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1. Schéma vztahů v koncernu 

FNM  ČR
ovládající osoba

ČEZ, a. s.
ovládaná osoba, zpracovatel zprávy

DCEŘINÉ
SPOLEČNOSTI FNM ČR

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
ČEZ, a. s. OSOBY NEPŘÍMO OVLÁDANÉ 

FNM ČR – VNUČKY FNM ČR

OSOBY NEPŘÍMO OVLÁDANÉ
ČEZ, a. s. – VNUČKY ČEZ, a. s.

OSOBY NEPŘÍMO OVLÁDANÉ
FNM ČR – PRAVNUČKY FNM ČR

OSOBY NEPŘÍMO OVLÁDANÉ
FNM ČR – PRAPRAVNUČKY FNM ČR

Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu
Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě

 



47,65% Jihomoravská plynárenská, a.s. 35,00% GASFINAL, a.s. Chemopetrol, a.s. 100% UNIPETROL, a.s. 62,99%
podíl držen do 16.5.2002, potom 0% 56,00% RC Vanov, a.s. B.U.T., s.r.o. 100%

podíl držen do 20. 1. 2002, potom 29,00% Chemopetrol BM, a.s. 100%

10,82% GAS s.r.o. CHEMOPETROL - DOPRAVA a.s. 100%

40,05% Severomoravská plynárenská, a.s. 100% SMP - Služby, s.r.o. CHEMOPETROL - CHEMTEZ, a.s. 100%

podíl držen do 16.5.2002, potom 0% 50,75% GASFINAL, a.s. INCHEM GROUP, a.s. 100%

10,82% GAS s.r.o. podíl držen do 28.11.2002, pak 0%

45,84% Západočeská plynárenská, a.s. 51,00% GASIS, s.r.o. TERANET, a.s. 100%

podíl držen do 16.5.2002, potom 0% 80,00% PLYNOINŽENÝRINK, spol. s r.o. HC CHEMOPETROL, a.s. 70,95%

50,00% GAZELA plus s.r.o. CHEMODATA, a.s. 100%

100% Západočeské plynárenské montáže s.r.o., v likvidaci KAUČUK, a.s. 100%

33⅓% SEG s.r.o. Mateřská škola MARS, s.r.o., v likv. 100%

do 22.7.2002 jméno: SEG - Silnoproudá energetika, s.r.o. vymazána z obch. rejstř. 10.12.2002

26,00% Energoreal s.r.o. K-PROTOS, a.s. 100%

10,82% GAS s.r.o. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 100%

48,05% Severočeská energetika, a.s. 100% Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o. UNIPETROL TRADE a.s. 100%

100% Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. do 20.6.2002 jméno: C.H.T., a.s.

49,00% Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o. ALIACHEM VERWALTUNGS GmbH 100%

100% Energetická montážní společnost Louny, s.r.o., v lik. UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 100%

50,00% Energozdroj, s.r.o. do 20.2. 2002 ALIACHEM DEUTSCHLAND GmbH

51,00% ESS s.r.o. AliaPharm GmbH 100%

100% ENERGOKOV, s.r.o., v konkursu UNIPETROL CHEMICALS IBERICA S. A. 100%

49,00% Energokonstrukce s.r.o. "v likvidaci" do dubna 2002 jméno: ALIACHEM IBERICA S. A.

48,28% Západočeská energetika, a.s. 84,60% Enerfin, a.s. CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG 100%

80,00% ESMOS, s.r.o. UNIPETROL POLSKA Sp. z o. o. 100%

80,00% PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o. do 1.10.2002: CHEMAPOL POLSKA Sp. z o. o.

100% EN-DATA a.s. UNIPETROL AUSTRIA HmbH 100%

100% LIDRONE, spol. s r.o. do 28.11.2002 jméno: ALIACHEM VIENNA HmbH

26,00% Energoreal s.r.o. ALIACHEM USA, Inc. 100%

50,00% EN projekt, spol. s r. o. ALIACHEM BENELUX B.V. 100%

50,00% GAZELA plus s.r.o. UNIPETROL (UK) LIMITED 100%

50,00% LIC technika, s.r.o. do 10.5.2002 jméno: CHEMPOL (U.K.) LIMITED

33⅓% SEG s.r.o. CHEMAPOL ASIA Pte Ltd 99,99%

do 22.7.2002 jméno: SEG - Silnoproudá energetika, s.r.o. podíl držen do 28. 8. 2002

48,66% Severomoravská energetika, a.s. 100% Moravskoslezská elektromontážní, a.s. UNIPETROL FRANCE S. A. 96,73%

podíl držen do 12. 7. 2002, potom 48,67% 78,38% Elektrorozvaděče, s.r.o. do června 2002 jméno: Aliachem France S. A.

podíl držen do 30. 5. 2002, potom 60% ALIACHEM ITALIA S.r.l. 90,00%

60,00% ELTOM, s.r.o. CHEMAPOL AMERICA LATIN Corp. Inc. 51,00%

prodej podílu k 30.12.2002, v OR datum 27.1.2003 CHEMAPOL SCANDINAVIA AB 51,00%

100% STMEM, a. s. OY CHEMAPOL SCANDINAVIA AB 100%

100% Energetika Vítkovice, a.s. CHEMAPOL SCANDINAVIA A/S 100%

FOND NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY

2. Schéma struktury koncernu



100% ePRIM, a.s. Trans Europe Chemicals s.r.o. 100%

100% Union Leasing, a.s. KORAMO, a.s. 52,30%

100% podíl držen do 4. 9. 2002

100% SINIT,a.s. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. 50,00%

48,69% Sokolovská uhelná, a. s. 51,05% EKOSOLARIS,a.s. SPOLANA a.s. 81,78%

100% SOMET ENERGY a.s. NeraAgro, spol. s r.o. 100%

100% STŘELNICE Sokolov, s.r.o. NeraPharm, spol. s r.o. 100%

podíl držen od 12. 8. 2002 ZSD servis, spol. s r.o. 100%

66,67% REO-SUAS s.r.o. podíl držen do 25. 7. 2002

podíl držen do 30. 8. 2002, potom 100% NERASERVIS,spol. s r.o. 100%

51,00% SATER-CHODOV spol. s r.o. SPOLSIN, spol. s r.o. 66%

ovládaná osoba od 25. 1. 2002 BENZINA a.s. 100%

49,50% PRODECO, a.s. BENZINA Trade a.s. 100%

podíl držen od 30. 4. 2002 PETROTRANS, a.s. 100%

do 7.8.2002 jméno: VÍTKOVICE - PRODECO, a.s. ATRANS a.s. 100%

100% Malé Versailles, s. r. o. BENZINA SLOVAKIA, a. s., v likvidaci 100%

49,00% NOVÁ HUŤ, a.s. 100% NOVÁ HUŤ EXPORT a.s. ČS Žilina s.r.o. 100%

podíl držen do 29. 8. 2002, potom 67,25% 100% SVAŘOVNA TRUB NH, a.s. ČS Smižany s.r.o. 100%

100% NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o. ČS Milhosť s.r.o. 100%

100% NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o. PARAMO, a.s. 73,52%

99,65% Hoteltrans s.r.o. Paramo Trysk a.s. 100%

99,00% NOVÁ HUŤ - Válcovna za studena, spol. s r.o. PARAMO - BIONA s.r.o. 51,00%

74,97% MS-UNIKOV OSTRAVA s. r. o. podíl držen do 6. 11. 2002

60% UNIKOV SLOVAKIA a. s. PARAMO-KARIMPEX, a.s. 51,00%

66,70% VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. podíl držen do 17. 6. 2002

54,96% V Á L C O V N Y    P L E C H U, a.s. KORAMO, a.s. 65,43%

100% Válcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o. podíl držen od 30. 10. 2002

100% Válcovny plechu BESS, s.r.o. do 4. 9. 2002 držen podíl 4,83%

100% Spalovna prům. odp. Válc. plechu, s.r.o. podíl UNIPETROL TRADE a.s. - 26,2%

100% Válcovny plechu SLUŽBY, s.r.o. " v likv." do 4.9.2002 podíl - 52,3%

58,05% Jäkl Karviná, a.s. MOGUL PETROL a.s. 100%

(59,21% na hlas. právech) FORTE a.s., v likvidaci, SK 100%

40% JÄKL IMPEX, s.r.o. MOGUL UKRAJINA 100%

100% JÄKL - PRO, s. r. o. MOGUL SERVIS, a.s. 100%

60,00% NOVÁ HUŤ HUNGÁRIA Rt. PENSION KORAMO, spol. s r.o.,lik. 100%

51,00% ROMULUS CZ, a.s. MOGUL POLSKA s.r.o. 100%

48,80% NH - TRANS, spol. s r. o. MOGUL KORAK, a.s. 100%

100% NH - Roadtrans, s.r.o. KORAMO podíl drželo do 11.10.2002

100% Ostravská dopravní společnost, a.s. Mogul Nocc drží podíl od 11.10.2002

60% ALPOS CEVARNA d. o. o. MOGUL PROM, a.s. 80,00%

51% NH - TRANS Travel Agency s.r.o. MOGUL TANK - PLUS a.s. 98,33%

40% VIATOR VEKTOR TIR, d. o. o. MOGUL NOCC, a. s. 70,00%

44,90% TOPHAM Eisen- und Stahlhandelsges. mbH MOGUL MORAVA, a.s. 100%

49,62% Východočeská energetika, a.s. 100% VČE - měřící technika, s.r.o. MOGUL BĚLEHRAD, s.r.o. 70,00%

100% VČE - montáže, a.s. PETRA SLOVAKIA, s.r.o. 70,00%

100% VČE - elektrárny, s.r.o. MOGUL OIL - Moskva 70,00%

100% VČE - transformátory, s.r.o. MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. 100%

Beskydská energetická, a.s.



67,00% ENEST, s.r.o. MOGUL OK OIL, a.s. 51,00%

51,00% KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 100% Královopolská strojírna Brno, a.s. MOGUL TRAD OIL, a.s. 51,00%

podíl držen do 25. 10. 2002, potom 0,06% 100% KRÁLOVOPOLSKÁ NÁŘADÍ A STROJE, a.s., v kon. MOGUL HUNGARIA Rt. 74,50%

100% CHEMIE, a.s. MOGUL SLOVENIJA, s.r.o. 100%

51,00% Královopolská Italia, S.R.I. KRALUPOL, spol. s r.o. 55,00%

51,10% ČESKÝ TELECOM, a.s. 100% OMNICOM Praha, spol. s r.o. podíl držen do 3.6.2002

86,50% Centrade, a.s. K - Logtrans, s.r.o. 100%

100% Vianet, spol. s r.o. v likvidaci ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 51,00%

100% EDINet.cz, s.r.o. v likvidaci ČESKÁ RAFINÉRSKÁ SLOVAKIA s.r.o. 100%

100% M.I.A., a.s. CRC POLSKA, Sp. z o. o. 100%

50,90% asp1000,s.r.o. CELIO a.s. 10,53%

100% SPT TELECOM (Czech Republic) Finance B.V. ovládána jednáním ve shodě s CHEMOPETROL, a. s.

51,00% Eurotel Praha, spol. s r.o. podíl Chemopetrol, a.s. - 40,53%

55,38% Severočeské doly a.s. 49,50% PRODECO, a.s. CELIOINVEST a.s. v likvidaci 100%

do 7.8.2002 jméno: VÍTKOVICE - PRODECO, a.s. ALIACHEM a.s. 38,13%

100% SD - Autodoprava, a.s. ovládána jednáním ve shodě s AGROBOHEMIE a.s.

100% SD - 1.strojírenská, a.s. Explosia a.s. 100%

100% SD - Kolejová doprava, a.s. LANOCU s.r.o. 100%

100% SD - Vrtné a trhací práce, a.s. MORAVIAN CHEMICALS GmbH,lik. 100%

do 20.7.2002 jméno: Severočeské doly - VTP, a.s. Chemoinvest, s.r.o."v likvidaci" 100%

51,22% Severozápadní ENERGO GROUP a.s. C.H.Educa, a.s. v likvidaci 100%

podíl držen do 29.7.2002 podíl držen do 30. 9. 2002

46,32% SHD - KOMES a.s. SOŠ prům.obch. a VOŠ pod.říz., s.r.o 100%
50,82% SHD - SOFT (ware) a.s. ALIARESIN a.s. "v likvidaci" 100%

100% SD - Humatex, a.s. do 2.7.2002 jméno: PERSTORP MCHZ a.s.

97,29% Skládka Tušimice, a.s. FATRA - HIF, s.r.o. 100%

54,77% ŠKODA PRAHA a.s. 62,81% ENERGOSERVIS TRNAVA a.s. do 31.5.2002 jméno: SIMATOS, s.r.o.

100% EGI Servis, s.r.o. Energetika Chropyně, a.s. 100%

100% EGI, a.s. podíl držen od 19.9.2002

100% EGI machine, s.r.o. ZLATÝ JELEN, spol. s r.o., v konkursu 91,00%

56,92% České aerolinie a.s. 100% ČSA Airtours a.s. OSTACOLOR, a.s. 99,68%

100% Slovak Air Services s.r.o. Ostadyes Trading B.V., likv. 50,00%

65,00% AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o. podíl Aliachem Benelux-50%

100% CSA Services, s.r.o. Ostaorg. Trading Int. GmbH 100%

100% ČSA Support s.r.o. podíl držen do 22. 4. 2002

100% Slovenská konzultačná firma s.r.o., v likvidaci Ostacolor Polska Sp. z o.o. 100%

61,83% AERO HOLDING a.s. v likvidaci 99,99% AB Michle s.r.o. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 86,08%

73,52% Teplotechna Praha, a.s., v konkursu 100% CEZTel, a.s. Plastcentrum, s.r.o. 70,00%

78,86% SEVAC a.s. v likvidaci, v konkursu 100% ČEPS, a.s. PLASTFLOOR, spol. s r.o.- v likv.,v kon. 65,71%

96,85% HOLDING KLADNO a.s., v likv., v konk. 100% ENIT, a.s. FATRA - IZOLFA, s.r.o. v likvidaci 60,00%

97,00% Interhotel Transit Praha a.s., v konk. 100% ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o. INCHEM GROUP, a.s. 100%

97,33% LACMO, a.s., v konkursu 100% ČEZ FINANCE B. V. podíl držen od 28.11.2002

100% Stasis, stavební a silniční stroje, a. s., v kon. 100% Energetické opravy, a.s. VÍTKOVICE STEEL, a.s. 98,96% OSINEK, a.s. 100%
66,12% PRESTA, výr. st. hmot  a dílců, a.s., v konk. 50,00% GAPROM, s.r.o. v likvidaci VÍTKOVICE - Servis Centrum, a.s. 97,96%

100% STAZAP,a.s. 100% rpg Energiehandel GmbH VÍTKOVICE STEEL Polska, sp. z o. o. 100%

do 23.7.2002 jméno: Rainbow Power Germany GmbH KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. 78,05% KRAS, akciová společnost, Brno 100%
100% Silnice Teplice a.s. v likvidaci, v konk. 100% HYDROČEZ,a.s. do 25.10.2002 podíl - 14,49%



100% LETKA, a.s. 100% I & C Energo s.r.o. Královopolská strojírna Brno, a.s. 100%

100% Pragoinvest akciová společnost v lik. 64,87% KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. KRÁLOVOPOLSKÁ NÁŘADÍ A STROJE, a.s.,kon. 100%

podíl držen do 13. 12. 2002, potom 0% 51,00% LOMY MOŘINA spol. s r.o. CHEMIE, a.s. 100%

100% Thermal-F, a.s. 100% ČEZnet, a.s. Královopolská Italia, S.R.I. 51,00%

100% Dřevařské závody Borohrádek - F, a.s. do 22.5.2002 jméno: MOONSTONE, a.s. TransgasNet, a.s. 100% Transgas, a.s. 100%
100% Přeloučská poliklinika a.s. 66,66% OSC, a.s. Plynoprojekt, a.s. 90,43% podíl držen do 16.5.2002, potom 3,0%
100% FORTE a.s. 51,00% SIGMA - ENERGO s.r.o. Plynoprojekt Slovakia, s.r.o. 100%

67,61% ČEZ, a. s. 52,46% Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. SANUS, s.r.o. 100%

podíl držen do 21. 8. 2002, potom 67,59% 100% Centrum výzkumu Řež, s.r.o. GAS s.r.o. 13,40%

62,50% LACOMED, spol. s r.o. CONSUMIA KUŘIM,s.r.o. 100% TOS KUŘIM, a.s., v konkursu 55,20%
60,00% Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. podíl držen do 20. 3. 2002, potom 0%
51,00% Ústav jaderných informací Zbraslav, a. s. GAS s.r.o. 10,82% Východočeská plynárenská, a.s. 47,10%

100% ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s. podíl držen do 16. 5. 2002, potom 0%
67,31% VÍTKOVICE, a.s. 100% VÍTKOVICE - Export, a.s. NOVA, a.s. 100%

33⅓% VÍTKOVICE International GmbH podíl držen do 16.1.2002, potom 0%
podíl VÍTKOVICE - Export - 33⅓% HOTEL MONTANA - F, a.s. 100%

100% VÍTKOVICE CAD/CAM Systémy, spol. s r.o. podíl držen do 6. 2. 2002, potom 0%
100% VÍTKOVICE - PRODECO, a.s. Skleněná bižuterie, a.s. 100%

podíl držen do 26. 4. 2002 podíl držen do 9. 4. 2002, potom 0%
 100% VÍTKOVICE Lisovna, spol. s r.o. "v likvidaci" STŘEDOČESKÁ PLYNOFIKAČNÍ, a.s. 64,00% Středočeská plynárenská, a.s. 48,49%

100% VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s. GAS s.r.o. 10,82% podíl držen do 16. 5. 2002, potom 0%
podíl držen do 10. 1. 2002 GAS s.r.o. 10,82% Severočeská plynárenská, a.s. 49,19%

100% Vítkovické slévárny, spol. s r. o. podíl držen do 16. 5. 2002, potom 0%
100% Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o. ČEPRO, a.s. 100%

58,05% LANGFANG PANWEI ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO. LTD. MERO Pipeline, GmbH 100% MERO ČR, a.s. 100%
100% VÍTKOVICE - Real. proj. Košice, spol. s r.o. Galvanovna Kbely, a.s., v konkursu 100% PAL a.s. 100%
100% Mechanické dílny Kojetín, spol. s r.o. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 44,61%

podíl držen do 11. 11. 2002 STE - HYDRO, spol. s r.o. 100% Středočeská energetická a.s. 58,30%
100% VÍTKOVICE - Údržba, spol. s r.o. podíl držen do 25. 10. 2002, potom 0%

100% VÍTKOVICE-Zkušebny a laboratoře, spol. s r.o. STE - obchodní služby spol. s r.o. 76,16%

100% VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. ELTRAF, a.s. 51,00%

100% VÍTKOVICE STEEL, a.s. Severočeské mlékárny, a.s. Teplice, v kon. 40,78%
podíl držen do 29. 3. 2002 EGO, a.s., v konkursu 41,48%

100% VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. KONAX a.s. - v likvidaci 44,10%
100% VÍTKOVICE Doprava, a.s. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s. 51,54%
100% VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. podíl držen do 28. 11. 2002, potom 0%

podíl držen 1. 7. 2002 - 31. 8. 2002 Ormilk, a.s.v likvidaci, v konkursu 46,99%
100% VÍTKOVICE Ozubárna, a.s.
100% VÍTKOVICE-STAMONT, spol. s r. o.



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

Fond národního majetku České republiky - OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 
Společnost: Fond národního majetku České 

republiky  
(FNM ČR) 

  

Se sídlem na adrese: Rašínovo nábřeží 42, 
128 00 Praha 2 

  

IČ: 41692918 
  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka LXII 174  

 
ČEZ, a. s. - OVLÁDANÁ OSOBA - ZPRACOVATEL ZPRÁVY  
Společnost: ČEZ, a. s. 
  

Se sídlem na adrese: Jungmannova 29/35,  
111 48 Praha 1 (do 11. 8. 2002) 
 
Duhová 2/1444,  
140 53  Praha 4 (od 12. 8. 2002) 

  

IČ: 45274649 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1581 
  

Způsob ovládání: Ovládající osoba FNM ČR vlastní 
akcie ČEZ, a. s. 
Podíl: 67,606% (do 20. 8. 2002) 
          67,59% (od 21. 8. 2002)* 
          67,612% (od 14. 2. 2003)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* FNM ČR pověřil v souladu s § 210 obchodního zákoníku představenstvo akciové společnosti ČEZ 
zvýšením základního kapitálu o 12,2 mil. Kč. Usnesení Městského soudu v Praze o zvýšení 
základního kapitálu nabylo právní moci dne 21. 8. 2002. K tomuto datu FNM ČR ještě neměl ve svém 
držení akcie, pocházející z tohoto navýšení. Podíl FNM ČR a ostatních akcionářů na základním 
kapitálu ČEZ, a. s., vypočtený jako podíl nominální hodnoty původně držených akcií (tj. nezměněné) 
a základního kapitálu nového (zvýšeného), se proto snížil. Vydání nových akcií bylo vázáno 
na schválení prospektu emitenta Komisí pro cenné papíry, uveřejnění zvýšení základního kapitálu 
v Obchodním věstníku, registraci nových akcií u Střediska cenných papírů a jejich přijetí 
k obchodování na českých veřejných trzích (BCPP, RM-S), což bylo provedeno začátkem roku 2003. 
Na majetkový účet FNM ČR byly akcie připsány 14. 2. 2003.   



