
snížit komplexní náklady na opravy   
a údržbu o 25% v i BP 2005, 
zm nit organiza ní strukturu úseku 
SDHM tak, aby personální náklady 
úseku klesly o 20%.

Projekt byl na konci r.2008 vyhodnocen 
jako úsp šný (splnil stanovené cíle) a byl 

eveden do liniového ízení.

a) rozhodnutí o realizaci projekt obnovy uhelného portfolia elektráren

b) rozhodnutí o aplikaci údržby logických celk elektráren formou st edn dobých kontrakt

Podíl Škoda Power na zakázkách programu obnovy klasických elektráren  (4x OB strojovna) p edstavuje cca 19,7% 
z kontrahovaných ástek. 

Škoda Power (7x LC strojovna) je jen jedním z dodavatel údržby logických celk elektráren. 

Rozhodnutí, která zvýšila zapojení externích dodavatel
(v . Škoda Power) na aktivitách Skupiny EZ,  byla motivována 
podnikatelskými d vody v souladu se strategií EZ
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19,7%

O
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OB – obchodní balí ek
NZ – nový zdroj
KO – komplexní obnova
PPC – paroplynový cyklus

BP – business plan
SDHM – správa dl.hm. majetku
LC – logický celek

Legenda:
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EZEZ – z celkové fakturace Škoda Power cca 6,4 mld.K vzorek p ípad s hodnotou nad 20 mil.K
33 obchodních p ípad v sumární aktuální hodnot kontrakt 8,7 mld.K

(plus min. cca 1,6 mld.K v ro ních dodatcích na údržbu LC strojoven do r. 2015),
na které bylo dosud fakturováno cca 5,9 mld.K , což je 91 % fakturace celkem.
Veškeré tyto zakázky zadávány dle ZZVZ (ve zbytku mimo vzorek mj. i podlimitní akce v hodnot 0,258 mld.K ).

ŠŠPIPI – všechny zakázky Škoda Power
6 obchodních p ípad v sumární aktuální hodnot kontakt 17,7 mld.K
na které bylo dosud fakturováno cca 9,5 mld.K . 
Zadávány výb rovým ízením (oslovených dodavatel )

Skupina Skupina EZEZ – výb rov dotázáno 59 dce iných spole ností na vztahy se Škoda Power
(v etn firem již divestovaných)

13 firem uvedlo obchodní vztah se Škoda Power, hodnotov významné pak jen:
EZ Prodej – dodávka elekt iny pro Škoda Power

I&C Energo - subdodavatel na zakázkách Škoda Power
Egemer – projekt PPC v rámci tureckého JV, kde Škoda Power usp la v mezinárodní konkurenci 

jako subdodavatel pro GE Energy (generální kontraktor).

Výb r prov ovaného vzorku obchodních p ípad ,
zakázek získaných Škoda Power
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VeVe ejnejnáá soutsout žž (J(J SU)SU)
10 kontrakt sout ženo, z toho:

4x Škoda Power jediným kdo podal nabídku (akceptace nabídkové ceny)
4x s vylou ením konkuren ní nabídky (2x kvalifika ní p edpoklady, 1x pozdní nabídka, 1x prov eno ÚHOS),
1x usp la spolu se dv ma konkurenty (rámcová smlouva na údržbu LC strojoven KE, následn BU)

, 1x usp la Škoda Power nižší cenou (následné navýšení ceny dodatkem shledáno oprávn ným - vícepráce p i GO turbíny zjišt ny 
až v pr hu prací)

Výzva vVýzva vííce zce záájemcjemc m (Jm (J BU)BU)
6 kontrakt zadáváno, z toho:

4x na základ rámcové smlouvy (údržba LC strojoven KE),
2x zúžení sout že na dodavatele, disponující technickými 

edpoklady.
IA shledal d vody zúžení sout že (J BU) jako oprávn né, v souladu s 
legislativou.

Škoda Power získala zakázku:
4x v sout ži se dv ma dalšími nabízejícími na základ

vyhodnocení stanovených kriterií,
1x jako jediný nabízející (další z oslovených nereagoval),
1x další z oslovených nesplnil podmínky zadání.

U všech zakázek byla kontrahovaná cena pod (p edpokládanou) 
hodnotou nákupního p ípadu.

Výzva jednomu zVýzva jednomu záájemci (Jjemci (J BU)BU)
16 kontrakt zadáváno, z toho:

6x na základ rámcové smlouvy (údržba LC strojoven JE),
10x zúžení sout že na p vodního dodavatele za ízení.

IA shledal d vody zúžení sout že (J BU) jako oprávn né, v souladu s 
legislativou.

Celkový pom r kontrahovaných cen v i (p edpokládaným) hodnotám 
nákupního p ípadu pozitivní pro zadavatele.

Dohoda o narovnDohoda o narovnáánníí
Poslední obchodní p ípad prov ovaného vzorku - dohoda kterou ešen rozpor uplatn ných/neuznaných reklamací (r.2010) na 
4 kontraktech ze vzorku (TG 1000MW v JE Temelín) v rozsahu 

23 mil.K úhrady za práce na odstran ní vad z r.2010,
127 mil.K dodávek prací p i opravách NT díl TG 1000 MW i v letech 2011 až 2015 (dle stanoveného ceníku). 

Vzorek obchodních p ípad zadaných EZ 
podléhal postup m dle ZZVZ
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nákup í
+

žadatel

Výb rová
komise

Uve ejn ní
oznámení

Jmenování
komise

vícekriteriální
hodnocení

nabídková
cena

Forma VZ

Kvalifikace
nabízejících

Výzva k podání
nabídek

Zadávací
dokumentace

ijetí
nabídek

dodate né informace
prohlídka místa pln ní

nákup í
+

žadatel

Od vodn ní
BU

Výzva k podání
nabídek

Zadávací
dokumentace

ijetí
nabídek

Jednání s
dodavateli

vyjasn ní
nabídek

adekvátnost 
nabídkové ceny
vyhodnocení

nabídek

Výb r okruhu
dodavatel

Návrh 
zp sobu

zadání VZ

návrh
ROZOZ
schválení

Nákupní
požadavek

Rozhodnutí
o výb ru
ROZV

Oznámení
nabízejícím

Uzav ení
smlouvy

Otvírání
obálek

Soulad se
zadáním

Hodnocení
nabídek

(zpráva/protokol)

pokud
alespo

1 nabídka
vyhovuje

vysv tlení nejasností
adekvátnost nabídkové ceny

vyhodnocení kriterií/ceny

JJ BUBU JJ SUSU

Schéma pr hu výb rových ízení EZ (dle ZZVZ)
zjednodušené

oznámení smlouvy
uve ejn ní výsledku
vypracování Zprávy

Poznámka: zjednodušené schéma 
nezahrnuje kroky, které zadavatel musí u init 
v p ípad podání námitek v kterékoli fázi V

Vy azení
nekvalifikovaných

uchaze

Vrácení
pozdních nabídek

Vy azení
nesouladných

nabídek

ano
ne

ano

ne

stanovení
kriterií

manuál
hodnocení

Uve ejn ní
oznámení

obvykle již v návrhu
zp sobu zadání VZ
schváleno v ROZOZ

Legenda:
ZZVZ – zákon o zadávání ve ejných zakázek

SU – jednotné ízení s uve ejn ním
BU – jednotné ízení bez uve ejn ní

ROZOZ – rozhodnutí o zp sobu zajišt ní obchodní zakázky
ROZV – rozhodnutí o výb ru dodavatele
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Proces nákupu EZ probíhal bez významných odchylek 
od ídící dokumentace/zákonem stanovených postup
i u zakázek získaných Škoda Power

Nákupní proces se ídil asov platnou interní legislativou (navazující na platnou obecnou legislativu - ZZVZ). 

Zp sob zajišt ní obchodního p ípadu navrhoval více lenný tým žadatele (vesm s divize Výroba) a zam stnanc útvaru Nákup každé
ze zkoumaných zakázek, schvalovatelem návrhu byli vždy dva nad ízení zam stnanci (žadatel+nákup). 
Výjimku p edstavují n které hodnotov významné akce, u kterých schválení zp sobu zajišt ní zakázky nahrazovalo rozhodnutí

edstavenstva EZ (2 rozhodnutí pro 6 kontrakt na údržbu LC elektráren), i zde však na základ materiálu p edloženého k 
projednání žadatelem v sou innosti s útvarem Nákup. 

Sou ástí takového návrhu (materiálu) byla forma výb ru dodavatele (ve ejná sout i omezení na jednoho i více oslovených), 
i rozhodnutí vytvá et/nevytvá et manuál hodnocení nabídek a ustavit/neustavit komisi pro jejich posouzení. 