Poznámky: 1. Bílé číslo na červeném pozadí ve sloupci "Poř. č." znamená, že ČEZ, a. s., měl ve sledovaném období s danou společností obchodní vztah
                   2. Význam barev ve sloupci "Název společnosti" viz kap. 1.

Poř. č. IČ Sídlo Spisová značka
1 26206803 Praha 4, U plynárny 1388, PSČ 140 00 C. 79698 vedená u rejstříkového soudu v Praze
2 00002127 Praha 9, Beranových 130, PSČ 199 04 B. 361 vedená u rejstříkového soudu v Praze
3 60108916 Pardubice - Semtín č. p. 103, PSČ 532 17 B. 1031 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
4 Le Amstelveen, "Parktoren" Van Heuven, Goedhartlaan 9, 

PSČ 1181, Nizozemské království
5 Milano (MI), Via Filzi Fabio 27, PSČ 20124, Italská republika
6 Boston, 580 Harrison Avenue, PSČ MA 02118, 

Spojené státy americké
7 Langen(Hessen), Paul Ehrlich Str. 1/B, PSČ 63225,

Spolková republika Německo
8 Frankfurt nad Mohanem, Niedenau 49, PSČ 60325,

Spolková republika Německo 
9 25351371 Ostrava-Mariánské Hory, Chemická 1, PSČ 709 03

od 2. 7. 2002: 
Ostrava-Mariánské Hory, Chemická 2040, PSČ 709 03

B. 1301 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

10 5801141 Šentjur, Cesta Kozjanskega odrega 25, PSČ 3230, Slovinsko vložka 1/05919/00 soudu v Celje
11 49680030 Praha 1, GESTIN Centrum, V Celnici 1040/5, PSČ 110 00 C. 21718 vedená u Městského soudu v Praze
12 26192659 Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2755/65a, PSČ 130 00 C. 78506 vedená u rejstříkového soudu v Praze 
13 63078376 Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10  B. 3056 vedená u rejstříkového soudu v Praze
14 B.U.T., s.r.o. 25005120 Litvínov, Podkrušnohorská 1719, PSČ 436 06 C. 10688 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
15 60193328 Praha 8, Trojská 13a, PSČ 182 21 B. 2320 vedená u rejstříkového soudu v Praze
16 35685654 Bratislava, Stromová 13, PSČ 831 01, Slovenská republika 1030/B, oddíl Sa vedená u Okresního soudu Bratislava I
17 26135710 Praha 8, Trojská 13a, PSČ 182 21 B. 6267 vedená u rejstříkového soudu v Praze
18 25829491 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 152, PSČ 709 02 B. 2059 vedená Krajským soudem v Ostravě
19 25602837 Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10

od 11. 5. 2002: Praha 8, Trojská 13a, PSČ 182 21    
B. 4903 vedená u rejstříkového soudu v Praze

20 48289922 Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14 B. 434 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
21 48289931 Most, Budovatelů 2830, PSČ 434 00 B. 435 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

22 26513731 Praha 8, Křižíkova 237, PSČ 186 00  B. 7566 vedená u rejstříkového soudu v Praze
23 26722445 Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68  C. 89598 vedená u rejstříkového soudu v Praze
24 25107950 Praha 1, Jungmannova 29, PSČ 111 48 B. 4558 vedená u rejstříkového soudu v Praze
25 49966219 Kuřim, nám. Osvobození 902, PSČ 664 34 C. 13178 vedená Krajským soudem v Brně

26 Vratislav, pl. Teatralny 8, PSČ 50-051, Polská republika
27 25085531 Praha 6, Letiště Ruzyně, ul. K letišti, PSČ 160 08 C. 48439 vedená u Městského soudu v Praze
28 60193531 Praha 1, Spálená 5/84, PSČ 111 21 B. 2431 vedená u rejstříkového soudu v Praze
29 25702556 Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52 B. 5597 vedená u rejstříkového soudu v Praze
30 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ SLOVAKIA s.r.o. 35777087 Bratislava, Stromová 13, PSČ 831 01, Slovenská republika 20665/B vedená u Okresního soudu Bratislava I
31 62741722 Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70 B. 696 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
32 45795908 Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08 B. 1662 vedená u rejstříkového soudu v Praze
33 60193336 Praha 3, Olšanská 5/55, PSČ 130 34 B. 2322 vedená u rejstříkového soudu v Praze
34 60698101 Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01 C. 14400 vedená u rejstříkového soudu v BrněČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

ČEPS, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
České aerolinie a.s.
ČESKÝ TELECOM, a.s.

CONSUMIA KUŘIM,s.r.o.
3.12.2002 podán návrh na výmaz společnosti 
z obchodního rejstříku
CRC POLSKA, Sp. z o. o.
CSA Services, s.r.o. 
ČEPRO, a.s.

CELIOINVEST a.s. v likvidaci
dodatek "v likvidaci" od 5.12.2002
Centrade, a.s.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
CEZTel, a.s.

BENZINA Trade a.s.
Beskydská energetická, a.s.
C.H.Educa, a.s. v likvidaci
(dodatek "v likvidaci" od 19.6.2002)
CELIO a.s.

asp1000,s.r.o.
ATRANS a.s.

BENZINA a.s.
BENZINA SLOVAKIA, a. s., v likvidac

4. Abecední seznam společností - členů koncernu 

Název společnosti
AB MICHLE s.r.o.
AERO HOLDING a.s. v likvidaci
ALIACHEM a.s.
ALIACHEM BENELUX B.V.

ALIACHEM ITALIA S.r.l
ALIACHEM USA, Inc.

ALIACHEM VERWALTUNGS GmbH

AliaPharm GmbH

ALIARESIN a.s. "v likvidaci"
do 2.7.2002 jméno:
PERSTORP MCHZ a.s. 
dodatek "v likvidaci" od 13.8.2002
ALPOS CEVARNA d. o. o.
AMADEUS MARKETING CSA,  s.r.o.



Poznámky: 1. Bílé číslo na červeném pozadí ve sloupci "Poř. č." znamená, že ČEZ, a. s., měl ve sledovaném období s danou společností obchodní vztah
                   2. Význam barev ve sloupci "Název společnosti" viz kap. 1.

Poř. č. IČ Sídlo Spisová značka

4. Abecední seznam společností - členů koncernu 

Název společnosti
35 Amsterodam, Herengracht 548, Nizozemské království
36 26470411 Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ 111 48

od 22.5.2002: Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5, PSČ 120 00    
B. 7309 vedená u rejstříkového soudu v Praze

37 35807547 Bratislava, Cukrová 14, PSČ 813 39, Slovenská republika 23632/B vedená u Okresního soudu Bratislava I
38 35808306 Bratislava, Cukrová 14, PSČ 813 39, Slovenská republika 23698/B vedená u Okresního soudu Bratislava I
39 35807539 Bratislava, Cukrová 14, PSČ 813 39, Slovenská republika 23631/B vedená u Okresního soudu Bratislava I
40 61860336 Praha 6, Kolejní 2, PSČ 160 00 B. 2929 vedená u Městského soudu v Praze
41 25674285 Praha 6, Letiště Ruzyně, ul. K letišti, PSČ 160 08 C. 60140 vedená u Městského soudu v Praze
42 25288016 Borohrádek, Nádražní 36, PSČ 517 24 B. 1783 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
43 25746367 Praha 3, Olšanská 5, PSČ 130 00 C. 66494 vedená u rejstříkového soudu v Praze 

44 60721332 Praha 6, M. Horákové 109, PSČ 160 41 B. 2879 vedená u Městského soudu v Praze
45 26434075 Čelákovice, Kozovazská 1049, PSČ 250 88 C. 81857 vedená u Městského soudu v Praze
46 26423316 Čelákovice, Kozovazská 1049, PSČ 250 88 C. 81102 vedená u Městského soudu v Praze
47 45534560 Chvaletice, PSČ 533 12  B. 610 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
48 25535668 Kroměříž, Kotojedská 2381, PSČ 767 01 B. 2712 vedená u rejstříkového soudu v Brně
49 25393537 Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02 C. 18006 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě 
50 25837117 Orlová - Lutyně, Polní 1294, PSČ 735 14 C. 20630 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě 
51 46357483 Kralice, p. Nepoměřice, PSČ 285 11 B. 2796 vedená u rejstříkového soudu v Praze
52 25217852 Plzeň, Železniční 34, PSČ 326 00 C. 9549 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 
53 62621084 Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28 B. 925 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 
54 25751344 Praha 6, Na Beránce 2/57, PSČ 160 00 B. 5869 vedená u rejstříkového soudu v Praze 
55 62743333 Česká Lípa, Dubická 959, PSČ 470 02 C. 8954 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 

56 Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. 62743325 Liberec, Budyšínská 1294, PSČ 460 01 C. 8953 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
57 62742868 Louny, Osvoboditelů 320, PSČ 440 01 C. 8908 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 

58 62743317 Ústí nad Labem, U vlečky 440, PSČ 400 01 C. 8952 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

59 25040707 Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01  B. 1133 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
60 25517074 Chropyně, Komenského 75, PSČ 768 11 B. 2488 vedená u rejstříkového soudu v Brně
61 25854712 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02 

od 13. 3. 2002:
Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02         

B. 2313 vedená Krajským soudem v Ostravě

62 Energokonstrukce s.r.o. "v likvidaci" 25412159 Děčín, Krokova 12, PSČ 405 01 C. 16402 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
63 ENERGOKOV, s.r.o., v konkursu 25015621 Děčín, Krokova 12, PSČ 405 01 C. 11855 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
64 31381570 Bratislava, Miletičova 5, PSČ 821 08, Slovenská republika Sa 726/B vedená u rejstříkového soudu v Bratislavě
65 25226924 Plzeň, Ed. Beneše 2439/70 - 2438/72, PSČ 320 00 C. 10330 vedená u Krajského soudu v Plzni

66 25226924 Plzeň, Ed. Beneše 2439/70 - 2438/72, PSČ 320 00 C. 10330 vedená u Krajského soudu v Plzni

67 34128956 Trnava, Malženická 1, PSČ 917 00, Slovenská republika 133/T vedená u Okresního soudu Trnava
68 Energozdroj, s.r.o. 64653382 Děčín 4, Teplická 8, PSČ 405 49 C. 10398 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 

Energoreal s.r.o.
(podílník: Západočeská plynárenská, a. s. Jednání ve 
shodě.)
ENERGOSERVIS TRNAVA, a.s.

Energetika Chropyně, a.s.
Energetika Vítkovice, a.s. (Evi, a. s.)

ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s.
Energoreal s.r.o.
(podílník: Západočeská energetika, a. s. 
Jednání ve shodě.)

Energetická montážní společnost 
Česká Lípa, s.r.o.

Energetická montážní společnost Louny, s.r.o., 
v likvidaci
Energetická montážní společnost 
Ústí nad Labem, s.r.o.
Energetické opravny, a.s.

ELTOM, s.r.o.
ELTRAF, a.s.

EN-DATA a.s.
Enerfin, a.s.

EN projekt, spol. s r.o.

EKOSOLARIS,a.s.
Elektrorozvaděče, s.r.o.

EGI machine, s.r.o.
EGI Servis, s.r.o.

Dřevařské závody Borohrádek - F, a.s.
EDINet.cz, s.r.o. v likvidaci
dodatek "v likvidaci" od 12.8.2002 
EGI, a.s.

EGO, a.s., v konkursu

ČS Smižany s.r.o.
ČS Žilina s.r.o.
ČSA Airtours a.s.
ČSA Support s.r.o.

ČEZ FINANCE B. V.
ČEZnet, a.s.
do 22.5.2002 jméno: MOONSTONE, a.s.
ČS Milhosť s.r.o.



Poznámky: 1. Bílé číslo na červeném pozadí ve sloupci "Poř. č." znamená, že ČEZ, a. s., měl ve sledovaném období s danou společností obchodní vztah
                   2. Význam barev ve sloupci "Název společnosti" viz kap. 1.

Poř. č. IČ Sídlo Spisová značka

4. Abecední seznam společností - členů koncernu 

Název společnosti
69 64791327 Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 C. 71065 vedená Městským soudem  v Praze
70 25426796 Kadaň, Rokle čp. 54, PSČ 432 01  B. 1349 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
71 25889567 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 568/147, PSČ 709 02 B. 2523 vedená Krajským soudem v Ostravě
72 62620673 Klenčí p. Čerchovem 329, PSČ 345 34 C. 6185 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 
73 ESS s.r.o. 25013271 Teplice - Sobědruhy, Důlní 97, PSČ 415 10 C. 11680 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
74 Explosia a.s. 25291581 Pardubice - Semtín, PSČ 532 17 B. 1828 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
75 15268306 Praha 4, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 21 C. 1504 vedená u rejstříkového soudu v Praze
76 48584355 Praha 4-Písnice, Libušská 190, PSČ 142 01

od 31. 5. 2002: 
Staré Město u Uherského Hradiště, Brněnská 1711, PSČ 686 03   

C. 42395 vedená u rejstříkového soudu v Brně

77 47917563 Staré Město u Uherského Hradiště, Kopánky 1636, PSČ  686 03 C. 10488 vedená u rejstříkového soudu v Brně

78 25322303 Mostkovice 529, PSČ 798 02  B. 2225 vedená u rejstříkového soudu v Brně
79 31627188 Lučenec, Gemerská cesta 1, PSČ 984 01, 

Slovenská republika
265/S vedená u Okresního soudu Banská Bystrica

80 61860891 Praha 9 - Kbely, Mladoboleslavská 15, PSČ 190 00 B. 3000 vedená u Městského soudu v Praze
81 64939111 Praha 4, Marie Cibulkové 8, PSČ 140 00 C. 41976 vedená u rejstříkového soudu v Praze
82 61506192 Praha 2, Sokolská 4, PSČ 120 00 C. 29848 vedená u Městského soudu v Praze

83 61506192 Praha 2, Sokolská 4, PSČ 120 00 C. 29848 vedená u rejstříkového soudu v Praze

84 61506192 Praha 2, Sokolská 4, PSČ 120 00 C. 29848 vedená u rejstříkového soudu v Praze

85 61506192 Praha 2, Sokolská 4, PSČ 120 00 C. 29848 vedená u rejstříkového soudu v Praze

86 61506192 Praha 2, Sokolská 4, PSČ 120 00 C. 29848 vedená u rejstříkového soudu v Praze

87 61506192 Praha 2, Sokolská 4, PSČ 120 00 C. 29848 vedená u rejstříkového soudu v Praze

88 61506192 Praha 2, Sokolská 4, PSČ 120 00 C. 29848 vedená u Městského soudu v Praze

89 44960476 Ostrava, Nádražní 66, PSČ 703 00 B. 632 vedená u Krajského soudu v OstravěGASFINAL, a.s.
(podílník: Severomoravská plynárenská, a. s. 
Jednání ve shodě.)

GAS s.r.o.
(podílník: Severočeská plynárenská, a. s. 
Jednání ve shodě.)
GAS s.r.o.
(podílník: Východočeská plynárenská, a. s. 
Jednání ve shodě.)
GAS s.r.o.
(podílník: Transgas, a. s. Jednání ve shodě.)
GAS s.r.o.
(podílník: Jihomoravská plynárenská, a. s. 
Jednání ve shodě.)

GAPROM, s.r.o. v likvidaci
GAS s.r.o.
(podílník: Středočeská plynárenská, a. s. 
Jednání ve shodě.)
GAS s.r.o.
(podílník: Západočeská plynárenská, a. s. 
Jednání ve shodě.)
GAS s.r.o.
(podílník: Severomoravská plynárenská, a. s. 
Jednání ve shodě.)

FATRA - IZOLFA, s.r.o. v likvidaci

FORTE a.s.
FORTE a.s., v likvidaci

Galvanovna Kbely, a.s., v konkursu

ePRIM, a.s.
ESMOS, s.r.o.

Eurotel Praha, spol. s r.o.
FATRA - HIF, s.r.o.
do 31.5.2002 jméno: SIMATOS, s.r.o.

ENEST, s.r.o.
ENIT, a.s.



Poznámky: 1. Bílé číslo na červeném pozadí ve sloupci "Poř. č." znamená, že ČEZ, a. s., měl ve sledovaném období s danou společností obchodní vztah
                   2. Význam barev ve sloupci "Název společnosti" viz kap. 1.

Poř. č. IČ Sídlo Spisová značka

4. Abecední seznam společností - členů koncernu 

Název společnosti
90 44960476 Ostrava, Nádražní 66, PSČ 703 00 B. 632 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

91 64361349 Plzeň, Koterovská 173a, PSČ 326 00 C. 7106 vedená u Krajského soudu v Plzni
92 26339404 Plzeň, Železniční 128/34, PSČ 326 00 C. 13986 vedená u Krajského soudu v Plzni

93 26339404 Plzeň, Železniční 128/34, PSČ 326 00 C. 13986 vedená u Krajského soudu v Plzni

94 64048098 Litvínov, S.K. Neumanna 1598, zimní stadion, PSČ 436 01 B. 749 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
95 45144419 Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 01 B. 1335 vedená u rejstříkového soudu v Praze
96 25386727 Ostrava-Zábřeh, Zkrácená 2703, PSČ 704 00 C. 17542 vedená u Krajského soudu v Ostravě
97 26196557 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00

(v době členství v koncernu)
B. 6698 vedená u rejstříkového soudu v Praze

98 60779179 Ostrava, Výškovická 122, hotel DMH, PSČ 700 30 C. 6605 vedená u Krajského soudu v Ostravě
99 63079852 Praha 1, Dlážděná 4, PSČ 110 00 B. 3229 vedená u rejstříkového soudu v Praze

100 Basilej, Leimenstr. 21, PSČ 4051, Švýcarská konfederace
101 Panenské ostrovy. Kontakt: Miami, 3625N.W. 82nd Avenue, Suite 

311, PSČ FL 33166, Spojené státy americké
102 Singapore, 10 Anson RD #22-06A International Plaza,

PSČ 079903, Singapur 
103 Helsingør, 7A Bramstæde, PSČ 3000, Dánské království
104 Stockholm, Midskogsgraend 11, PSČ 10054,

Švédské království
105 63490196 Brno, Křižíkova 68, PSČ 660 90 B. 1812 vedená u Krajského soudu v Brně
106 63490196 Brno, Křižíkova 68, PSČ 660 90 B. 1812 vedená u Krajského soudu v Brně
107 25019180 Litvínov, S.K. Neumanna 1598, zimní stadion, PSČ 436 01 B. 981 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
108 64613097 Ostrava-Mariánské Hory, Chemická 1, PSČ 709 03 C. 8837 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
109 64049701 Litvínov-Záluží 1, areál Chemopetrolu, PSČ 436 70 

od 28. 3. 2002: Litvínov - Růžodol č. p. 4, PSČ 436 70  
B. 761 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

110 25018434 Litvínov-Záluží 1, areál Chemopetrolu, PSČ 436 70 B. 959 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
111 25003887 Litvínov, Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70 B. 841 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
112 25021877 Litvínov-Záluží 1, areál Chemopetrolu, PSČ 436 70 B. 1001 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
113 49433431 Třebíč, Pražská 684/49, PSČ 674 01 C. 11734 vedená u rejstříkového sudu v Praze
114 25025139 Litvínov-Záluží 1, areál Chemopetrolu, PSČ 436 70 B. 1040 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
115 60193956 Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08  B. 2409 vedená u rejstříkového soudu v Praze
116 60488735 Praha 7, Na zátorách 613, PSČ 170 00 C. 27345 vedená u Krajského soudu v Praze
117 25859404 Karviná-Nové Město, Palackého 595/21, PSČ 735 06 C. 22721 vedená u Krajského soudu v Ostravě
118 47672781 Karviná - Hranice, Rudé armády 471, PSČ 733 23 B. 599 vedená Krajským soudem v Ostravě
119 49970607 Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 B. 1246 vedená u rejstříkového soudu v Brně
120 61778079 Sedlec 195, Starý Plzenec, PSČ 332 02 B. 443 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

121 25053272 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 52 B. 4035 vedená u rejstříkového soudu v Praze
122 25073745 Kralupy nad Vltavou, Tyršova 535, PSČ 278 01 C. 47364 vedená u rejstříkového soudu v Praze
123 46347801 Jihlava, Křižíkova 17, PSČ 586 01 B. 807 vedená u rejstříkového soudu v Brně
124 46357289 Kolín V, Ovčárecká 314, PSČ 280 26 B. 2631 vedená u rejstříkového soudu v PrazeKORAMO, a.s.

KANALIZACE A VODOVODY 
Starý Plzenec, a. s.
KAUČUK, a.s.
K-Logtrans, s.r.o.
KONAX a.s. - v likvidaci

JÄKL IMPEX, s.r.o.
JÄKL - PRO, s. r. o.
JÄKL  Karviná, a.s.
Jihomoravská plynárenská, a.s.

CHEMOPETROL BM, a.s.
I & C Energo s.r.o.
INCHEM GROUP, a.s.
Interhotel Transit Praha a.s., v konkursu

CHEMAPOL AMERICA LATIN Corp. Inc.

CHEMAPOL ASIA Pte Ltd

CHEMAPOL SCANDINAVIA A/S
CHEMAPOL SCANDINAVIA AB

HOTEL MONTANA - F, a.s.

Hoteltrans  s.r.o.
HYDROČEZ,a.s.
CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG

GAZELA plus s.r.o.
(podílník: Západočeská plynárenská, a. s.)
HC CHEMOPETROL, a.s.
HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci", v konkursu
Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.

GASFINAL, a.s.
(podílník: Jihomoravská plynárenská, a. s. 
Jednání ve shodě.)
GASIS, s.r.o.
GAZELA plus s.r.o.
(podílník: Západočeská energetika, a. s.)

CHEMIE, a.s.
CHEMIE, a.s.
CHEMODATA, a.s.
Chemoinvest, s.r.o."v likvidaci"
CHEMOPETROL - DOPRAVA a.s.

CHEMOPETROL - CHEMTEZ, a.s.
CHEMOPETROL, a.s.
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Název společnosti
125 47972165 Štramberk 500, pošta Ženklava, PSČ 742 67  C. 5327 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
126 25617214 Kralupy nad Vltavou, areál Kaučuk 880, PSČ 278 52 B. 4999 vedená u rejstříkového soudu v Praze
127 46347267 Brno, Křižíkova 68, č. p. 188, PSČ 660 90 B. 771 vedená u rejstříkového soudu v Brně
128 46347267 Brno, Křižíkova 68, č. p. 188, PSČ 660 90 B. 771 vedená u rejstříkového soudu v Brně
129 Italská republika
130 Italská republika
131 63490170 Brno, Křižíkova 68, PSČ 660 90 B. 1810 vedená u Krajského soudu v Brně

132 63490170 Brno, Křižíkova 68, PSČ 660 90 B. 1810 vedená u Krajského soudu v Brně

133 63490188 Brno, Křižíkova 68a, č. p. 188, PSČ 660 90 B. 1811 vedená u rejstříkového soudu v Brně 
134 63490188 Brno, Křižíkova 68a, č. p. 188, PSČ 660 90 B. 1811 vedená u rejstříkového soudu v Brně 
135 49679597 Kralupy nad Vltavou, Tyršova 5356, PSČ 278 01 C. 21675 vedená u rejstříkového soudu v Praze
136 00013455 Brno, Bělidla 6/759, PSČ 603 71 B. 399 vedená u rejstříkového soudu v Praze
137 63475863 Zlín, Nábřeží 578, PSČ 760 95 B. 1690 vedená u rejstříkového soudu v Brně
138 46348875 Řež, areál Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s., 

Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68  
C. 10546 vedená u rejstříkového soudu v Praze

139 Kangli 8, Lirangdijan, okr. Guan, Čínská lidová republika

140 25937421 Pardubice - Semtín, budova P9, PSČ 532 17 C. 16029 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
141 25134132 Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00 B. 4759 vedená u rejstříkového soudu v Praze
142 25217256 Klatovy II, Koldinova 824, PSČ 339 01 C. 9471 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
143 49786105 Plzeň, Železniční 34, PSČ 301 48 C. 4459 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 
144 61465569 Mořina, PSČ 267 17  C. 29268 vedená u rejstříkového soudu v Praze
145 25606298 Praha 6, Jaselská 6, PSČ 160 00

od 14. 5. 2002: Praha 8, Thámova 289 a 183, PSČ 186 00  
B. 4929 vedená u rejstříkového soudu v Praze 

146 63505312 Karlovy Vary, Křižíkova 420, PSČ 360 01 C. 6475 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
147 62955748 Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 679, PSČ 278 01 C. 40977 vedená u rejstříkového soudu v Praze

148 60779993 Kojetín, nám. Svobody 268, PSČ 752 01 C. 6563 vedená u Krajského soudu v Ostravě
149 60193468 Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 B. 2334 vedená u rejstříkového soudu v Praze
150 neuved. Vohburg a. d. Donau, Mero-Weg 1, PSČ 85088, 

Spolková republika Německo
B. 90.659 registrovaná u Obvodového soudu 
v Neuburg a. d. Donau

151 Novi Beograd, Tošin Bunar 162/35, PSČ 11000, 
Svazová republika Jugoslávie 

152 Balassagyarmat, Szűgyi út 54, PSČ 2660, 
Maďarská republika

153 25013408 Most - Velebudice, Skyřická 9, PSČ 434 01 B. 941 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
154 60742160 Hodonín, Brněnská 3540, PSČ 695 00 B. 1540 vedená u rejstříkového soudu v Brně
155 43004211 Praha 8, Trojská 13a, PSČ 182 21 B. 982 vedená u rejstříkového soudu v Praze
156 Moskva, 2-ij Ambulatornyj pr. 8/1, PSČ 125 315, 

Ruská federace
157 25061755 Kolín, Ovčárecká, PSČ 280 26 B. 4138 vedená u rejstříkového soudu v Praze
158 60792884 Hlučín, Opavská 25/51, PSČ 748 01 B. 1018 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

MOGUL OIL - Moskva 

MOGUL OK OIL, a.s.
MOGUL PETROL a.s.

MOGUL HUNGARIA Rt.

MOGUL KORAK, a.s.
MOGUL MORAVA, a.s.
MOGUL NOCC, a. s.

Mechanické dílny Kojetín, spol. s r.o.
MERO ČR, a.s.
MERO Pipeline GmbH

MOGUL BĚLEHRAD, s.r.o. (MOGUL d. o. o.)

LOMY MOŘINA spol. s r.o.
M.I.A., a.s.

Malé Versailles, s. r. o.
Mateřská škola MARS, s.r.o., v likvidaci
vymazána z obchodního rejstříku 10.12.2002

LANOCU s.r.o.
LETKA, a.s.
LIC technika, s.r.o.
LIDRONE, spol. s r.o.

KRAS, akciová společnost, Brno
LACMO, a.s., v konkursu
LACOMED, spol. s r.o.

LANGFANG PANWEI ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING CO. LTD.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Královopolská strojírna Brno, a.s.
KRALUPOL, spol. s r.o.

Královopolská strojírna Brno, a.s.

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o.
K-PROTOS, a.s.
KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ NÁŘADÍ A STROJE, a.s.,
v konkursu
KRÁLOVOPOLSKÁ NÁŘADÍ A STROJE, a.s.,
v konkursu

Královopolská Italia, S.R.I.
Královopolská Italia, S.R.I.
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159 Kępa, pošta Luboszyce, Opolska 11, PSČ 46-022, 

Polská republika
160 60755245 Újezd u Černé Hory 96, PSČ 679 22 B. 1626 vedená u rejstříkového soudu v Brně
161 25634151 Kolín, Ovčárecká 314, PSČ 280 26 B. 5123 vedená u rejstříkového soudu v Praze
162 36222992 Hradište pod Vrátnom, U ihriska 300, PSČ 906 12, 

Slovenská republika
10509/T vedená u Okresního soudu Trnava

163 Velenje, Šalek 90, PSČ 3320, Slovinsko
164 62526774 Strakonice, Areál DMP Pracejovice, PSČ 386 01 B. 694 vedená u rejstříkového soudu 

v Českých Budějovicích
165 25651412 Krakovany 148, PSČ 281 27

od 3. 12. 2002: Kolín, Ovčárecká čp. 314, PSČ 280 02
B. 5253 vedená u rejstříkového soudu v Praze

166 Kyjev, ul. Entuziastov 13/b., PSČ 253154, Ukrajina
167 Düsseldorf, Spolková republika Německo
168 64610080 Frýdek-Místek, Collo louky 126, PSČ 738 02 B. 1197 vedená u Krajského soudu v Ostravě

169 47977264 Ostrava-Svinov, Polanecká 820, PSČ 721 03 C. 5891 vedená Krajským soudem
v Ostravě

170 26133733 Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11 C. 73159 vedená u rejstříkového soudu v Praze
171 26499258 Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11 C. 86011 vedená u rejstříkového soudu v Praze
172 25712811 Neratovice, Ke Spolaně, PSČ 277 11

od 26. 2. 2002: Neratovice, ul. Práce 657, PSČ 277 11    
C. 63486 vedená u rejstříkového soudu v Praze

173 25363417 Ostrava 1, Poděbradova 28, PSČ 702 00 C. 15354 vedená Krajským soudem v Ostravě
174 47679115 Ostrava 1, Poděbradova 28, PSČ 702 00 C. 4367 vedená Krajským soudem v Ostravě
175 25829807 Ostrava, Tyršova 6, PSČ 701 38 C. 20108 vedená Krajským soudem v Ostravě
176 60916206 Sobotka, Špálova 455, PSČ 507 43 B. 1118 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
177 45193258 Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02  B. 297 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
178 NOVÁ HUŤ -  Válcovna za studena,  spol. s r.o. 64617882 Ostrava - Vítkovice, Štramberská ulice, PSČ 706 02 C. 14149 vedená Krajským soudem v Ostravě
179 25815377 Ostrava - Kunčice, Lešetínská 39, PSČ 707 00 C. 18612 vedená Krajským soudem v Ostravě
180 25393804 Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 00 C. 18131 vedená Krajským soudem v Ostravě
181 15269299 Praha 1, Biskupský Dvůr 7/1146, PSČ 110 00 B. 762  vedená Městským soudem  v Praze
182 110043516 Budapest, XXI. kerület, Budafoki út 210037/2 hrsz, 

PSČ 1211, Maďarská republika  
01-10-043516 vedená u rejstříkového soudu v Budapešti

183 45797111 Praha 4, Bartákova 1121/3, PSČ 140 00 C. 11615 vedená u rejstříkového soudu v Praze 
184 60109092 Žamberk, PSČ 564 01  B. 1043 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
185 60714794 Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00 B. 1376 vedená u rejstříkového soudu v Brně
186 00012173 Ostrava - Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02 B. 2392 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
187 Łódź, al. Kościuszki 80/82, PSČ 90-063, Polská republika
188 00011878 Pardubice 20, Rybitví 294, PSČ  533 54 B. 2 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
189 Amsterodam, Nizozemské království
190 Düsseldorf, Spolková republika Německo

191 60793171 Ostrava - Přívoz, Na Valše 16, PSČ 702 00 B. 1040 vedená Krajským soudem Ostrava
192 Espoo, Ylakaupinkuja 2 toimiso 8, PSČ 02360, 

Finská republika

Ostadyes Trading B.V. v likvidaci
Ostaorganica Trading International GmbH,
v likvidaci
Ostravská dopravní společnost, a.s.
OY CHEMAPOL SCANDINAVIA AB

OSC, a.s.
OSINEK, a.s.
Ostacolor Polska Sp. z o.o.
OSTACOLOR, a.s.

NOVÁ HUŤ EXPORT a.s.
NOVÁ HUŤ HUNGÁRIA Rt.

OMNICOM Praha, spol. s r.o.
Ormilk, a.s.v likvidaci, v konkursu

NOVA, a.s.
NOVÁ HUŤ, a.s.

NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o.
NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o.

NERASERVIS,spol. s r.o.

NH - Roadtrans, s.r.o.
NH - TRANS, spol. s r. o.
NH - TRANS Travel Agency s.r.o.

Moravskoslezská elektromontážní, a.s. 
(MSEM, a.s.)
MS-UNIKOV OSTRAVA s. r. o.

NeraAgro, spol. s r.o.
NeraPharm, spol. s r.o.

MOGUL TANK - PLUS a.s.

MOGUL TRAD OIL, a.s.

MOGUL UKRAJINA
MORAVIAN CHEMICALS GmbH, v likvidaci

MOGUL PROM, a.s.
MOGUL SERVIS, a.s.
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.

MOGUL SLOVENIJA, s.r.o. (MOGUL, d.o.o.)

MOGUL POLSKA s.r.o. 
(MOGUL POLSKA, Sp. z o. o.)
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193 00211222 Praha 9, Mladoboleslavská 15, PSČ 190 00  

od 21. 6. 2002: Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00  
B. 614 vedená u rejstříkového soudu v Praze

194 64259790 Pardubice, Přerovská 560, PSČ  530 06 B. 1281 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
195 48173355 Pardubice, Přerovská 560, PSČ  530 06 B. 992 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
196 63323389 Olomouc-Holice, U cukrovaru, PSČ 783 71 C. 13521 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
197 25824660 Orlová, Slezská 320, PSČ 735 14 B. 2050 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě

198 25275275 Kolín V, Ovčárecká 314, PSČ 280 26 C. 86195 vedená u rejstříkového soudu v Praze
199 31600191 Ladomerská Vieska, Priemyselná 248, PSČ 965 01, 

Slovenská republika
1691/S vedená u Okresního soudu Banská Bystrica

200 25123041 Praha 8, Trojská 13a, PSČ 182 21 B. 4670 vedená   u rejstříkového soudu v Praze
201 64507891 Napajedla, Podzámčí 757, PSČ 763 61 C. 22705 vedená u rejstříkového soudu v Brně
202 48911267 Chropyně, Komenského 75, PSČ 768 11 C. 11524 vedená u rejstříkového soudu v Brně
203 61779792 Plzeň, Ed. Beneše 2439/70 - 2438/72, PSČ 320 06 C. 5991 vedená u Krajského soudu v Plzni
204 60193484 Praha 2-Nové Město, Sokolská 1796, PSČ 120 21 B. 2336 vedená u rejstříkového soudu v Praze
205 34111824 Lučenec, Partizanska 7, PSČ 984 01, Slovenská republika Sro 3131/S vedená u Okresního soudu Banská Bystrica 
206 60711990 Brno, Tkalcovská 36/2, PSČ 65649 C. 15669 vedená u rejstříkového soudu v Brně
207 00000965 Praha 9, Českomoravská 23, PSČ 190 00 B. 31 vedená u rejstříkového soudu v Praze
208 46708944 Česká Lípa, Litoměřická 2722, PSČ 470 11 B. 288 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

209 64356591 Plzeň, K Cihelnám 74, PSČ 317 06 C. 6755 vedená u rejstříkového soudu v Plzni 
210 25020790 Teplice, Masarykova 51, PSČ 416 78 B. 989 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

211 60917415 Přelouč, Libušina 203, PSČ 535 01 B. 1175 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
212 25567381 Vanov 21, PSČ 588 56  B. 3007 vedená u Krajského soudu v Brně

213 63505401 Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 356 45 C. 6484 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

214 25846191 Ostrava-Svinov, Polanecká 820, PSČ 721 01 B. 2232 vedená Krajským soudem v Ostravě
215 HRB 

139537
München, Karl-Theodor-Straße 69, PSČ 808 03,
Spolková republika Německo

216 49713825 Praha 2, Sokolská 1796, PSČ 120 00 C. 23277 vedená u rejstříkového soudu v Praze
217 62584961 Chodov, Vančurova 341, PSČ 357 35 C. 8932 vedená u Krajského soudu v Plzni
218 25028197 Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01 B. 1059 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
219 25437127 Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01 B. 1387 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 

220 25458442 Bílina, Důlní čp. 199, PSČ 418 01 B. 1454 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

221 25438107 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 B. 1389 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
222 46883657 Plzeň, Skladová 4, PSČ 326 00 C. 2665 vedená u Krajského soudu v Plzni

SD - Kolejová doprava, a.s.
SEG s.r.o.
do 22.7.2002 jméno: 
SEG - Silnoproudá energetika, s.r.o.
(podílník: Západočeská energetika, a. s. 
Jednání ve shodě.)  

SATER-CHODOV spol. s r.o.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.

SD - Humatex, a.s.
(zapsána do obchodního rejstříku 16.12.2002)

REO-SUAS s.r.o.

ROMULUS CZ, a.s.
rpg Energiehandel GmbH
do 23.7.2002 jméno: Rainbow Power Germany GmbH  
SANUS, s.r.o.

PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o.
PRODECO, a.s.
(do 7.8.2002 jméno: VÍTKOVICE - PRODECO, a.s.) 
Přeloučská poliklinika a.s.
RC Vanov, a.s. 
(vstup do likvidace po skončení ovládání)

Plynoprojekt Slovakia, s.r.o.
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.
Pragoinvest akciová společnost v likvidaci
PRESTA, výroba stavebních hmot 
a dílců, a.s., v konkursu

Plastcentrum, s.r.o.
PLASTFLOOR, spol. s r.o.- v likvidaci, v konkursu
PLYNOINŽENÝRINK, spol. s r.o.
Plynoprojekt, a.s.

PARAMO-KARIMPEX, a.s.
(po skončení ovládání změna jména)
PENSION KORAMO, spol. s. r. o. " v likvidaci"
PETRA SLOVAKIA, s.r.o.

PETROTRANS, a.s.

PAL a.s.

Paramo Trysk a.s.
PARAMO, a.s.
PARAMO - BIONA s.r.o.



Poznámky: 1. Bílé číslo na červeném pozadí ve sloupci "Poř. č." znamená, že ČEZ, a. s., měl ve sledovaném období s danou společností obchodní vztah
                   2. Význam barev ve sloupci "Název společnosti" viz kap. 1.

Poř. č. IČ Sídlo Spisová značka

4. Abecední seznam společností - členů koncernu 

Název společnosti
223 46883657 Plzeň, Skladová 4, PSČ 326 00 C. 2665 vedená u Krajského soudu v Plzni

224 60192968 Kostelec nad Černými Lesy, Bohumile, PSČ 281 63 B. 2291 vedená u rejstříkového soudu v Praze

225 49903179 Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49 B. 512 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
226 49903209 Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 B. 515 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
227 49901982 Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01  B. 495 vedená u rejstířkového soudu v Ústí nad Labem
228 25022768 Bílina, Důlní 375/89, PSČ 418 29 B. 1018 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 

229 48291749 Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03 B. 438 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
230 47675691 Ostrava, 28. října 152, PSČ 709 02 B. 745 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
231 47675748 Ostrava, Plynární 6, PSČ 702 00 B. 757 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
232 25419196 Řehlovice-Hliňany 18, PSČ 403 13 B. 1309 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
233 44569891 Most, Moskevská l/l4, PSČ 434 01 B. 251 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
234 62241958 Most, Moskevská l/l4, PSČ 434 01 B. 655 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
235 60702001 Třebíč, Na Nivkách 299, PSČ 674 01 C. 14731 vedená u rejstříkového soudu v Brně
236 47285583 Teplice, Chelčického 7, PSČ 415 01 B. 327 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
237 25397401 Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00 B. 1906 vedená u Krajského soudu v Ostravě
238 25005553 Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01 B. 882 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem 
239 00480851 Alšovice 156, Bratříkov, PSČ 468 21 B. 102 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
240 31373844 Bratislava, Letiště M. R. Štefánika,

PSČ 820 01, Slovenská republika
Vedená u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sro

241 35743824 Bratislava, Višňova 21, PSČ 831 01, Slovenská republika oddíl Sro, složka 17011/B u Okresního soudu Bratislava I

242 25379950 Hlučín, U vodárny 2, PSČ 748 01 C. 16479 vedená u Krajského soudu v Ostravě
243 49790072 Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00 B. 381 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
244 25107623 Praha 1, Štěpánská 34, PSČ 110 00  

od 8.4.2002: Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 356 45 
B. 4556 vedená u rejstříkového soudu v Praze

245 62300997 Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 05 C. 12654 vedená Krajským soudem v Ostravě

246 45147787 Neratovice, Práce 657, PSČ 277 11 B. 1462 vedená   u rejstříkového soudu v Praze 
247 62063545 Česká Třebová, Moravská 1078, PSČ 560 02 C. 7462 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
248 neuved. neuved. neuved.

249 45350329 Horní Slavkov, Kounice, PSČ 357 31 B. 264 vedená u rejstříkového soudu v Plzni

250 45280100 Praha 10, Tiskařská 12, PSČ 108 00 B. 1623 vedená u rejstříkového soudu v Praze
251 25716158 Praha 2, Vinohradská 8, PSČ 120 21 C. 63779 vedená u rejstříkového soudu v Praze
252 49826182 Praha 2, Vinohradská 8, PSČ 120 21 C. 33483 vedená u rejstříkového soudu v Praze

253 64610098 Přerov, Tržní 8, PSČ 750 02 B. 1198 vedená u rejstříkového soudu v OstravěSTMEM, a.s.