U ve ejných výb rových ízení (J SU) posuzovala nabídky vždy více lenná komise, jen z ásti na základ edem vypracovaných 
manuál /kriterií hodnocení (ve zbylých p ípadech byla kriteriem nabídková cena a/nebo soulad s podmínkami výzvy). 

i oslovení zvoleného okruhu (více) dodavatel (J BU) posuzovala nabídky více lenná komise již ale vesm s bez manuálu 
hodnocení nabídek, z hlediska souladu s podmínkami výzvy a akceptovatelnosti nabídkové ceny.

i oslovení jednoho zvoleného dodavatele (J BU) byly nabídky projednávány v liniové struktu e ízení (nákup í p ípadu v sou innosti 
se žadatelem) z hlediska souladu s podmínkami výzvy a akceptovatelnosti nabídkové ceny.

lenové p edstavenstva, resp. vrcholového vedené EZ vstupují do procesu výb rových ízení v rámci n kterých schvalovacích akt
na úrovni odpovídající Podpisovému ádu EZ. Vlastní výb rové ízení zajiš uje pracovní úrove specialist z útvaru žadatele a útvaru 
nákupu (a již formou ú asti v komisích, i v rámci svého liniového za azení).  

Na základ zevrubného posouzení jednotlivých p ípad z p edložené dokumentace  neshledal auditní tým žádný nestandardní zásah
do procesu výb ru dodavatel (i p es nedoložení n kterých písemností dokladujících pr h procesu). Vycházel p itom i ze
skute nosti, že takové ovlivn ní p ípadu by znamenalo rozhodnout odchyln od doporu ení zam stnanc na úrovni hodnotitel , resp.
na pracovní úrovni nákupní p ípad projednávajících, i ovlivnit úsudek/doporu ení t chto (v každém jednotlivém p ípad tšího po tu)
zam stnanc spole nosti z r zných útvar a úrovní ízení. 
Interní audit ve zkoumaném období nezískal (ani prost ednictvím anonymních informa ních kanál k tomu ur ených) žádnou informaci
o p ípadném ovlivn ní procesu nákupu, související s prov ovaným vzorkem. 
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Proces nákupu ŠP Invest nepodléhá ZZVZ, 
zakázky zadány po výb rovém ízení (oslovených dodavatel )

EZ zadal 4 ze 6 obchodních p ípad ŠP Invest jako p idružené osob , 2 zakázky byly cedovány z mate ské spole nosti Škoda 
Praha (která je získala formou J BU). 

Výb r subdodavatel pro 4 projekty klasických elektráren lenila ŠP Invest ( EZ m l jen kontrolní roli investora) na „obchodní
balí ky“ (OB), kde Škoda Power získala OB strojovna ve 3 výb rových ízeních: 

• KO ETU II – OB 05 Strojovna
V prvním kole (výzva k podání p edb žného návrhu) obeslány 3 firmy (Škoda Power, Alstom Power a Siemens),   ve druhém kole 
(výzva k podání návrhu) již jen 2 firmy (Škoda Power a Siemens), které podaly p edb žný návrh spl ující kvalifika ní p edpoklady 
(Alstom Power návrh nezaslal). 
Zakázku získala Škoda Power (Siemens nedodal ve druhém kole všechny požadované podklady a nabídl odlišné technické ešení
TG 200 MW jako dvout lesové namísto požadované t ít lesové = horší hodnocení nabídky). 
Sou ástí poptávky byla i opce na dodávku za ízení (OB Strojovna) pro projekt KO EPR II (byla využita).

• NZ ELE – OB 04 Strojovna
Poptány 2 firmy (Škoda Power a Siemens), zakázku získala Škoda Power (Siemens op t nedodal všechny požadované podklady = 
horší hodnocení nabídky).

• PPC EPC – OB 03 Turbina
Poptáno 5 firem (Škoda Power, Alstom Power, Mitsubishi Power, GE Energy a Siemens), získána pouze jediná nabídka (Škoda 
Power), další oslovení odmítli s odvoláním na kapacitní d vody (Siemens), i nesoulad s jejich koncepcí dodávek (GE Energy), 
nebo na výzvu nereagovali (Alstom Power, Mitsubishi Power).

Cedované zakázky na modifikaci/modernizaci VT díl turbin obou jaderných elektráren (ETE, EDU) získala Škoda Power
ETE – v sout ži po vylou ení Alstom (neúplná nabídka), další oslovený nereagoval (Siemens), resp. uvedl technické

vody neú asti (OSJC Power Machines),
EDU – jako jediný oslovený (od vodn ní volby p vodního dodavatele+subdodavatele již v J BU EZ).  