Stasis, stavební a silniční stroje, a. s., 
v konkursu
STAZAP,a.s.
STE - HYDRO, spol. s r.o.
STE - obchodní služby spol. s r.o.
(zkratka: STE-OS s.r.o.)

Spalovna průmyslových odpadů Válcoven plechu, s. 
r. o.
SPOLANA a.s.
SPOLSIN, spol. s r.o.
SPT TELECOM (Czech Republic) 
Finance B.V.

Slovenská konzultačná firma s.r.o., v likvidaci

SMP - Služby, s.r.o.
Sokolovská uhelná, a. s.
SOMET ENERGY a.s.

SINIT,a.s.
Skládka Tušimice, a.s.
Skleněná bižuterie, a.s.
Slovak Air Services s.r.o.

SHD - KOMES a.s.
SHD - SOFT (ware) a.s.
SIGMA - ENERGO s.r.o.
Silnice Teplice a.s. v likvidaci, v konkursu

Severočeské mlékárny, a.s. Teplice, v konkursu
Severomoravská energetika, a.s.
Severomoravská plynárenská, a.s.
Severozápadní ENERGO GROUP a.s.

Severočeská energetika, a.s.
Severočeská plynárenská, a.s.
Severočeské doly a.s.
SD - Vrtné a trhací práce, a.s.
do 20.7.2002: SEVEROČESKÉ DOLY - VTP, a.s.

SEG s.r.o.
do 22.7.2002 jméno:
SEG - Silnoproudá energetika, s.r.o.
(podílník: Západočeská plynárenská, a. s. Jednání ve 
shodě.)  
SEVAC a.s. v likvidaci
od 30.4.2002 v konkursu



Poznámky: 1. Bílé číslo na červeném pozadí ve sloupci "Poř. č." znamená, že ČEZ, a. s., měl ve sledovaném období s danou společností obchodní vztah
                   2. Význam barev ve sloupci "Název společnosti" viz kap. 1.

Poř. č. IČ Sídlo Spisová značka

4. Abecední seznam společností - členů koncernu 

Název společnosti
254 25508334 Napajedla, Zámek 265, PSČ 763 61 C. 28740 vedená u rejstříkového soudu v Brně

255 60193140 Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21 B. 2356 vedená u rejstříkového soudu v Praze
256 60193158 Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01 B. 2375 vedená u rejstříkového soudu v Praze
257 25693786 Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00 B. 5545 vedená u Městského soudu v Praze
258 26348721 Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 356 45 C. 14554 zapsaná u Krajského soudu v Plzni
259 47676671 Ostrava, Vratimovská ulice, PSČ 707 00 B. 753 vedená Krajským soudem v Ostravě
260 00128201 Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ 160 41 B. 372 vedená u rejstříkového soudu v Praze
261 60192933 Praha 2, Ječná 39, PSČ 113 39 B. 2283 vedená u rejstříkového soudu v Praze
262 25005014 Litvínov-Záluží 1, areál Chemopetrolu, PSČ 436 70 B. 876 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem

263 25401726 Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01 B. 813 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
264 Vídeň, Schumanngasse 77-79, PSČ 1170, Rakouská republika FN 122550 Handelsgericht Wien
265 46347615 Kuřim, Blanenská 257, PSČ 664 34 B. 796 vedená u rejstříkového soudu v Brně
266 25680978 Praha 10, Žitomírská 38, PSČ 101 00 C. 60685 vedená u rejstříkového soudu v Praze 
267 26460815 Praha 10, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98 B. 7240 vedená u rejstříkového soudu v Praze
268 26152436 Praha 10, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98 B. 6370 vedená u Městského soudu v Praze
269 60715871 Brno, Veveří 95, PSČ 611 00 C. 16049 vedená u rejstříkového soudu v Brně
270 35725265 Bratislava, Cintorínska 26, PSČ 811 08, Slovenská republika Sa 1485/B vedená u Okresního soudu Bratislava I
271 60792710 Ostrava, Mlýnská 1, PSČ 702 00 B. 1004 vedená Krajským soudem v Ostravě
272 61672190 Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 182 21  

od 29. 10. 2002: Praha 1, Klimentská 10, PSČ 110 00  
B. 3020 vedená u rejstříkového soudu v Praze

273 Kingston upon Thames, 50 Canbury Park Road, 
Surrey KT 6LX, Spojené království Velké Británie 
a Severního Irska

274 Vídeň, Apfelgasse 2, 4. Bez., PSČ 1040, Rakouská republika 

275 Barcelona, C/Traversera de Gracia 58, 1° 2a., PSČ 08006, 
Španělské království

276 Langen(Hessen), Paul Ehrlich Str. 1/B, PSČ 63225,
Spolková republika Německo

277 Paříž, 3 Cité de Londres, PSČ 75009, Francouzská republika

278 Varšava, Jakuba Kubickiego 17/20, PSČ 02-954,
Polská republika

279 25056433 Praha 10, Kodaňská 46, PSČ 100 10  
od 20. 6. 2002: Praha 8, Trojská 1997/13a, PSČ 182 21  

B. 4074 vedená u rejstříkového soudu v Praze 

280 46356088 Husinec-Řež čp. 130, PSČ 250 68 B. 1833 vedená u rejstříkového soudu v Praze
281 45270902 Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1335, PSČ 156 00  B. 1405 vedená u rejstříkového soudu v Praze
282 14613581 Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 05 B. 155 vedená Krajským soudem v Ostravě
283 62362411 Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 05 C. 13172 vedená Krajským soudem v Ostravě
284 62360108 Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 05 C. 8060 vedená Krajským soudem v Ostravě
285 62360116 Frýdek-Místek, Křižíkova 1377, PSČ 738 05 C. 8061 vedená Krajským soudem v OstravěVálcovny plechu TECHNOTRON, s.r.o.

Ústav jaderných informací Zbraslav, a. s.
V Á L C O V N Y  P L E C H U,  a.s.
Válcovny plechu BESS, s.r.o.
Válcovny plechu SLUŽBY, s.r.o. " v likvidaci "

UNIPETROL FRANCE S. A.
do června 2002 jméno: ALIACHEM FRANCE S. A.
UNIPETROL POLSKA Sp. z o. o.
do 1.10.2002 jméno: CHEMAPOL POLSKA Sp. z o. o.
UNIPETROL TRADE a.s.
jméno do 20. 6. 2002: C.H.T., a.s.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

UNIPETROL (UK) LIMITED
do 10.5.2002 jméno: CHEMAPOL (U.K.) LIMITED

UNIPETROL AUSTRIA HandelsgesmbH
do 28.11.2002 jméno: ALIACHEM VIENNA HmbH
UNIPETROL CHEMICALS IBERICA S. A.
(do dubna 2002 jméno: ALIACHEM IBERICA S. A.)
UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH
(do 20.2.2002 jméno: 
ALIACHEM DEUTSCHLAND GmbH)

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
UNIKOV SLOVAKIA a. s.
Union Leasing, a.s.
UNIPETROL, a.s.

TOS KUŘIM, a.s., v konkursu
Trans Europe Chemicals s.r.o.
Transgas, a.s.
TransgasNet, a.s.

Teplotechna Praha, a.s., v konkursu
TERANET, a.s.
(od 8.10.2002 v likvidaci) 
Thermal-F, a.s.
TOPHAM Eisen- und Stahlhandelsges. m. b. H.

STŘEDOČESKÁ PLYNOFIKAČNÍ, a.s.
STŘELNICE Sokolov, s.r.o.
SVAŘOVNA TRUB NH, a.s.
ŠKODA PRAHA a.s.

Stř. odborná škola průmyslově obchodní a 
Vyšší odb. škola podnikového řízení, s.r.o.
v likvidaci
Středočeská energetická a.s.
Středočeská plynárenská, a.s.



Poznámky: 1. Bílé číslo na červeném pozadí ve sloupci "Poř. č." znamená, že ČEZ, a. s., měl ve sledovaném období s danou společností obchodní vztah
                   2. Význam barev ve sloupci "Název společnosti" viz kap. 1.

Poř. č. IČ Sídlo Spisová značka

4. Abecední seznam společností - členů koncernu 

Název společnosti
286 25938924 Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 02 C. 16087 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
287 25938878 Skuteč, Husova 610, PSČ 539 73 C. 16079 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
288 25938746 Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 531 17 B. 2066 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
289 25938916 Hradec Králové, Koutníkova 208, PSČ 503 01 C. 16077 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
290 62912054 Praha 3, Olšanská 5, PSČ 130 00 C. 35109 vedená u rejstříkového soudu v Praze 
291 1768018 Lublaň, Dolenjska cesta 244, Slovinsko vložka 1/36836/00 soudu v Lublani
292 45193070 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 B. 302 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
293 25911368 Ostrava - Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30 B. 2600 vedená u Krajského soudu v Ostravě
294 25909339 Ostrava - Vítkovice, Ruská 94/29, PSČ 706 02 B. 2595 vedená u Krajského soudu v Ostravě
295 00549070 Ostrava - Vítkovice, Ruská 1041/116, PSČ 706 02 B. 1729 vedená u Krajského soudu v Ostravě
296 25020790 Teplice, Masarykova 51, PSČ 416 78 B. 989 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
297 31692389 Košice, Objekt Inžiniering, VSŽ, s.r.o., PSČ 044 54,

Slovenská republika 
Sro 4850/V vedená u Okresního soudu v  Košicích

298 25824341 Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, PSČ 738 01 B. 2038 vedená u Krajského soudu v Ostravě
299 25871587 Ostrava-Vítkovice, Pohraniční 52/23, PSČ 706 02 C. 23478 vedená u Krajského soudu v Ostravě
300 25870807 Ostrava-Vítkovice, Pohraniční 693/31, PSČ 706 02 C. 23704 vedená u Krajského soudu v Ostravě
301 25870556 Ostrava-Hulváky, Pohraniční 584/142, PSČ 709 00 C. 23705 vedená u Krajského soudu v Ostravě
302 61972576 Ostrava-Vítkovice, Ruská 60, PSČ 706 02 C. 7305 vedená u Krajského soudu v Ostravě
303 VÍTKOVICE International GmbH Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
304 62305492 Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02 C. 7746 vedená u Krajského soudu v Ostravě
305 25877933 Ostrava-Vítkovice, Ruská  83/24, PSČ 706 02 B. 2485 vedená u Krajského soudu v Ostravě
306 25874942 Ostrava-Hulváky, Štramberská 2871/47, PSČ 709 00 B. 2475 vedená u Krajského soudu v Ostravě
307 Krakov, ul. Garncarska 3, PSČ 31-115, Polská republika KR.XI NS-REJ.KRS/10562/02/246
308 25877950 Ostrava-Vítkovice, Ruská  2887/101, PSČ 706 02 B. 2486 vedená u Krajského soudu v Ostravě
309 64617874 Ostrava-Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ 706 02 C. 14148 vedená u Krajského soudu v Ostravě
310 25362810 Ostrava-Vítkovice, Ruská 83, PSČ 706 02 C. 15478 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
311 60108720 Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03 B. 1008 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
312 60108789 Hradec Králové, Pražská třída 702, PSČ 500 04 B. 1025 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové
313 25352954 Ostrava-Kunčice, Vratimovská 142, PSČ 707 02 B. 1465 vedená Krajským soudem v Ostravě
314 00010669 Praha 9, Beranových 130, PSČ 199 00 B. 446 vedená u Městského soudu v Praze 
315 62243136 Ústí nad Labem, Revoluční 84, PSČ 400 01 B. 664 vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem
316 60108975 Pardubice - Rybitví, PSČ 532 18  

od 27.2.2002: Pardubice 20, Rybitví 296, PSČ 532 18  
B. 1033 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

317 49790463 Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28 B. 390 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
318 49790315 Plzeň, Ed. Beneše 70 - 72, PSČ 304 77 B. 385 vedená u rejstříkového soudu v Plzni
319 25209540 Plzeň, Doudlevecká 48, PSČ 301 33 C. 8682 vedená u Krajského soudu v Plzni

320 60738006 Vizovice, Dubovsko 1192, PSČ 763 12 C. 18055 vedená u rejstříkového soudu v Brně
321 25635336 Neratovice, Ke Spolaně, PSČ 277 11  

od 2. 3. 2002: Neratovice, Práce 657, PSČ 277 11    
C. 56737 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.

ZLATÝ JELEN, spol. s r.o., v konkursu
ZSD servis, spol. s r.o.

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

Západočeská energetika, a.s.
Západočeská plynárenská, a.s.
Západočeské plynárenské montáže s.r.o., 
v likvidaci (jde jen o zbytkovou část původní 
společnosti, která byla prodána k 1. 7. 2002) 

Vítkovické slévárny, spol. s r. o.
Východočeská energetika, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s.
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.

VÍTKOVICE STEEL, a.s.
VÍTKOVICE STEEL Polska, sp. z o. o.
VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s.
VÍTKOVICE-STAMONT, spol. s r. o.

VÍTKOVICE - Zkušebny a laboratoře, spol. s r.o.
VÍTKOVICE CAD/CAM Systémy, spol. s r.o.

VÍTKOVICE Lisovna, spol. s r.o. "v likvidaci"
VÍTKOVICE Ozubárna, a.s.

VÍTKOVICE - Realizácia projektov Košice,
spol. s r.o. 
VÍTKOVICE - Servis centrum, a.s.
VÍTKOVICE - Údržba, spol. s r.o.
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
VÍTKOVICE Doprava, a.s.
VÍTKOVICE - Export, a.s.
VÍTKOVICE - PRODECO, a.s.

VČE - transformátory, s.r.o.
Vianet, spol. s r.o. v likvidaci
VIATOR VEKTOR TIR, d. o. o.
VÍTKOVICE, a.s.

VČE - elektrárny, s.r.o.
VČE - měřicí technika, s.r.o.
VČE - montáže, a.s.



5.1        SMLOUVY UZAVŘENÉ S FONDEM NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY (MATKA ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

1
Fond národního majetku České 
republiky kupní smlouva 28.6.2002

po pravomocném 
souhlasu ÚOHS Smlouva o koupi akcií

smluvní - podle 
znaleckého posudku standardní obchodní vztah převod akcií platba

OBLAST SMLUV: AKCIE

5. Přehled smluv uzavřených mezi ČEZ, a. s., a propojenými osobami v roce 2002



5.2        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

1 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 12.2.2002 1.1. - 31.12.2002 Poskytování systémových služeb v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

2 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 13.2.2002 1.1. - 31.12.2002 Poskytování přenosových služeb v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

3 ČEPS, a.s. kupní smlouva 29.1.2002 1.2. - 28.2.2002 Poskytování přenosových služeb pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

4 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 1.2.2002 1.1. - 31.12.2002

Poskytování přenosu elektřiny 
pro dovoz a vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

5 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 18.2.2002 1.3. - 31.3.2002 Na zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

6 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 26.3.2002 1.4. - 30.4.2002 Poskytování přenosových služeb pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

7 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 1.2.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 4 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

8 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 18.11.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

9 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 23.4.2002 1.5. - 31.5.2002 Zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

10 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 27.5.2002 1.6. - 30.6.2002 Zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

11 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 28.2.2002 1.3. - 31.3.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 5 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

12 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 11.6.2002 1.6. - 30.6.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 10 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

13 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 25.6.2002 1.7. - 31.7.2002 Zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

14 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 9.7.2002 1.7. - 31.7.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 13 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

15 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 25.7.2002 1.8. - 31.8.2002 Zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

16 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 31.7.2002 1.8. - 31.8.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 15 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

17 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 27.8.2002 1.9. - 30.9.2002 Zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

18 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 3.9.2002 1.9. - 30.9.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 17 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

19 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 29.9.2002 1.10. - 31.10.2002 Zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

20 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.9.2002 1.10. - 31.10.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 19 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

21 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 7.11.2002 1.1. - 31.12.2003 Zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

22 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 24.10.2002 1.11. - 30.11.2002 Zajištění přenosu elektřiny pro vývoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

23 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 31.10.2002 1.11. - 30.11.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 22 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

24 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 26.11.2002 1.12. - 31.12.2002

Zajišťování přenosu elektřiny pro vývoz 
prostřednictvím přenosové soustavy ČR 
v období 1.12.2002 až 31.12.2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

25 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.11.2002 1.12. - 31.12.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 24 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

26 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.12.2002 1.1. - 31.12.2003

Přistoupení k obchodním podmínkám 
pro přenos elektřiny pro dovoz a vývoz 
prostřednictvím přenosové soustavy ČR 
v roce 2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

OBLAST SMLUV: ELEKTŘINA



5.2        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

27 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.12.2002 1.1. - 31.12.2003

Poskytování přenosu a systémových služeb 
v roce 2003 uzavřená dle ustanovení 
§ 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb, 
a dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

28 Energetické opravny, a.s.
007-2001-Pa ze dne 
20.02.2001 kupní smlouva 2.1.2002 01 - 12/2002 Dodávka technických plynů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

29
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2132/09/PK/97, 
14.11.1997 kupní smlouva 5.2.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

30
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2132/09/PK/97, 
14.11.1997 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

31
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2132/05/PK/98, 
22.12.1997 kupní smlouva 25.1.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

32
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2132/05/PK/98, 
22.12.1997 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

33
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2132/09/PK/97, 
23.10.1997 kupní smlouva 5.2.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

34
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2132/09/PK/97, 
23.10.1997 kupní smlouva 22.10.2002 11 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

35
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2132/09/PK/97, 
23.10.1997 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

36
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/063, 
14.12.1999 kupní smlouva 5.2.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

37
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/063, 
14.12.1999 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

38
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/064, 
22.12.1999 kupní smlouva 5.12.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

39
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/064, 
22.12.1999 kupní smlouva 22.10.2002 11 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

40
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/064, 
22.12.1999 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

41
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/067, 
26.11.1999 kupní smlouva 5.2.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

42
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/067, 
26.11.1999 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

43
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/069, 
30.12.1999 kupní smlouva 5.2.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

44
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/069, 
30.12.1999 kupní smlouva 22.10.2002 11 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

45
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/069, 
30.12.1999 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

46
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/070, 
30.12.1999 kupní smlouva 5.2.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

47
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/070, 
30.12.1999 kupní smlouva 22.10.2002 11 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

48
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/070, 
30.12.1999 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

49
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/071, 
22.12.1999 kupní smlouva 5.2.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

50
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/071, 
22.12.1999 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

51
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/076, 
21.2.2000 kupní smlouva 13.2.2002 01 - 12/2002 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

52
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o.

2605/10/1999/076, 
21.2.2000 kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

OBLAST SMLUV: PALIVO A CHEMIKÁLIE



5.2        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

53
KOTOUČ ŠTRAMBERK,
spol. s r. o. kupní smlouva 8.1.2002 01 - 12/2002 Dodávka vapenného hydrátu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

54 LOMY MOŘINA spol. s r.o.
2605/10/1999/065, 
25.11.1999 kupní smlouva 19.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

55 LOMY MOŘINA spol. s r.o.
 2605/10/1999/066, 
25.11.1999 kupní smlouva 19.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

56 LOMY MOŘINA spol. s r.o.
2605/10/1999/068, 
25.11.1999 kupní smlouva 19.12.2002 01 - 12/2003 Smlouva na dodávky vápence smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

57 ČEPS, a.s. kupní smlouva 2.4.2002 2.4.2002 12% podíl na vedeních přenosové soustavy smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

58 ČEPS, a.s.

dohoda o 
zrušení kupní 
smlouvy 13.12.2002 13.12.2002 Zrušení kupní smlouvy pod poř. č. 57 - standardní obchodní vztah vrácení platby

vrácení 
investi-
čního 
celku

59 ČEPS, a.s. o dílo 3.12.2002 6.12.2002 Výměna srovnávacích ochran linky V484, V485 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

60 ČEPS, a.s. o dílo 25.10.2002 15.11.2002 Výměna srovnávacích ochran linky  V486 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

61 ČEPS, a.s. o dílo 28.11.2002 31.12.2003 Výměna srovnávacích ochran linky V483 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

62 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 17.12.2002 05 - 11/2003 Oprava ložisek generátoru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
63 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 11.12.2002 04 - 06/2003 Oprava gen. a hlavního budiče smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

64 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 17.5.2002 17.5.- 22.9.2002

Revize a opravy budiče, generátoru, 
překlínování statoru generátoru a opravy 
příslušných hospodářství

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

65 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 31.7.2002 31.7. - 22.9.2002 Oprava generátoru 250 MVA

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

66 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 27.5.2002 1.7 - 30.7.2002 Oprava v elektrárně Dalešice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 
67 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 1.7.2002 1.8.2002 - 31.5.2003 Oprava v elektrárně Štěchovice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 
68 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 30.5.2002 3.6 - 25.6.2002 Oprava v elektrárně Orlík smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 
69 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 1.7.2002 1.8.2002 - 31.5.2003 Oprava v elektrárně Štěchovice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 
70 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. VE/2762/N o dílo 20.8.2002 1.9.2002 - 29.8.2003 Oprava v elektrárně Dalešice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
71 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. VE/2748/N o dílo 20.8.2002 1.9.2002 - 29.8.2003 Oprava v elektrárně Dalešice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
72 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. VE/2760/N o dílo 20.8.2002 1.9.2002 - 29.8.2003 Oprava v elektrárně Dalešice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
73 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 1.10.2002 17.10. - 20.12.2002 Oprava v elektrárně Dalešice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 
74 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 20.6.2002 1.7 - 31.7.2002 Oprava v elektrárně Dalešice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 
75 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 20.5.2002 1.6 - 30.6.2002 Oprava v elektrárně Dalešice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 
76 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 10.4.2002 1.6 - 30.6.2002 Oprava v elektrárně Orlík smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 
77 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 1.9.2002 10.9 - 20.12.2002 Oprava v elektrárně Štěchovice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 

78 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100457 - 30.5.2000 o dílo 15.7.2002 07 - 08/2002
6223S001426, generální oprava 1 bl., turbína, 
rok 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

79 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100491 - 29.5.2002 o dílo 15.7.2002 07 - 08/2002
6223V001427, ESÚ/1/2000/2, DOD 2, generální 
oprava 1 bl., generátor     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

80 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100492 - 29.5.2000 o dílo 15.7.2002 07 - 08/2002
6223V001430, ESÚ/1/2000/3, DOD 2, generální 
oprava 1 bl., reaktor          smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

81 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100496  - 29.5.2000 o dílo 11.7.2002 07 - 08/2002
6223V001494, ESÚ/1/2000/4, DOD 2, generální 
oprava 1 bl., stroj. část DGS smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

82 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100498 - 29.5.2000 o dílo 19.7.2002 07 - 08/2002
6223V001433, ESÚ/1/2000/5, DOD 2, generální 
oprava 1 bl., VN motory     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

83 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100499 - 31.5.2000 o dílo 11.7.2002 07 - 08/2002
6223V001622, ESÚ/1/2000/6, DOD 2, generální 
oprava 1 bl., armta, potr, barb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

OBLAST SMLUV: TECHNOLOGIE
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84 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100501 - 9.5.2000 o dílo 29.5.2002 06 - 07/2002
6223S001221, ESÚ/2/2000/1, DOD 2, generální 
oprava 2 bl., turbína     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

85 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100504 - 9.5.2000 o dílo 29.5.2002 06 - 07/2002
6223V001220, ESÚ/2/2000/2, DOD 2, generální 
oprava 2 bl., generátor      smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

86 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100506 - 9.5.2000 o dílo 29.5.2002 06 - 07/2002
6223V001222, ESÚ/2/2000/3, DOD 2, generální 
oprava 2. bl., reaktor     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

87 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100507 - 4.5.2000 o dílo 28.5.2002 06 - 07/2002
6223V001223, ESÚ/2/2000/4, DOD 2, generální 
oprava 2. bl., stroj. část DGS   smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

88 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100509 - 9.5.2000 o dílo 28.5.2002 06 - 07/2002
6223V001224, ESÚ/2/2000/5, DOD 2, generální 
oprava 2 bl.,VN motory    smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

89 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100541 - 9.5.2000 o dílo 28.5.2002 06 - 07/2002
6223V001225, ESÚ/2/2000/6, DOD 2, generální 
oprava 2 bl., armat. potr. barb. smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

90 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100559 - 29.5.2000 o dílo 10.4.2002 04 - 05/2002
6223V001495, ESÚ/3/2001/4, DOD 2, generální 
oprava 3 bl., DGS          smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

91 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. kupní smlouva 13.9.2002 09/2002 Renovace ND dieselmotoru 6 ZL 40/48 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

92 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100560 - 29.5.2000 o dílo 10.4.2002 04 - 05/2002
6223V001423, ESÚ/3/2001/5, DOD 2, generální 
oprava 3 bl.,VN motory   smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

93 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100561 - 31.5.2000 o dílo 10.4.2002 04 - 05/2002
6223V001623, ESÚ/3/2001/6, DOD 2, generální 
oprava 3 bl., armat. potr. barb. smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

94 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100550 - 31.5.2000 o dílo 12.4.2002 04 - 05/2002
6223S001419, ESÚ/3/2000/1, DOD 2, generální 
oprava 3 bl., turbína     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

95 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100556 - 22.5.2000 o dílo 12.4.2002 04 - 05/2002
6223V001420, ESÚ/3/2001/2, DOD 2, generální 
oprava 3 bl., generátor     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

96 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100557 - 29.5.2000 o dílo 12.4.2002 04 - 05/2002
6223V001424, ESÚ/3/2001/3, DOD 2, generální 
oprava 3 bl., reaktor         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

97 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100562 - 29.5.2000 o dílo 4.9.2002 09 - 11/2002
6223S001439, ESÚ/4/2000/1, DOD 2, generální 
oprava 4. bl., turbína smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

98 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100563 - 31.5.2000 o dílo 4.9.2002 09 - 11/2002
6223V001440, ESÚ/4/2000/2, DOD 2, generální 
oprava 4 bl., generátor  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

99 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 11.11.2002 1.2. - 28.2.2003

Rekonzervace a kontrola stavu obručí, matic 
rotorů generátorů a obručí rotorů hlavních 
budičů na skladě objednatele smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

100 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. kupní smlouva 1.10.2002 01/2003 Renovace krytu ložiska smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

101 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 4.12.2002 4.12. - 20.12.2002
Přizpůsobení skladových palet pro skladování 
sudů s Ra odpadem smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

102 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100565 - 29.5.2000 o dílo 4.9.2002 09 - 11/2002
6223V001442, ESÚ/4/2000/3, DOD 2, generální 
oprava 4 bl., reaktor     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

103 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100567 - 26.5.2000 o dílo 8.9.2002 09 - 11/2002
6223V001496, ESÚ/4/2000/4, DOD 2, generální 
oprava 4 bl., DGS         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

104 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100568 - 30.5.2000 o dílo 5.9.2002 09 - 11/2002
6223V001441, ESÚ/4/2000/5, DOD 2, generální 
oprava 4 bl.,VN motory smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

105 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100570 - 30.5.2000 o dílo 9.9.2002 09 - 11/2002
6223V001621, ESÚ/4/2000/6, DOD 2, generální 
oprava 4 bl., armat. potr. barb. smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

106 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 29.3.2002 1.4.2002 - 31.3.2003 6223V020405, ES/30/2002, konstrukční práce smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

107 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 23.12.2002 1.1. - 31.12.2003
6223V020889, ESÚ/10/2002, VTZ p. o. převod 
činností, rok 2003         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

108 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100072 - 31.5.2000 o dílo 17.1.2002 01 - 12/2002 6223S001343, dodatek č. 3, turbína smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

109 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100073 - 31.5.2000 o dílo 17.1.2002 01 - 12/2002 6223V001344, dodatek č. 2, PNÚ generátor        smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

110 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100076 - 31.5.2000 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002 6223V001349, dodatek č. 2, PNÚ reaktor            smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba
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111 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100078 - 21.1.2002 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002 6223V001346, dodatek č. 3, PNÚ DGS + VO      smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

112 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100079 - 31.5.2000 o dílo 17.1.2002 01 - 12/2002
6223V001347, ESÚ/5/2000/5, dodatek č. 2, 
PNÚ VN motory smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

113 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100080 - 31.5.2000 o dílo 17.1.2002 01 - 12/2002
6223V001354, ESÚ/5/2000/6, dodatek č. 3, 
PNÚ armatury smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

114 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100083 - 31.5.2000 o dílo 17.1.2002 01 - 12/2002
6223V001353, ESÚ/5/2000/7, dodatek č. 3, 
PNÚ potrubí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

115 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100085 - 31.5.2000 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002
6223S001352, ESÚ/5/2000/8, dod č. 2, PNÚ 
čerp. NTKS, VTZ smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

116 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100087 - 31.5.2000 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002
6223V001193, ESÚ/9/2000/1, DOD 3, PNÚ 
dveře, klapky  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

117 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 00100099 - 31.5.2000 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002
6223V001524, ESD/2/2000/1, DOD 3, MD, rok 
2002                   smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

118 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 30.9.2002 15.12.2002
ZL 5118 "Rekonstrukce čistícího zařízení WSA 
na CHJ" - TP smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

119 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 7.5.2002 30.7.2002
ZL 4496 "Odsávání bazénu skladování" - 
realizace, PTD, PKV, KV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

120 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 19.7.2002 6.12.2002
ZL 4665 "Vyústění hadice při vysoušení 
kontejneru Castor" - JPD - realizace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

121 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 22.7.2002 24.9.2004
S3700102 - Inovace zavážecího stroje
1. hlavního výrobního bloku smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

122 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 25.7.2002 30.6.2003
Z5021  Rekonstrukce chlazení místností PPR 2 
a PPR 3 na 3. reaktorovém bloku smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

123 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Z5000211-2 - 25.7.2002 o dílo 23.10.2002 30.6.2003
Z5021 Rekonstrukce chlazení místností PPR 2 a
PPR 3 na 3. reaktorovém bloku smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

124 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 31.1.2002 5.4.2002

Stavba Z5000210 - Rekonstrukce chlazení 
místností PPR 2 a PPR 3 na 3. reaktorovém 
bloku - JPD smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

125 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Z5000211-1 o dílo 15.5.2002 15.5.2002

Stavba Z5000210 - Rekonstrukce chlazení 
místností PPR 2 a PPR 3 na 3. reaktorovém 
bloku - JPD smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

126 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 3.7.2002 8.8.2003
Zařízení strojoven a venkovní objekty - zvýšení 
pH smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

127 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 4.10.2002 20.10.2002
Transport kontejnerů CASTOR šachtou 
transportního koridoru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

128 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Y4007251-2 - 4.10.2002 o dílo 27.11.2002 31.12.2002
Transport kontejnerů CASTOR šachtou 
transportního koridoru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

129 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 28.6.2002
06/2002 - na dobu

neurčitou
Služby spojené se speciálními zdvihacími 
zařízeními smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

130 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 17.4.2002 04/2002 Výroba dílců pro zátku parogenerátoru                smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

131 CEZTel, a.s.
dohoda o 
narovnání 16.4.2002 - Úprava sporných práv a závazků smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah úhrada závazků platba

132 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 13.11.2002 04/2003 Smlouva na dodávku trubkových spirál smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
133 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 18.1.2002 01 - 04/2002 Dodávka náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
134 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 8.2.2002 03 - 06/2002 Dodávka náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
135 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 6.2.2002 04/2002 Dodávka náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
136 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 28.2.2002 04/2002 Dodávka náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
137 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 22.2.2002 02/2002 Dodávka náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
138 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 9.5.2002 05/2002 Dodávka náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
139 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 17.6.2002 09/2002 Dodávka náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
140 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 22.10.2002 10/2002 Dodávka náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
141 Energetické opravny, a.s. o dílo 18.7.2002 od 9.8.2002 Oprava roštů násypek smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

142 Energetické opravny, a.s.
CH/00000806 dod. č. 2 
ECH ze dne 19.6.2001 o dílo 5.6.2002 6.6. - 15.6.2002

Demontáž a zpětná montáž redl. řetězu EGS na 
MC smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
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143 Energetické opravny, a.s. o dílo 10.12.2002 31.12.2002 Instalace čerpadel nafty v najížděcí kotelně smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

144 Energetické opravny, a.s. o dílo 15.5.2002 06 - 09/2002 Oprava třídičů K11 v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

145 Energetické opravny, a.s. o dílo 22.4.2002 od 05/2002 Oprava kouřovodů spalin K9 v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

146 Energetické opravny, a.s.
2-98-12181-V-4294, 
1.10.1999 o dílo 20.5.2002

05/2002 - na dobu
neurčitou

Opravy technologického zařízení 
v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

147 Energetické opravny, a.s. o dílo 17.12.2002 04 - 07/2003 Oprava VT odlučovačů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
148 Energetické opravny, a.s. o dílo 17.12.2002 04 - 07/2003 Oprava tlakových nádob strojovny smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
149 Energetické opravny, a.s. o dílo 11.4.2002 7.5. - 28.10.2002 GO linek suché dopravy strusky smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
150 Energetické opravny, a.s. o dílo 21.6.2002 24.6. - 16.10.2002 Náhrada řetězových dopravníků Periferic smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

151 Energetické opravny, a.s. o dílo 21.3.2002 21.3. - 1.5.2002
Výroba a dodávka řetězů pro struskové 
dopravníky smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka služeb vč. 
materiálu platba

152 Energetické opravny, a.s. o dílo 9.4.2002 15.4. - 1.11.2002 Rekonstr. výsypky spal. komory (GOR B22) smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
153 Energetické opravny, a.s. o dílo 25.3.2002 29.3. - 28.10.2002 Výměna rozvodu chlad., koagul. vody B22 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
154 Energetické opravny, a.s. o dílo 25.3.2002 6.4. - 31.8.2002 Typová GO B22 čerpadel, armatur, TNS smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
155 Energetické opravny, a.s. o dílo 1.2.2002 6.4. - 15.08.2002 Výměna spirál VTO při generální opravě B22 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
156 Energetické opravny, a.s. o dílo 2.5.2002 4.5. - 11.10.2002 Montáž ostřikovačů SK smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
157 Energetické opravny, a.s. o dílo 4.4.2002 1.7.2002 - 16.5.2003 Běžná oprava zařízení kotelny B21, B25 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

158 Energetické opravny, a.s. o dílo 25.3.2002 25.3.2002-16.5.2003
Běžná oprava zařízení strojovny B21, B23 
až B25 Elektrárny Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

159 Energetické opravny, a.s. o dílo 19.2.2002 23.3.2002-11.4.2003
Běžná oprava KV odsíření B21, B23 
až B25 Elektrárny Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

160 Energetické opravny, a.s. o dílo 6.3.2002 23.3. - 29.5.2002 Běžná oprava zařízení kotelny B23 (pod. paliva) smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
161 Energetické opravny, a.s. o dílo 26.4.2002 4.5. - 24.5.2002 Běžná oprava B6 Elektrárny Prunéřov I smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
162 Energetické opravny, a.s. o dílo 25.2.2002 23.3. - 31.5.2002 Výměna kondenzátorových trubek smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
163 Energetické opravny, a.s. o dílo 18.10.2002 10.10. - 20.11.2002 Oprava pojišťovacích ventilů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
164 Energetické opravny, a.s. o dílo 9.5.2002 11.5. - 12.6.2002 Částečné přetrubkování TNS VTO2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
165 Energetické opravny, a.s. o dílo 27.6.2002 29.6. - 3.7.2002 Provedení prací při CZO 2002 - strojovna smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
166 Energetické opravny, a.s. o dílo 24.4.2002 1.6. - 25.6.2002 Výměna vratného potrubí chladící vody smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

167 Energetické opravny, a.s. o dílo 21.3.2002 11.5. - 21.7.2002
Běžná oprava B24 - kotelna Elektrárny 
Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

168 Energetické opravny, a.s. o dílo 9.4.2002 6.4. - 1.11.2002 Generální oprava TC B22 Elektrárny Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
169 Energetické opravny, a.s. o dílo 4.1.2002 1.1. - 31.12.2002 Zajištění obsluhy jeřábů a výtahů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služeb platba

170 Energetické opravny, a.s. o dílo 24.7.2002 30.8. - 2.10.2002
Oprava generátoru a budiče při generální 
opravě B22 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

171 Energetické opravny, a.s. o dílo 25.3.2002 6.4. - 30.10.2002
Generální oprava turbíny - B22 Elektrárny 
Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

172 Energetické opravny, a.s. o dílo 4.7.2002 07/2002
Oprava základu EN 2.2 - uložení pružných 
jednotek GERB

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

173 Energetické opravny, a.s. o dílo 29.1.2002 31.1. - 31.5.2002

Dodávka a montáž kompresorové stanice 
včetně nové rozvodny nn pro napájení 
kompresorů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

174 Energetické opravny, a.s. o dílo 21.5.2002 25.5. - 6.9.2002 Oprava motorů v rámci GO 22

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

175 Energetické opravny, a.s. o dílo 20.12.2002 20.12. - 31.12.2002 Obnova podávání vápence na mlecí linku

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

176 Energetické opravny, a.s. o dílo 30.12.2002 26.5. - 28.8.2003 Generální oprava TG 24 Regulace TG 24

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba
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177 Energetické opravny, a.s. o dílo 30.12.2002 26.5. - 29.8.2003 Generální oprava TG 24 armatury a gestry

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

178 Energetické opravny, a.s. o dílo 30.12.2002 26.5. - 29.8.2003 Generální oprava TG 24 Chladicí čerpadlo č. 4

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

179 Energetické opravny, a.s. o dílo 30.12.2002 26.5. - 29.8.2003 Generální oprava TG 24 čerpadla strojovny

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

180 Energetické opravny, a.s. o dílo 19.8.2002 19.8. - 6.9.2002 Oprava v elektrárně Štěchovice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 

181 Energetické opravny, a.s. o nájmu 21.3.2002
03/2002 - na dobu

neurčitou Pronájem strojů v SO 634/01, 02 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

182 Energetické opravny, a.s.     
TE 1657 ze dne 
17.1.2001 o dílo

20.3.2002, 
11.10.2002

01/2001 - na dobu
neurčitou Dodavatelská údržba     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka služeb vč. 
materiálu platba

183 I & C Energo s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 4.3.2002 31.12.2003

Služby pro zavedení SIS na vodních 
a přečerpávacích elektrárnách smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

184 I & C Energo s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 4.3.2002 31.12.2003

Služby na doplnění souborů, monitorování 
a drobné úpravy informačního systému smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

185 I & C Energo s.r.o. o dílo 17.4.2002 17.4. - 19.4.2002
Měření tlaku oleje na 3. a 4. bloku Elektrárny 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

186 I & C Energo s.r.o. o dílo 31.1.2002 31.1.2002 - 31.12.2003
Data katalogu zařízení měření a regulace 
pro ISE smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

187 I & C Energo s.r.o. 00100471 - 28.3.2000 o dílo 14.2.2002 2.12.2002
6243S000354 Technické pomoci 
na zařízení SKŘ smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

188 I & C Energo s.r.o. 00100472 - 10.1.2001 o dílo 9.12.2002 1.12.2002 6229S003361 servis poplachových sirén smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

189 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 3.12.2002 12/2002 Modul M308 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

190 I & C Energo s.r.o. 00100484 - 17.5.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002 6229V001279 plánovaná údržba SKŘ PO smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

191 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 30.09.2002 09/2002 Modul M308 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

192 I & C Energo s.r.o. 00100478 - 17.5.2000 o dílo 12.12.2002 01 - 12/2002
6229V001280 plánovaná údržba SKŘ - SO, VO, 
TIS smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

193 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 18.07.2002 07/2002 Modul M308 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

194 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 11.06.2002 06/2002
Systém řídící, karta, ochranný modul M 308, typ 
ŘS DIAMO smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

195 I & C Energo s.r.o. 00100486 - 17.5.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001281 nahodilá údržba SKŘ - primár., 
měřící obvody      smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

196 I & C Energo s.r.o. o dílo 12.12.2002 12.12.2002 - 30.8.2003 Certifikace elektrárenských bloků smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

197 I & C Energo s.r.o. 00100487 - 17.5.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001282 nahodilá údržba SKŘ, sekundár 
(ASŘTP) smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

198 I & C Energo s.r.o. o dílo 11.11.2002 11.11. - 2.12.2002 Zpracování technických podmínek smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

199 I & C Energo s.r.o. 00100505 - 17.5.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001289 GO, PÚ, NÚ zař. elektro 
pro střediska 5190, 5130, 5140, 5200 a 3320 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

200 I & C Energo s.r.o. 00100520 - 27.4.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001284 generální oprava 1. bloku - 
sekundár. (ASŘPT) - opravy a údržba SKŘ  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

201 I & C Energo s.r.o. 00100522 - 10.5.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001247 generální oprava 2. bloku, 
sekundár. (ASŘTP) opravy a údržba SKŘ      smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

202 I & C Energo s.r.o. 00100523 - 10.5.2002 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6212V001246 generální oprava 2. bloku, primár. 
(měř. obvody) opravy a údržba SKŘ    smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

203 I & C Energo s.r.o. 00100530 - 27.4.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001286 generální oprava 4. bloku 
sekundár. (ASŘTP) opravy a údržba SKŘ      smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba
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204 I & C Energo s.r.o. 00100531 - 27.4.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001285 generální oprava 4. bloku primár. 
(měřící obvody) opravy a údržba SKŘ smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