V uvedených p ípadech interní audit neshledal postupy i úpravy hodnotících kritérií, které by zvýhodnily dodavatele Škoda Power. 
Po et oslovených dodavatel /nabízejících byl v jednotlivých p ípadech od vodn n p evisem poptávky nad kapacitami dodavatel , 
souvisejícím s o ekáváním bezúplatn získaných povolenek pro zdroje uvedené do provozu do roku 2012 (v dob zadávání ETU, 
ELE), a/nebo diverzifikací (ELE – Alstom dodavatelem kotle).
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Žádné procesní i administrativní nedostatky
nem ly vliv na pr h / výsledek výb rového ízení

V n kterých p ípadech byla doložena jen neúplná dokumentace p ípravy obchodních zakázek. ást informací byla 
dohledána v souvisejících dokumentech (informa ní server VZ, protokoly/zápisy z hodnocení, záznamy z jednacího ízení),

které mezery však z staly nevypln ny (chyb jící RoZOZ, ROZV, manuály/kriteria hodnocení, i zápisy/záznamy z jednacího
ízení), resp. u ásti dokument je postrádán n který z identifika ních údaj (datum, podpis). 

Takové nedostatky nemohly ovlivnit výsledek výb ru v p ípadech, ve kterých nebylo neúsp šných kandidát . Nap íklad u výb rových
ízení (vesm s J BU) se Škoda Power jako jediným osloveným/nabízejícím, i tam, kde byla smlouva uzav ena se všemi sout žícími.

Výb r dodavatele nemohlo ovlivnit ani chyb jící datum podpisu schvalovatel RoZOZ (které možno asov za adit datováním
podpis navrhovatel ), i nedatovaná kriteria distribuovaná jako sou ást zadávací dokumentace.  
Ve zbývajících p ípadech s mezerami v dokumentaci obchodních p ípad šlo:
3x o V , ve kterých byla Škoda Power jediným nabízejícím p i možné ú asti jiných dodavatel (J SU, J BU s více oslovenými): 

nedoložené i nedatované/nepodepsané interní akty/dokumenty, které zadavatel vytvá í až po obdržení nabídek nemohly ovlivnit 
rozhodování potenciálních ú astník (ne)podat nabídku.

4x o vylou ení konkuren ní nabídky z d vod nesouvisejících s mezerami v doložené dokumentaci:
1x nepln ní p edem známých kvalifika ních požadavk (nesouvisí s chyb jícím datem protokolu hodnocení nabídek),
1x pozdní doru ení nabídky (nedoložený manuál hodnocení mohl být uplatn n až na ádn evzatou nabídku),
2x nesoulad nabídky s podmínkami zadání (nedatovaná resp.nedoložená kriteria mohla být uplatn na až na akceptované nabídky). 

6x o horší hodnocení nabídky konkurenta:
4x (J BU na údržbu LC strojoven jednotlivých KE) hodnocení dle manuálu (kriteria a váhy hodnocení), p edloženého bez data/podpisu 
schvalovatele (nastavení kriterií/vah však zcela odpovídá p edm tu zakázky a nep ipouští manipulaci s pr hem hodnocení),
1x chyb jící datum protokolu hodnocení dle nabídkové ceny (doložené však protokolem z otvírání obálek),
1x nedoložený vznik/termín kriterií (nemohlo ovlivnit nedostate nost podklad , dokládaných h e hodnoceným nabízejícím).

Na základ uvedené analýzy dosp l interní audit k záv ru, že mezery v p edložené dokumentaci obchodních p ípad
nem ly charakter, který by znamenal zakrývání n jaké formy ovliv ování procesu. 
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Rozhodnutí o klí ových zakázkách, kterých se zú astnila Škoda Power byla motivována 
podnikatelskými d vody v souladu se schválenou strategií Skupiny EZ.
Vztahy k Škoda Power byly nastaveny standardním a obvyklým formálním zp sobem, 

etn nap íklad uplatn ní smluvní penalizace.
Nebyly zjišt ny neformální vazby, které mohly být nekorektní, neetické, pop ípad mohly být 
vnímány jako prokorup ní.
Postupy jednání zam stnanc Skupiny EZ p i zadávání zakázek byly nastaveny a 
dostate popsány v ídící dokumentaci, v souladu s obecnou legislativou.
Výb r dodavatel probíhal v praxi bez významných odchylek od ídící dokumentace/zákonem 
stanovených postup .
Absence datum na n kterých dokumentech (vesm s interní rozhodovací akty EZ, a. s. i 
ŠP Invest, s.r.o) snižuje jejich pr kaznost,
Spole nost EZ neposkytla Škoda Power žádný úv r.

Záv ry auditu

Audit byl proveden v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, 
což mimo jiné vyjad uje také skute nost, že auditní tým nebyl p i jeho uskute ování
žádným zp sobem ovliv ován vedením (p edstavenstvem) EZ.