205 I & C Energo s.r.o. 00100532 - 27.4.2002 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001288 generální oprava 3. bloku, 
sekundár. (ASŘTP) opravy a údržba SKŘ      smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

206 I & C Energo s.r.o. 00100533 - 27.4.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001287 generální oprava 3. bloku, primár. 
(měřící obvody) opravy a údržba SKŘ smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

207 I & C Energo s.r.o.
6243s000354
ze dne 28.3.2000 o dílo 14.2.2002 31.12.2002 TP na zařízení SKŘ a elektro smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

208 I & C Energo s.r.o. 00100521 - 27.4.2000 o dílo 12.2.2002 01 - 12/2002
6229V001283 generální oprava 1. bloku, primár. 
(měřící obvody) opravy a údržba SKŘ smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

209 I & C Energo s.r.o. o dílo 5.12.2002 16.12.2002
ZL 4969 "Kontrola teploty produktu bitumenace 
ZRAO" - JPD, realizace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

210 I & C Energo s.r.o. o dílo 20.12.2002 30.6.2003
ZL 4554 "Systém detekce velikosti primárního 
chladiva" - JPD, realizace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

211 I & C Energo s.r.o. o dílo 12.9.2002 21.9.2003
ZL 3589 "Signalizace porušení bilance napájecí 
vody a páry na parogenerátoru" - realizace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

212 I & C Energo s.r.o. o dílo 23.10.2002 12.10.2003

ZL 3816 "Úprava automatic YA 2.2 U01-U04 
armatur YP10S01-S04" - JPD, DoZ, PTD, 
realizace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

213 I & C Energo s.r.o. o dílo 9.12.2002 1.12.2003

ZL 4173 "Signalizace zaplavení sklepních 
prostor pod strojovnou" - JPD, BD, PTD, 
realizace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

214 I & C Energo s.r.o. o dílo 11.9.2002 30.11.2002
ZL 4185 "Blokády reg. armatur TE10(50)SO2, 
SO6" - JPD smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

215 I & C Energo s.r.o. o dílo 15.8.2002 15.9.2002
ZL 4973 "Umístění institutu svědečných vzorků 
betonu v místn. A 201/1" - JPD, realizace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

216 I & C Energo s.r.o. 20.4.2000 5.3.2002 na dobu neurčitou Fyzické kontroly odběrů měření a regulace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

217 I & C Energo s.r.o. o dílo 31.10.2002 15.9.2004 Změna zapojení rezervního napájení 110 kV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

218 I & C Energo s.r.o. P5880101 - 1.10.2001 o dílo 7.6.2002 13.10.2002
Inovace boroměrů na 1. až 4. bloku Elektrárny 
Dukovany - dodatek č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

219 I & C Energo s.r.o. P5880101 - 1.10.2001 o dílo 7.6.2002 13.10.2002
Inovace boroměrů na 1. až 4. bloku Elektrárny 
Dukovany - dodatek č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

220 I & C Energo s.r.o. o dílo 25.3.2002 13.10.2002
Vyvedení signalizace "Nebezpečí 
natlakování PG" smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

221 I & C Energo s.r.o. Z4007541-1 - 23.1.2002 o dílo 9.4.2002 13.10.2002
Ochrana vstupních signálů v automatu 
DIAMO K smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

222 I & C Energo s.r.o. o dílo 23.1.2002 13.10.2002
Ochrana vstupních signálů v automatu 
DIAMO K smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

223 I & C Energo s.r.o. X3002151-0 - 18.7.2001 o dílo 22.2.2002 28.2.2002
Rekonstrukce SKŘ ČS Jihlava - měření 
průtoku odebírané vody smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

224 I & C Energo s.r.o. Z4007772-0 - 19.3.2001 o dílo 23.8.2002 30.8.2002
Zajištění systémové služby - TR Elektrárna 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

225 I & C Energo s.r.o. Z4008701 - 10.5.2001 o dílo 3.6.2002 15.6.2002
Zajištění systémové služby - SR Elektrárna 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

226 I & C Energo s.r.o. o dílo 29.11.2002 28.2.2005
TPS 1. část - Nadbloková úroveň 
technologických dat CATD smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

227 I & C Energo s.r.o. o dílo 8.1.2002 31.3.2002 Rozšíření funkce SSZ 1. až 4. bloku smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

228 I & C Energo s.r.o. o dílo 7.1.2002 13.10.2002
Záměna registračních přístrojů měření tlaku 
v I.O. a v HPK smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

229 I & C Energo s.r.o. o dílo 15.8.2002 15.9.2002 Úpravy KVRK pro 1. a 2. blok smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

230 I & C Energo s.r.o. Z4008701 - 10.5.2001 o dílo 23.10.2002 15.6.2002
Zajištění systémové služby - SR Elektrárna 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba



5.2        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
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smlouvy
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nění

231 I & C Energo s.r.o. o dílo 23.12.2002 31.12.2003
Technická pomoc v oblasti ASŘTP 
- systémy WDPF WEC smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

232 I & C Energo s.r.o. o dílo 17.12.2002 12/2002 Transport skříní EAGLE smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
233 I & C Energo s.r.o. o dílo 14.12.2002 12/2002 Dodávka 3 ks čidel THERMALERT TXS smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

234 I & C Energo s.r.o. o dílo 29.11.2002 30.6.2003
PŘS - modifikace SW TMDS a databáze 
Blackboard smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

235 I & C Energo s.r.o. o dílo 20.5.2002 06/2002 Vybudování záložního archivu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

236 I & C Energo s.r.o.
RS č. 1719 ze dne 
30.8.1996 o dílo 14.6.2002 19.9.2002 Opakované zkoušky při 100% smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

237 I & C Energo s.r.o.
RS č. 1719 ze dne 
30.8.1996 o dílo 20.3.2002 19.9.2002 Vyhodnocování funkcí RCLS a TCS smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

238 I & C Energo s.r.o.           o dílo 3.12.2002 12/2002 - 08/2003 Technologický postup "Integrace UIS"                 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby
technická 
pomoc

239 I & C Energo s.r.o.           kupní smlouva 11.4.2002 1.6.2002
Rentgenové zařízení na kontrolu zavazadel 
- kabeláž           smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

240 I & C Energo s.r.o.          TE 2067 z 27.3.2001 o dílo 10.5.2002
1/2001 - na dobu

neurčitou
Údržba zařízení SKŘ za poskytnutí 
kancelářských, dílenských a skladových prostor  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

údržba zařízení 
SKŘ

posky- 
tnutí 
prostor

241 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 15.3.2002 18.3.2002 Dodávka elektromotorů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

242 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 7.5.2002 11.10.2002 Měřič hladiny nafty smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

243 I & C Energo s.r.o. o dílo 29.10.2002 29.10. - 17.12.2002 Aktualizace norem konstrukčních dílců armatur smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

244 I & C Energo s.r.o. o dílo 29.10.2002 29.10. - 17.12.2002
1. etapa aktualizace norem pro montáž a 
demontáž lešení smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

245 I & C Energo s.r.o.
o kontrolní 
činnosti 2.1.2002 01 - 12/2002

Revize, prohlídky a kontroly vyhrazených 
elektrických zařízení a hromosvodů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

246 I & C Energo s.r.o.
o kontrolní 
činnosti 16.4.2002 04 - 12/2002 Kalibrace měřidel

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

247 I & C Energo s.r.o.
o kontrolní 
činnosti 5.4.2002 04 - 12/2002 Kalibrace měřidel

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

248 I & C Energo s.r.o.
o kontrolní 
činnosti 25.4.2002 04 - 10/2002 Kalibrace měřidel

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

249 I & C Energo s.r.o.
o kontrolní 
činnosti 8.7.2002 07 - 08/2002 Kalibrace měřidel

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

250 I & C Energo s.r.o.
o kontrolní 
činnosti 19.8.2002 08 - 11/2002 Kalibrace měřidel

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

251 I & C Energo s.r.o.
o kontrolní 
činnosti 1.11.2002 11 - 12/2002 Kalibrace měřidel

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

252 I & C Energo s.r.o. o dílo 1.3.2002 03 - 04/2002 Oprava elektrozařízení v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

253 I & C Energo s.r.o. o dílo 4.6.2002 06 - 11/2002 Monitoring čerpací stanice Elektrárny Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

254 I & C Energo s.r.o. o dílo 20.11.2002 11 - 12/2002
Oprava elektrotechnologie vagonové 
vykládky po záplavách v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

255 I & C Energo s.r.o. o dílo 2.10.2002 od 10/2002 Oprava DHIM B11 v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

256 I & C Energo s.r.o. o dílo 19.6.2002 06 - 11/2002
Rekonstrukce centrální chemické dozorny 
Elektrárny Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba
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257 I & C Energo s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 6.11.2002 04 - 07/2003 Oprava řídících systémů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

258 I & C Energo s.r.o. o dílo 9.12.2002 1.12.2002 Přemístění kamer zauhlování smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
259 I & C Energo s.r.o. o dílo 26.8.2002 8 - 9/2002 Přemístění kondenzatního štítu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

260 I & C Energo s.r.o. o dílo 4.12.2002 12/2002
Připojení proudoznaků do systému SKŘ B6 
a odpojení stávajících průtokových relé smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

261 I & C Energo s.r.o. o dílo 26.3.2002 03 - 04/2002
Montáž označovacích štítků s kódem KKS 
na zařízení Elektrárny Tisová

smluvní - podle 
obvyklého 
ceníku druhé smluvní 
strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

262 I & C Energo s.r.o. o dílo 30.4.2002 05 - 06/2002
Aktualizace a kontrola technologických schémat 
zařízení Elektrárny Tisová smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

263 I & C Energo s.r.o. o dílo 25.7.2002 07 - 11/2002
Rozšíření řídícího systému DAMATIC 
u elektronapáječek bl. 6 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

264 I & C Energo s.r.o. o dílo 25.7.2002
06/2002 - dobu

neurčitou Servisní služba pro stanice emisního měření smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

265 I & C Energo s.r.o. o dílo 24.5.2002 06 - 12/2002
Zajišťování technického dozoru v oblasti elektro 
a SKŘ smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

266 I & C Energo s.r.o. o dílo 14.3.2002 03 - 06/2002
Provedení úprav BS II pro automatizovaný 
provoz smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka služeb 
vč. materiálu platba

267 I & C Energo s.r.o. o dílo 21.2.2002 02 - 03/2002 Připojení stojanu PHM smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

268 I & C Energo s.r.o. o dílo 5.3.2002 25.5. - 10.9.2002 Práce při RGO B22

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

269 I & C Energo s.r.o. o dílo 22.3.2002 25.5. - 15.9.2002
Oprava 6 ks transformátorů a vn usměrňovačů 
pro EO včetně výměny olejové náplně

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

270 I & C Energo s.r.o. o dílo 5.3.2002 5.3. - 31.12.2002
Periodicky opakující se práce na zařízení 
měření a regulace

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

dodávka služeb 
vč. materiálu platba

271 I & C Energo s.r.o. o dílo 10.1.2002 31.1.2002 Oprava v elektrárně Orlík smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 

272 I & C Energo s.r.o. o dílo 10.9.2002 23.9. - 31.12.2002 Oprava v elektrárně Orlík smluvní dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba 

273 I & C Energo s.r.o. o dílo 10.11.2002 25.11. - 31.12.2002 Oprava v elektrárně Orlík smluvní dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 

274 I & C Energo s.r.o. o dílo 31.1.2002 03 - 11/2002
Tvorba nákladových charakteristik jaderných 
elektráren smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

275 I & C Energo s.r.o. o dílo 12.8.2002 31.8. - 10.12.2002
Rozvažování uhlí na jedn. bloky Elektrárny 
Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

276 I & C Energo s.r.o. o dílo 22.3.2002 6.4. - 27.9.2002 TGO B22 na zařízení bloku, FGD a SD smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
277 I & C Energo s.r.o. o dílo 13.3.2002 23.3. - 26.4.2002 BO B23 na zařízení bloku, FGD a SD smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
278 I & C Energo s.r.o. o dílo 4.3.2002 6.4. - 27.9.2002 GOR B22 na zařízení bloku - elektro smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
279 I & C Energo s.r.o. o dílo 18.2.2002 23.3. - 26.4.2002 BO B23 na zařízení bloku - elektro smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
280 I & C Energo s.r.o. o dílo 15.3.2002 4.5. - 24.5.2002 BO B6 na zařízení bloku - měření a regulace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
281 I & C Energo s.r.o. o dílo 15.3.2002 4.5. - 24.5.2002 BO B6 na zařízení bloku - elektro smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
282 I & C Energo s.r.o. o dílo 22.3.2002 11.5. - 14.9.2002 BO B24 na zařízení bloku - měření a regulace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
283 I & C Energo s.r.o. o dílo 3.5.2002 11.5.2002 - 11.4.2003 BO B21, B24, B25 na zaříz. bloku - elektro smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

284 I & C Energo s.r.o. o dílo 9.5.2002 28.9.2002 - 11.4.2003
BO B21, B25 na zařízení bloku - měření a 
regulace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

285 I & C Energo s.r.o. o dílo 31.5.2002 1.6. - 5.11.2002 BO B3, B4, B5 na zařízení bloku - elektro smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

286 I & C Energo s.r.o.
o budoucí 
smlouvě 25.1.2002

1.1.1998 - na dobu
neurčitou

Údržba, opravy na zařízení elektro, měření a 
regulace Elektrárny Prunéřov smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

287 I & C Energo s.r.o. o dílo 9.8.2002
08/2002 - na dobu

neurčitou
Technická podpora při spouštění 2. hlavního 
výrobního bloku smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

288 I & C Energo s.r.o. o dílo 14.6.2002 06 - 12/2002 Doplnění snímačů teploty do ADT smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
289 I & C Energo s.r.o. o dílo 30.1.2002 01 - 02/2002 Testy SDAS smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
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290 I & C Energo s.r.o. o dílo 12.2.2002 02/2002 - 07/2003 Certifikace bloků Elektrárny Temelín smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
291 I & C Energo s.r.o. o dílo 9.9.2002 09/2002 - 04/2003 Ověření technologického postupu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

292 I & C Energo s.r.o. o dílo 12.2.2002
02/2002 - na dobu

neurčitou PÚ a NÚ pozáruční servis stimulátoru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka výkonů 
pro údržbu platba

293 OSC, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 1.2.2002 02/2002 Technická pomoc smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

294 OSC, a.s. o dílo 24.7.2002
08/2002 - na dobu

neurčitou Servis terminálu elektrárny smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

295 OSC, a.s. o dílo 11.7.2002 07 - 11/2002
Synchronizace časů systémů B11 
v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

296 OSC, a.s. o dílo 16.1.2002 15.1. - 10.3.2002 Optimalizace regul. obvodů B21, B22, B25 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

297 OSC, a.s. o dílo 1.10.2002 14.10. - 8.11.2002
Úprava a seřízení regul. obvodů na B22 
Elektrárny Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

298 OSC, a.s. o dílo 22.11.2002 11/2002 - 01/2003
Úprava terminálu TELETI - TR fiktivního bloku 
Elektrárny Tisová I smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

299 OSC, a.s. o dílo 31.5.2002 06 - 08/2002
Technická pomoc při certifikaci Elektrárny 
Tisová I smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

300 OSC, a.s.
nepojmenovaná 
smlouva 20.5.2002 05 - 07/2002

Technická pomoc při přípravě B4 Elektrárny 
Prunéřov I pro certifikaci smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

301 OSC, a.s. o dílo 19.6.2002 6 - 8/2002
Vyhotovení studie způsobů řízení výrobních 
bloků/TG ČEZ, a. s., v nových podmínkách trhu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

302 OSC, a.s. o dílo 11.4.2002
11.4.2002 - na dobu

neurčitou Pozáruční servis na teminálu TELEDU smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka služeb vč. 
materiálu platba

303 OSC, a.s. o dílo 17.10.2002 10/2002 - 03/2003 Technická pomoc při řízení modifikací projektu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
304 OSC, a.s. o dílo 16.10.2002 10/2002 - 08/2003 Zprac. technolog. postupu provádění změn smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
305 OSC, a.s. o dílo 16.10.2002 10/2002 - 08/2003 Ověření správnosti postupu modifikace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

306 OSC, a.s.                     o dílo 25.11.2002 1.11.2002
Analýza dat stažených z komunikační linky 
TELETE-WEC            smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

307 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 23.10.2002 11/2002 Dodávka odstředivého čerpadla smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
308 SIGMA - ENERGO s.r.o. o dílo 19.11.2002 31.12.2002 Oprava povrchové úpravy vrtule míchadla abs. smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

309 SIGMA - ENERGO s.r.o. o dílo 17.10.2002 10/2002 Povrchová úprava ARC 867, MX1

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

310 SIGMA - ENERGO s.r.o. o dílo 15.7.2002 07 - 08/2002 K 12 - renovace turniketů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

311 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 31.10.2002 11/2002 Náhradní díly na čerpadlo BQDV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

312 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 17.10.2002 10/2002
Renovace - náhradní díly - vřetena šoupátka DN 
500/HUA/ smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

313 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 28.2.2000 09/2000 Náhradní díly na čerpadlo U-VF-350/III-LN smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
314 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 10.6.2002 07/2002 Náhradní díly - mazací hlavice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
315 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 15.8.2002 11/2002 Náhradní díly na čerpadlo U-VF-350-LN smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

316 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 31.10.2002 11/2002
Renovace - náhradní díly na čerpadlo 250-CHE-
460 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

317 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 28.11.2002 12/2002
Renovace - náhradní díly na čerpadlo 150-CJNV
350-18/5 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

318 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 12.8.2002 10/2002 Renovace čerpadla 250-CVN-460 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
319 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 26.11.2002 12/2002 Renovace čerpadla KRP 80-200K1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
320 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 5.4.2002 07/2002 Náhradní díly na čerpadlo 100-CHN-240-12/7 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
321 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 19.3.2002 06/2002 Náhradní díly na čerpadlo U-VF-350/III smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
322 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 9.7.2002 07/2002 Náhradní díly na čerpadlo 300-BQLV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
323 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 11.11.2002 11/2002 Renovace čerpadla 300-BQLV-460 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
324 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 2.4.2002 09/2002 Renovace náhradních dílů na čerpadlo 250-KHX smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
325 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 31.5.2002 8/2002 Náhradní díly na čerpadlo 100-CVE-265-15-LU smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
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326 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 3.9.2002 11/2002
Náhradní díly na čerpadlo 65-ZOP-250-10-LO-
010-FE smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

327 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 9.7.2002 09/2002 Náhradní díly na čerpadlo 150-CJNV-350-18 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

328 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 9.4.2002 08/2002
Náhradní díly na čerpadla CVAV, CVN, KHX, 
CVAV, U-VF, CJAV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

329 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 9.7.2002 08/2002 Náhradí díly na čerpadlo 300-BQLV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
330 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 11.9.2002 12/2002 Náhradní díly na čerpadlo CVAV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
331 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Renovace čerpadla 50-EAV-63 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

332 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 24.1.2002 04/2002
Renovace náhradních dílů na čerpadlo 250-CVN
460 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

333 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 10.7.2002 07/2002
Renovace čerpadel 200-NCU, 150-CJNV,
A-150-COAV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

334 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 10.7.2002 07/2002
Renovace náhradních dílů na čerp. 150-CJNV-
350 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

335 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 3.6.2002 11/2002 Renovace náhradních dílů na čerp. 250-CVN smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

336 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100105 - 31.5.2000 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002
6223V001356, DV00001, DOD 2, PNÚ 
čerpadla P.O.      smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

337 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100103 - 31.5.2000 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002
6223V001355, DV00002, DOD 2, PNÚ 
čerpadla S.O.     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

338 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100106 - 31.5.2000 o dílo 23.1.2002 01 - 12/2002
6223V001358, DV00003, DOD 2, PNÚ 
NN motory           smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

339 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100107 - 31.5.2000 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002
6223V001357, DV00004, DOD 2, 
PNÚ VTZ                   smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

340 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100109 - 31.5.2000 o dílo 21.1.2002 01 - 12/2002
6223S001360, DV00005, DOD 2,
PNÚ čerpadlo VTZ 1., 2. blok smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

341 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100268 - 26.5.2000 o dílo 14.6.2002 07 - 08/2002
6223V001365, 00006, DOD 2,
čerpadla P.O., generální oprava 1          smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

342 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100269 - 26.5.2000 o dílo 14.6.2002 07 - 08/2002
6223V001368, 00007, DOD 2 
čerpadla S.O., generální oprava 1          smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

343 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100270 - 26.5.2000 o dílo 14.6.2002 07 - 08/2002
6223V001361, DV00008, DOD 2,
NN motory, generální oprava 1             smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

344 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100271 - 26.5.2000 o dílo 14.6.2002 07 - 08/2002
6223V001374, DV00009, DOD 2,
VTZ, generální oprava 1                  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

345 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100273 - 5.5.2000 o dílo 21.5.2002 06 - 07/2002
6223V001229, DV00010, DOD 2,
čerpadla P.O., generální oprava 2         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

346 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100275 - 11.5.2000 o dílo 21.5.2002 06 - 07/2002
6223V001228, DV00011, DOD 2,
čerpadla S.O., generální oprava 2        smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

347 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100276 - 10.5.2000 o dílo 21.5.2002 06 - 07/2002
6223V001230, DV00012, DOD 2,
NN motory, generální oprava 2            smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

348 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100278 - 10.5.2000 o dílo 21.5.2002 06 - 07/2002
6223V001227, DV00013, DOD 2,
VTZ, generální oprava 2                  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

349 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100280 - 26.5.2000 o dílo 22.3.2002 04 - 05/2002
6223V001366, DV00014, DOD 1,
čerpadla P.O., generální oprava 3         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

350 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100281 - 26.5.2000 o dílo 22.3.2002 04 - 05/2002
6223V001372, DV00015, DOD 1,
čerpadla S.O., generální oprava 3        smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

351 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100282 - 26.5.2000 o dílo 22.3.2002 04 - 05/2002
6223V001362, DV00016, DOD 1,
NN motory, generální oprava 3           smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

352 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100283 - 26.5.2000 o dílo 22.3.2002 04 - 05/2002
6223V001375, DV00017, DOD 1,
VTZ , generální oprava 3, rok 2002                      smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

353 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100284 - 26.5.2000 o dílo 17.7.2002 09 - 11/2002
6223V001367, DV00018, DOD 2,
čerpadla P.O., generální oprava 4        smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

354 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100285 - 26.5.2000 o dílo 17.7.2002 09 - 11/2002
6223V001373, DV00019, DOD 2,
čerpadla S.O., generální oprava 4         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

355 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100286 - 26.5.2000 o dílo 17.7.2002 09 - 11/2002
6223V001364, DV00020, DOD 2,
NN motory, generální oprava 4             smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba
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356 SIGMA - ENERGO s.r.o. 00100288 - 26.5.2000 o dílo 17.7.2002 09 - 11/2002
6223V001376, DV00021, DOD 2,
VTZ, generální oprava 4                  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

357 SIGMA - ENERGO s.r.o. o dílo 29.3.2002 1.4. - 31.3.2003
6223V020329, SMD 020005, 
konstrukční práce       smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

358 SIGMA - ENERGO s.r.o. 11.4.2002 do 31.12.2003
Technické kontroly na čerpadlech, el. motorech, 
vzduchotechnice I.O. a II.O. smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

359 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 18.9.2002 09/2002
ND čerpadla, kruh těsnící 1.stupně, 
typ 250-CVN-460-38-OY smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

360 SIGMA - ENERGO s.r.o. o dílo 1.11.2002 30.11.2002
Zpracování technologického postupu 
na rekombinátory vodíku smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

361 SIGMA - ENERGO s.r.o. o dílo 5.3.2002 16.3.2002
Provozní kontrola katalytických plechů 
rekombinátorů vodíku  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

362 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 23.5.2002 1.5.2002 Nákup segmentové tyče smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
363 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 19.4.2002 1.4.2002 Nákup kroužků GUFERO smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
364 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 20.11.2002 1.11.2002 Nákup náhradních dílů pro čerpadla smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
365 SIGMA - ENERGO s.r.o. kupní smlouva 19.4.2002 1.4.2002 Nákup čerpadel smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

366
Ústav aplikované mechaniky Brno, 
s.r.o. o dílo 4.11.2002 29.11.2002 Verifikace výpočtu dynamického namáhání smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

367
Ústav aplikované mechaniky Brno, 
s.r.o. o dílo 31.10.2002 31.10. - 15.12.2002

Statické posouzení ocelových stěn 
12. patra VBK smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

368
Ústav aplikované mechaniky Brno, 
s.r.o. o dílo 23.12.2002 02/2004 PŘS HCP smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

369
Ústav aplikované mechaniky Brno, 
s.r.o. o dílo 6.9.2002 09 - 12/2002 Posouzení vodou zaplavených parovodů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

370
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 13.12.2002 1.12.2002

Analýza chladiva primárního okruhu 
- stanovení B10, B11          

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

371
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 30.8.2002 30.11.2002 Stanovení vlivu ÚSAD korozních produktů           smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

372
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 1.7.2002 30.7.2002

Analýza B10, B11 v chladivu 
primárního okruhu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

373
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 19.3.2002

03/2002 - na dobu
neurčitou

Program monitorování tvorby aktivovaných 
kor. produktů v Elektrárně Temelín  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

374
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 8.1.2002 01/2002 - 12/2002 Laboratorní test DTA pro bituminační linku          

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

375
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 11.11.2002 11. 11. - 31. 12.2002

Měření a hodnocení kyslíkového režimu 
v Elektrárně Tušimice

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

376
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 25.3.2002 03 - 05/2002

Prověrka chem. režimu B 11 
v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

377
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 19.12.2002 12/2002

Návrh chem. režimu chladící vody 
v Elektrárně Chvaletice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

378
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 20.8.2002 09 - 12/2002 Vývojová práce kontejneru CASTOR smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

379
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

o budoucí 
smlouvě 25.9.2002 2003 - 2005 Přenos výsledků HRP OECD smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby závazek

380
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 17.1.2002 06 - 08/2002 Inovace příruček chemických režimů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

381
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

SOD č. 
1700.10.2000.004 ze dne 
10.11.2000 o dílo 15.1.2002 12/2000 - 12/2002 Zpracování výsledků HRP OECD smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

382
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

Smlouva č. 
1800.02.1999.007 ze dne 
17.2.1999

nepojmenované 
smlouvy 18.12.2002 1999 - 2003 Vědecké vedení spuštění Elektrárny Temelín smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
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383
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

SOD č. 
7205.07.2000.014 ze dne 
31.8.2000 o dílo 25.4.2002 2000 - 2005

Optimalizace palivového cyklu jaderných 
elektráren smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

384
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

nepojmenované 
smlouvy 28.2.2002 1.10.2002 Hodnocení programu MOBYDICK smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

385
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 30.8.2002 1.12.2002 Bituminace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

386
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. kupní smlouva 16.9.2002 09/2002 - 02/2003 ND parogenerátoru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

387
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

00100321 - 16.7.2002
00100321 - 16.7.2002 o dílo 9.12.2002 9.12. - 31.12.2002

Určení části zařízení přísl. kontrolám 
podle vyhl. 214/97 SÚJB smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

388
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 25.11.2002 12/2002 - 02/2003

Údržba stavebních objektů - "Měření sedání 
stavebních objektů" smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

389
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 00003020 - 18.5.2002 o dílo 22.11.2002 22.11. - 15.12.2002 Dokladování životnosti potrubních systémů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

390
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 00003020 - 18.5.2000 o dílo 17.6.2002 17. 6. - 15. 12.2002 Dokladování životnosti potrubních systémů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

391
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 16.12.2002 16.12. - 20.12.2002 Analýza korozního stavu svorníku PG smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

392
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 00100024 - 26.5.2000 o dílo 27.6.2002 27.6. - 31.10.2002 Living PSA smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

393
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

nepojmenované 
smlouvy 12.9.2002 12.9.2002 - 2005

Metodické a technolog. postupy řešení 
bezpečnostních aspektů jaderných elektráren s 
reaktorem VVER smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

394
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 6242s012416 - 4.12.2001 o dílo 25.4.2002 2002

Technologie zvládání nouzových stavů 
pro jaderných elektráren s reaktorem VVER smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

395
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 16.7.2002 31.12.2002

Určení části zařízení příslušným kontrolám 
podle vyhl. 214/97 SÚJB smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

396
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 21.11.2002 21. 11. - 20. 12.2002 Zpracování bezpečnostní dokumentace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

397
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 13.12.2002 13.12. - 20.12.2002 Stanovení parametrů prostředí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

398
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 17.6.2002 2003 Kvalifikace NDT systému smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

399
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 14.5.2002

14.5.2002 - neurčitá
14.5.2002 - neurčitá
14.5.2002 - neurčitá Sběr dat smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

400
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 10.7.2002 10.7.2002 - 31.8.2006 Hodnocení životnosti tlakové nádoby reaktoru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

401
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 00100204 - 2.5.2000 o dílo 3.7.2002 07 - 08/2002

6223V001189, 1/2000/1, DOD 4,
oprava parogenerátoru, generální oprava 1         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

402
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 00100207 - 2.5.2000 o dílo 20.5.2002 06 - 07/2002

6223V001190, 1/2000/2, DOD 4,
oprava parogenerátoru, generální oprava 2         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

403
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 00100212 - 2.5.2000 o dílo 18.4.2002 04 - 05/2002

6223V001191, 1/2000/3, DOD 3,
oprava parogenerátoru, generální oprava 3         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

404
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 00100213 - 2.5.2000 o dílo 8.10.2002 09 - 11/2002

6223V001192, 1/2000/4, DOD 4,
oprava parogenerátoru, generální oprava 4         smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

405
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. 25.4.2002 do 31.12.2004

Kontroly na kompenzátorech objemu 
a parogenerátorech smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

406
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

o kontrolní 
činnosti 9.9.2002 30.11.2002

Kontrola spolehlivostních analýz 
pro stavbu T544 - Obnova SKŘ Elektrárny 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

407
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.

S588/0283/94 - 
28.12.1994 o dílo 25.2.2002 31.12.2002

Dokumentace, vyhodnocení zkušebního provozu
prototypů boroměrů, skladování neutronových 
zářičů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba



5.2        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

408
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 4.3.2002 2002 - 2005 Shromáždění bezpečnostních Desing Bases smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

409
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 30.12.2002 28.2.2002

Kvalifikace teplotního čidla pro prostředí 
s rad. zátěží bit. linky smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

410
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 8.7.2002 07 - 08/2002 Analýza a výpočty pro Superpipe smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

411
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 10.10.2002 1.10.2002 Zprac. databáze lomově mech. materiálů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

412
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 26.4.2002

04/2002 - na dobu
neurčitou Měření teplotních posuvů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

413
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 10.7.2002 07 - 12/2002 Zajištění činnosti správce NDT kvalifikace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

414
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 19.12.2002 2002 - 2005

Program Konsorcia MPO č. p. FD-K2/33 
bezpečnostní aspekty jaderných elektráren s 
reaktorem VVER smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

415
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 25.10.2002 10/2002 - 03/2003 Dokladování termické stability dle LaP smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

416
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 3.6.2002 06/2002 - 12/2004 Naplnění a práce s databází chem. režimů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

417
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s. o dílo 5.9.2002

09/2002 - na dobu
neurčitou NÚ spec. měření, rekonstrukce a moderniz. smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

418

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 
(od 1. 11. 2002 je 
ENERGOPROJEKT divizí ÚJV 
Řež) o dílo 25.2.2002 06/2002 Studie - realizace SVP Elektrárny Temelín smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

419

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 
(od 1. 11. 2002 je 
ENERGOPROJEKT divizí ÚJV 
Řež) o dílo 19.9.2002 1.11.2002 Charakterizace odpadu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

420

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 
(od 1. 11. 2002 je 
ENERGOPROJEKT divizí ÚJV 
Řež) o dílo 16.9.2002 1.12.2002

Bezpečnostní rozbory jaderných elektráren s 
reaktorem VVER smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

421

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 
(od 1. 11. 2002 je 
ENERGOPROJEKT divizí ÚJV 
Řež) 26-19-97 z 24.4.1997

nepojmenované 
smlouvy 28.6.2002 1997 - 2002 Úpravy Předprovozní bezpečnostní zprávy smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

422 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 28.1.2002 na dobu neurčitou Spoluvlastnictví společné věci smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah spoluvlastnictví

spoluvla-
stnictví

423 Energetické opravny, a.s. o dílo 12.3.2002 12.3. - 31.12. 2002 Přezkoušení svářečů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

424 I & C Energo s.r.o. o dílo 23.8.2002 26.8. - 31.10. 2002
Aktualizace a sjednocení směnových přirážek 
pro všechny organizační jednotky smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

425 I & C Energo s.r.o. o dílo 29.10.2002 29.10. - 17.12. 2002 Aktualizace rozborů titulních listů norem práce smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

426 OSC, a.s. o dílo 20.8.2002 31.7.2003
Modifikace plnorozsahového trenažéru 
BD - etapa 98 - 00 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

427 OSC, a.s. o dílo 18.4.2002 31.10.2004
Úprava trenažéru Elektrárny Dukovany -
- 1. etapa smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

428
Ústav jaderných informací 
Zbraslav, a. s. kupní smlouva 8.10.2002 30.12.2002 Odběr rešerší

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

OBLAST SMLUV: VZDĚLÁVÁNÍ



5.2        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

429
Ústav jaderných informací 
Zbraslav, a. s. kupní smlouva 19.12.2002 01 - 12/2003 Předplatné časopisů pro rok 2003

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

430 AB Michle s.r.o. kupní smlouva 8.4.2002 9.4.2002 Prodej nemovitosti smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

431 AB Michle s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 8.4.2002 8.4.2002

Převzetí závazků od AB Michle 
vůči GTH CATERING smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah převzetí závazků

bezpla-
tně

432 AB Michle s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 8.4.2002 8.4.2002 Převzetí závazků od AB Michle vůči O.K.IN smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah převzetí závazků

bezpla-
tně

433 AB Michle s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 8.4.2002 8.4.2002

Převzetí závazků od AB Michle 
vůči SECURITAS ČR smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah převzetí závazků

bezpla-
tně

434 CEZTel, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 1.7.2002 1.7.2002 Převzetí závazků od CEZTel vůči ČEZnet smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah převzetí závazků

bezpla-
tně

435 CEZTel, a.s.
dohoda o 
narovnání 16.4.2002 16.4.2002

Úprava sporných, nesjednaných 
práv a závazků smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah převzetí závazků

bezpla-
tně

436 CEZTel, a.s. 5100.11.2001.118 o dílo 29.3.2002 31.1.2002 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka služby 
a zboží platba

437 ČEPS, a.s. o nájmu 18.12.2002 na dobu neurčitou Nájem a podnájem nebytových prostor smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem platba
438 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 16.1.2002 do 31.12.2002 Opravy AKU vozíků smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

439 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o dílo 25.3.2002 15.9.2002 Překrytí vlečkového koridoru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka 
investičního celku platba

440 ČEZnet, a.s. kupní smlouva 10.6.2002 06/2002 Dodávka telekomunikačního zařízení

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

441 ČEZnet, a.s. kupní smlouva 14.6.2002 06/2002 Dodávka telekomunikačního zařízení

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

442 ČEZnet, a.s. kupní smlouva 28.11.2002 11/2002 Dodávka telekomunikačního zařízení

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

443 ČEZnet, a.s. o dílo 17.10.2002
10/2002 - na dobu

neurčitou Opravy a údržba elektro-požární signalizace smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

444 ČEZnet, a.s. o dílo 5.8.2002
8/2002 - na dobu

neurčitou Telekomunikační služby smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
445 ČEZnet, a.s. o nájmu 2.8.2002 2.8.2002 Odstoupení od nájmu nebytových prostor smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem platba
446 Energetické opravny, a.s. o dílo 9.1.2002 1.1. - 31.12.2002 Poskytování služeb - výdejna nářadí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služeb platba

447 Energetické opravny, a.s. o dílo 7.1.2002
01/2002- na dobu

neurčitou Poskytování služeb výdejny nářadí

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

448 I & C Energo s.r.o. o dílo 20.12.2002 12/2002 - 02/2003 Náhrada PC/OPO, PC/OSO, PC/SERVIS smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
449 I & C Energo s.r.o. o dílo 20.12.2002 12/2002 - 03/2003 Úprava SW aplikací pro KSYS2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba
450 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 6.2.2002 02/2002 Stojan smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

451 I & C Energo s.r.o. o dílo 18.10.2002 18.10. - 15.12.2002
Vyhotovení výkresové dokumentace 
operativních schémat smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

452 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 17.4.2002 12.6.2002 Zdroj PC

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

453 I & C Energo s.r.o. o dílo 22.3.2002 do 30.4.2002 Aktualizace databanky časových prvků MTM smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
454 I & C Energo s.r.o. o dílo 10.12.2002 do 17.12.2002 Aktualizace metodiky pracovního prostředí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
455 I & C Energo s.r.o. o dílo 10.12.2002 do 17.12.2002 Aktualizace tabulek činností smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
456 SIGMA - ENERGO s.r.o.        kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup nářadí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

OBLAST SMLUV: JINÉ



5.3        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

1 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 31.1.2002 01 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

2 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 8.2.2002 02 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

3 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.5.2002 04/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

4 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 19.6.2002 06 - 9/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

5 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 27.6.2002 06 - 07/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

6 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 25.6.2002 06 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

7 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 24.7.2002 07 - 10/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

8 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 18.9.2002 09 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

9 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 18.9.2002 09 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

10 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 18.9.2002 09 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

11 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 18.9.2002 09 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

12 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 2.10.2002 10 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

13 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 9.10.2002 09 - 12/2002 Smlouva o dodávce podpůrných služeb smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

14 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 22.2.2002 01 - 12/2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

15 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 4.4.2002 01 - 05/2002 Dodatek č. 2 ke smlouvě pod poř. č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

16 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 31.5.2002 06/2002 Dodatek č. 3 ke smlouvě pod poř. č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

17 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 31.1.2002 07/2002 Dodatek č. 4 ke smlouvě pod poř. č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

18 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 31.1.2002 08 - 12/2002 Dodatek č. 5 ke smlouvě pod poř. č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

19 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 25.2.2002 02 - 03/2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

20 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 12.4.2002 06/2002 Dodatek č. 2 ke smlouvě pod poř. č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

21 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 12.4.2002 04/2002 Dodatek č. 3 ke smlouvě pod poř. č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

22 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 29.4.2002 05/2002 Dodatek č. 4 ke smlouvě pod poř. č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

23 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 29.4.2002 05/2002 Dodatek č. 5 ke smlouvě pod poř. č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

24 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 2.7.2002 06 - 12/2002 Dodatek č. 6 ke smlouvě pod poř. č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

25 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 25.6.2002 08 - 10/2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 6 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

OBLAST SMLUV: ENERGIE



5.3        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

26 ČEPS, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003 Smlouva č. 1 o dodávce elektřiny v roce 2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

27 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.12.2002 4.1. - 31.12.2003

Poskytování podpůrných služeb primární 
regulace frekvence elektrárenských bloků, 
sekundární regulace výkonu 
elektrárenských bloků a kladné 
terciární regulace výkonu elektrárenských 
bloků v období od 4.1. do 31.12.2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

28 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.12.2002 1.1. - 31.1.2003

Poskytování podpůrné služby "rychle 
startující výkonová záloha" v období 
od 1.1.2003 do 31.1.2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

29 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 2.12.2002 1.1. - 31.12.2003

Poskytování podpůrných služeb terciální 
regulace kladné a terciální regulace 
záporné v období od 1.1.2003 do 31.12.2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

30 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 21.11.2002 1.1. - 31.12.2003

Dlouhodobé dodávky podpůrných služeb 
v období od 1.1.2003 do 31.12.2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

31 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 21.11.2002 1.1. - 31.12.2003

Dohoda o přistoupení k všeobecným 
obchodním podmínkám nákupu podpůrné 
služby v roce 2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

32 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 16.12.2002 1.1. - 31.12.2003

Poskytování ZSV_30 (rychlé snížení výkonu) v 
období od 1.1.2003 do 31.12.2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

33 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.12.2002 1.1. - 31.12.2003

Poskytování podpůrné služby 
točivá záloha vodních elektráren 
v období od 1.1.2003 do 31.12.2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

34 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 30.12.2002 1.1. - 5.1.2003

Dohoda o možném snížení výkonu 
či odstavení bloků v období 
od 1.1. do 5.1.2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

35 ČEZnet, a.s. kupní smlouva 4.2.2002
02/2002 - na dobu 

neurčitou Prodej elektřiny
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej elektřiny platba

36 ČEZnet, a.s. kupní smlouva 4.2.2002
02/2002 - na dobu 

neurčitou Prodej tepla
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej elektřiny platba

37 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 24.4.2002
05/2002 - na dobu 

neurčitou Prodej elektřiny na šrotiště
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej platba

38 Energetické opravny, a.s.
3340/99/4/Mc ze dne 
31.5.1999 kupní smlouva 7.1.2002

06/1999 - na dobu 
neurčitou Dodávky energií

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej elektřiny platba

39 I & C Energo s.r.o.
23323/01/41/Za ze dne 
17.1.2001 kupní smlouva 10.1.2002

10/2001 - na dobu 
neurčitou Prodej tepla

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej platba

40 I & C Energo s.r.o.
23323/01/40/Za ze dne 
17.10.2001 kupní smlouva 10.1.2002

10/2001 - na dobu 
neurčitou Prodej elektřiny

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej elektřiny platba

41 I & C Energo s.r.o.
odběr elektrické 
energie 2.1.2002 na dobu neurčitou Dodávka elektřiny do pronajatých prostor smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

42 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 27.5.2002 31.12.2002 Smlouva o měření el. v přenosové soustavě smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

43 ČEPS, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 31.12.2002 1.1. - 31.12.2003

Smlouva na dodávku elektřiny a závazek 
odebírat elektřinu z elektrizační soustavy ČR v 
roce 2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

44 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. o nájmu 28.5.2002 06 - 09/2002 Šatnování
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

45 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 62VJ01PT250 29.8.2001
nepojmenované 
smlouvy 1.7.2002

07/2002 - na dobu 
neurčitou

Pronájem telefonních linek Elektrárny 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

OBLAST SMLUV: JINÉ



5.3        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
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smlouvy
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uzavření 
smlouvy
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předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)
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Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

46 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 62VJ00ZS068 31.5.2000
nepojmenované 
smlouvy 4.10.2002

11/2002 - na dobu 
neurčitou Poskytování stravování smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

47 ČEZnet, a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 29.1.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Smlouva na nebytové prostory

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah

užívání 
nebytových 
prostor

platba za 
pronájem

48 ČEZnet, a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 20.3.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor

smluvní - dle obvyklého 
ceníku ČEZ standardní obchodní vztah

užívání 
nebytových 
prostor

platba za 
pronájem

49 ČEZnet, a.s. kupní 21.11.2002 21.11.2002 Prodej drobného hmotného majetku
smluvní - dle obvyklého 
ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

50 ČEZnet, a.s. o nájmu 21.3.2002
03/2002 - na dobu 

neurčitou Pronájem PC smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem
platba za 
pronájem

51 ČEZnet, a.s. o nájmu 21.3.2002
03/2002 - na dobu 

neurčitou Pronájem nebytových prostor
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem

platba za 
pronájem

52 ČEZnet, a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 4.2.2002

02/2002 - na dobu 
neurčitou Nájem nebytových prostor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

53 ČEZnet, a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 1.2.2002

02/2002 - na dobu 
neurčitou Smlouva na nebytové prostory

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah

užívání 
nebytových 
prostor

platba za 
pronájem

54 ČEZnet, a.s. nájemní smlouva 1.1.2002
1/2002 - na dobu 

neurčitou Nájem nebytových prostor smluvní standardní obchodní vztah nájem platba

55 ČEZnet, a.s.

 o nájmu 
nebytových 
prostor 1.1.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Smlouva o nájmu kanceláře smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

užívání 
nebytových 
prostor

platba za 
pronájem

56 ČEZnet, a.s. o nájmu 24.6.2002 na dobu neurčitou Pronájem nebytových prostor smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem platba

57 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 25.4.2002
05/2002 - na dobu 

neurčitou Smlouva o prodeji kovového odpadu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
prodej kovového 
odpadu platba

58 Energetické opravny, a.s.
3807340 J1112 ze dne 
31.7.1998 kupní smlouva 8.1.2002 01 - 12/2002 Prodej motorové nafty

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej zboží platba

59 Energetické opravny, a.s.
3007014 T1112 ze dne 
7.1.2000 kupní smlouva 8.1.2002 01 - 12/2002 Prodej olejů, maziv, ochranných pomůcek

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej zboží platba

60 Energetické opravny, a.s. kupní 26.3.2002 4.4.2002 Prodej nepotřebných vázacích lan
smluvní - dle obvyklého 
ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

61 Energetické opravny, a.s.
CH/00000754 ze dne 
18.6.2001 - dodatek č. 3

o nájmu 
nebytových 
prostor 7.10.2002

09/2002 - na dobu 
neurčitou Rozšíření pronajatých nebytových prostor

smluvní - dle obvyklého 
ceníku ČEZ standardní obchodní vztah

užívání 
nebytových 
prostor

platba za 
pronájem

62 Energetické opravny, a.s. o nájmu 15.1.2002 01 -12/2002 Pronájem šatních skříněk
smluvní - dle obvyklého 
ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem

platba za 
pronájem

63 Energetické opravny, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 24.4.2002

01/2003 - na dobu 
neurčitou Smlouva o spoluužívání vlečky

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka služby platba

64 Energetické opravny, a.s. o dílo 28.1.2002 01 - 12/2002 Provádění reprografických prací smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka služeb 
vč. materiálu platba

65 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 11.2.2002 1.2.2002 Prodej drobného hmotného majetku
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

66 Energetické opravny, a.s.
335-00-1521/Čá ze dne 
28.12.2001 o nájmu 24.5.2002 12/2001-06/2002 Pronájem nebytových prostor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem

platba za 
pronájem

67 Energetické opravny, a.s. o nájmu 28.6.2002
06/2002 - na dobu 

neurčitou Pronájem nebytových prostor
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem

platba za 
pronájem

68 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 4.11.2002 1.11.2002 Prodej hmotného investičního majetku
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba



5.3        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM
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69 Energetické opravny, a.s. o půjčce 19.12.2002
12/2002 - na dobu 

neurčitou Výpůjčka zdvihacího zařízení smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby bezplatně

70 Energetické opravny, a.s.
23323/01/34/Za ze dne 
18.10.2001

o nájmu 
nebytových 
prostor 6.2.2002

10/2001 - na dobu 
neurčitou Nájem nebytových prostor - údržba

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

71 Energetické opravny, a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 24.4.2002

05/2002 - na dobu 
neurčitou Nájem šrotiště

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

72 Energetické opravny, a.s. o přepravě věcí 24.4.2002
05/2002 - na dobu 

neurčitou Vlečkování
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

73 Energetické opravny, a.s. o nájmu 24.4.2002
05/2002 - na dobu 

neurčitou Šatnování
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej elektřiny platba

74 Energetické opravny, a.s.
3330/99/12/Za ze dne 
31.5.1999

o nájmu 
nebytových 
prostor 7.1.2002

06/1999 - na dobu 
neurčitou Nebytové prostory - strojní dílny

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

75 Energetické opravny, a.s.
01-7143-J/ME/00001754 
ze dne 1.10.2001 nájemní smlouva 30.7.2002

10/2001 - na dobu 
neurčitou Nájem nebytových prostor smluvní standardní obchodní vztah nájem platba

76 Energetické opravny, a.s. kupní smlouva 20.3.2002 do 31.5.2002 Odprodej hmotného majetku a nářadí z výdejny smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

77 Energetické opravny, a.s. 1058 ze dne 5.1.2001

o nájmu 
nebytových 
prostor 1.10.2002

02/2001 - na dobu 
neurčitou Smlouva o nájmu budovy strojní dílny smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

užívání 
nebytových 
prostor

platba za 
pronájem

78 Energetické opravny, a.s. o nájmu 4.2.2002 30.5.2002 Pronájem kanceláře v Jungmannově ulici smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem platba

79 I & C Energo s.r.o.

smlouva o 
zprostředkování 
dodávek tepla a 
vody 18.11.2002

1/2003 - na dobu 
neurčitou

Technologické propojení nemovitosti Brno-
Lesná regulovaná standardní obchodní vztah o zprostředkování platba

80 I & C Energo s.r.o. 62VJ01PT245 11.9.2001
nepojmenované 
smlouvy 1.7.2002

07/2002 - na dobu 
neurčitou

Pronájem telefonních linek Elektrárny 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

81 I & C Energo s.r.o. 62VJ00ZS087 8.6.2000
nepojmenované 
smlouvy 16.10.2002

11/2002 - na dobu 
neurčitou Poskytování stravování smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

82 I & C Energo s.r.o.           kupní smlouva 29.10.2002 1.10.2002 Prodej drobného majektu Elektrárny Temelín     smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

83 I & C Energo s.r.o.
3007007 T1112 ze dne 
14.1.2000 kupní smlouva 10.1.2002 01 - 12/2002 Prodej olejů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah prodej zboží platba

84 I & C Energo s.r.o.
PC/00000523 ze dne 
1.6.2001

o nájmu 
nebytových 
prostor 14.3.2002

03/2002 - na dobu 
neurčitou Změna služeb spojených s nájmem

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka služby platba

85 I & C Energo s.r.o.
N/12/235000/334001/00 - 
5. 1. 1999

o nájmu 
nebytových 
prostor 15.3.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor 

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba 

86 I & C Energo s.r.o.
N/12/235000/334001/00 - 
5. 1. 1999

o nájmu 
nebytových 
prostor 9.9.2002

08/2002 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor 

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba 

87 I & C Energo s.r.o.
N/12/235000/334001/00 - 
5. 1. 1999

o nájmu 
nebytových 
prostor 27.11.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor 

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba 

88 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva 13.12.2002 1.12.2002 Prodej náhradního dílu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

89 I & C Energo s.r.o. o dílo 12.4.2002 1.4.2002 Provedení reprografických prací smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka služeb 
vč. materiálu platba

90 I & C Energo s.r.o.
444-00-531/Čá ze dne 
8.8.2001 o nájmu 22.1.2002

08/2001 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem

platba za 
pronájem



5.3        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO A NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI ČEZ, a. s. (DCERY A VNUČKY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

91 I & C Energo s.r.o.
444-00-531/Čá ze dne 
8.8.2001 o nájmu 2.5.2002

08/2001 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem

platba za 
pronájem

92 I & C Energo s.r.o.
444-00-531/Čá ze dne 
8.8.2001 o nájmu 30.12.2002

08/2001 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem

platba za 
pronájem

93 I & C Energo s.r.o.
23323/01/39/Za ze dne 
17.10.2001

o nájmu 
nebytových 
prostor 10.1.2002

10/2001 - na dobu 
neurčitou Nájem nebytových prostor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

94 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva        26.6.2002 28.6.2002 Prodej vyřazeného hmotného majetku smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
prodej vyřazeného 
majetku platba

95 I & C Energo s.r.o. kupní smlouva        9.12.2002 29.11.2002
Prodej vyřazeného hmotného investičního 
majetku smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

prodej vyřazeného 
majetku platba

96 I & C Energo s.r.o. LE/00002377 1.6.2001

o nájmu 
nebytových 
prostor 1.4.2002

04/2002 - na dobu 
neurčitou Smlouva na nebytové prostory

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah

užívání 
nebytových 
prostor

platba za 
pronájem

97 I & C Energo s.r.o.
01-7022-J/ME/00001669 
ze dne 1.1.2001 nájemní smlouva 22.7.2002

01/2001 - na dobu 
neurčitou Nájem nebytových prostor smluvní standardní obchodní vztah nájem platba

98 I & C Energo s.r.o. 1627 ze dne 31.5.2001

o nájmu 
nebytových 
prostor 28.2.2002

06/2001 - na dobu 
neurčitou Smlouva o nájmu dílen a kanceláří smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

užívání 
nebytových 
prostor

platba za 
pronájem

99 I & C Energo s.r.o. o dílo 27.6.2002
06/2002 - na dobu 

neurčitou Zajištění reprografických prací v Océ smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

100
KOTOUČ ŠTRAMBERK, 
spol. s r. o. kupní smlouva 28.2.2002 03 - 12/2002 Dodávka popela

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

101
KOTOUČ ŠTRAMBERK, 
spol. s r. o. kupní smlouva 17.12.2002 1.1. - 31.12.2003

Smlouva o dodávce elektřiny a sdružených 
službách dodávky elektřiny oprávněnému 
zákazníkovi smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

102
KOTOUČ ŠTRAMBERK, 
spol. s r. o.

Smlouva o nájmu z 
1.7.1999 o nájmu 16.12.2002 1.1.2003 - 31.3.2003 Nájem technologického zařízení smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem platba

103 LOMY MOŘINA spol. s r.o. kupní 25.11.2002 2.12.2002 Prodej nepotřebného vyřaz. kov. materiálu
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standartní obchodní vztah dodávka zboží platba

104 SIGMA - ENERGO s.r.o. 62PZ01PT207 11.9.2001
nepojmenované 
smlouvy 1.7.2002

07/2002 - na dobu 
neurčitou

Pronájem telefonních linek Elektrárny 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

105 SIGMA - ENERGO s.r.o. 62VJ00ZS101 31.5.2000

smlouva o 
zajištění 
stravování 23.9.2002

10/2002 - na dobu 
neurčitou Zajištění stravování smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

106 ČEZnet, a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 1.3.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor 

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba 

107 ČEZnet, a.s. N/1527/02 - 1.3.2002

o nájmu 
nebytových 
prostor 4.12.2002

05/2002 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor 

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba 



5.4       SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

1 EGO, a.s. kupní smlouva 26.8.2002
01/2002 - na dobu

neurčitou Odběr elektřiny - remíza vlečky regulovaná standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

2 EGO, a.s. o nájmu 2.12.2002
01/2003 - na dobu

neurčitou Pronájem osvětlovacích stožárů - vlečka smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem
platba za 
pronájem

3 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 1.11.2002
11/2002 - na dobu

neurčitou
Koupě elektřiny pro malou vodní elektrárnu 
Želina regulovaná standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

4 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 1.11.2002
11/2002 - na dobu

neurčitou Koupě elektřiny pro čerpací stanici Vysočanyregulovaná standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

5 Severočeská energetika, a.s. o distribuci 4.3.2002 1.1. - 31.12.2002
Poskytování distribučních služeb v roce 
2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

6 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 18.8.2002 30.8.2002
Smlouva o dodávce elektřiny s pevnou kupní
cenou č. 001/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

7 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 18.8.2002 16.8. - 28.8.2002 Dohoda o finančním vyrovnání č. 001/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
8 Severočeská energetika, a.s. o distribuci 18.12.2002 1.1. - 31.12.2003 Poskytnutí distribuce smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

9 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 27.9.2002
09/2002 - na dobu

neurčitou Odběr elektřiny pro složiště Kašpárkovice regulovaná standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

10 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 8.10.2002
10/2002 - na dobu

neurčitou Odběr elektřiny pro RS Řeka regulovaná standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

11 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 25.9.2002
09/2002 - na dobu

neurčitou Odběr elektřiny pro složiště Zimný důl regulovaná standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

12 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 27.9.2002
09/2002 - na dobu

neurčitou Odběr elektřiny pro horkovod Orlová Š 2 regulovaná standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

13 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 27.9.2002
09/2002 - na dobu

neurčitou Odběr elektřiny pro horkovod Orlová Š 3 regulovaná standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

14 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 27.9.2002
09/2002 - na dobu

neurčitou Odběr elektřiny pro horkovod Orlová Š 6 regulovaná standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

15 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 27.9.2002
09/2002 - na dobu

neurčitou Odběr elektřiny pro horkovod Orlová Š 7 regulovaná standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

16 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 11.4.2002 15.4. - 17.4.2002
Smlouva o dodávce elektřiny s pevnou kupní
cenou č. 010/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

17 Severomoravská energetika, a.s. o zprostředkování 17.12.2002 1.1. - 31.12.2003 Smlouva o poskytnutí distribuce smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

18 Sokolovská uhelná, a. s.

Smlouva na dodávku a 
odběr elektřiny z 
paroplynové elektrárny 
druhé smluvní strany ze 
dne 23.10.1997 kupní smlouva 20.12.2002 1.1. - 31.12.2003

Dodatek č. 2003/1 pro dodávky elektřiny v 
roce 2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

19 Středočeská energetická a.s. o distribuci 4.2.2002 1.1. - 31.12.2002 Smlouva o poskytnutí distribuce v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

20 Středočeská energetická a.s. o distribuci 19.12.2002 1.1. - 31.12.2003 Smlouva o poskytnutí distribuce smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

21 Východočeská energetika, a.s. o distribuci 21.6.2002 1.1. - 31.12.2002 Smlouva o poskytnutí distribuce v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

22 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 18.8.2002
22.8., 23.8., 26.8., 

27.8.2002
Smlouva o dodávce elektřiny s pevnou kupní
cenou smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

OBLAST SMLUV: ELEKTŘINA



5.4       SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

23 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 20.8.2002 21.8.2002
Dohoda o finančním vyrovnání podle 
množství odebrané elektřiny smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

24 Severočeské doly a.s.

Kupní smlouva 
2310.10.2001.010, 
20.12.2001 kupní smlouva 7.3.2002 12/2002 Dodávka uhlí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dod. hnědého 
energetického uhlí platba

25 Severočeské doly a.s.

Kupní smlouva 
2310.10.2001.010, 
20.12.2001 kupní smlouva 9.12.2002 12/2002 Dodávka uhlí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dod. hnědého 
energetického uhlí platba

26 Severočeské doly a.s. kupní smlouva 27.12.2002 12/2003 Dodávka uhlí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dod. hnědého 
energetického uhlí platba

27 Sokolovská uhelná, a. s.

Kupní smlouva 
2310.10.2001.009, 
20.12.2001 kupní smlouva 11.3.2002 12/2002 Dodávka uhlí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dod. hnědého 
energetického uhlí platba

28 Sokolovská uhelná, a. s.

Kupní smlouva 
2310.10.2001.009, 
20.12.2001 kupní smlouva 3.12.2002 12/2002 Dodávka uhlí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dod. hnědého 
energetického uhlí platba

29 Sokolovská uhelná, a. s. kupní smlouva 30.12.2002 12/2003 Dodávka uhlí smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dod. hnědého 
energetického uhlí platba

30 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 10.12.2002 12/2002 Dodávka transformátorového oleje smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

31 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 19.2.2002 02/2002 Dodávka oleje

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

32 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 6.6.2002 06/2002 Dodávka oleje

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

33 FORTE a.s. o dílo 10.4.2002 30.4. - 31.12.2002 Oprava v elektrárně Dlouhé Stráně smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 

34 FORTE a.s. o dílo 10.4.2002 30.4. - 31.12.2002 Oprava v elektrárně Dlouhé Stráně smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 

35 Severočeská energetika, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 5.2.2002 01 - 12/2002 Objednávka sušení transf. olejů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

36 Severočeské doly a.s.
o budoucí 
smlouvě 4.1.2002 1.1. - 31.12.2002 Osování KV a VV smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

37 Severomoravská energetika, a.s. o dílo 1.3.2002 6.3 - 20.3.2002 Oprava v elektrárně Dlouhé Stráně smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 

38 Severomoravská energetika, a.s. o dílo 1.9.2002 10.9. - 20.12.2002 Oprava v elektrárně Dlouhé Stráně smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba 

39 Sokolovská uhelná, a. s. o dílo 21.3.2002 05 - 11/2002
Měření emisí znečišťujících plynných látek 
Cl a F na K12

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

OBLAST SMLUV: PALIVO

OBLAST SMLUV: TECHNOLOGIE



5.4       SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

40 Sokolovská uhelná, a. s. o dílo 4.2.2002 02/2002
Tlakové zkoušky 3 ks tlakových lahví + 
náplň

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

dodávka služeb 
vč. materiálu platba

41 Sokolovská uhelná, a. s. o dílo 8.1.2002 01 - 12/2002 Výkony laboratoří

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

42 Středočeská energetická a.s. komisionářská 7.2.2002 28.2.2002
Studie - technicko-ekonomického stavu 
zařízení VSE Košice smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

43 ŠKODA PRAHA a.s. o dílo 22.7.2002 08 - 12/2002
Oprava řídících systémů B10 a B11 v 
Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

44 ŠKODA PRAHA a.s. o dílo 14.5.2002 06 - 08/2002
Výměna trubek ve 2. a 4. čtvrt. 
kondenzátoru B11 v Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

45 ŠKODA PRAHA a.s.
nepojmenované 
smlouvy 10.12.2002 04 - 07/2003 Přetrubkování kondenzátoru TN40 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

46 ŠKODA PRAHA a.s. o dílo 10.5.2002 11.5. - 30.8.2002
Oprava přístupových lávek v Elektrárně 
Prunéřov smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

47 ŠKODA PRAHA a.s. o dílo 20.5.2002 20.5. - 4.7.2002
Regulace množství vody do chemické 
úpravny vody - Elektrárna Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

48 ŠKODA PRAHA a.s. o dílo 31.10.2002 06 - 09/2002 Oprava náhradního rotoru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

49 ŠKODA PRAHA a.s.
6406.6.1999.013 - 
27.7.1999 o dílo 23.12.2002 1.12.2003

Záměna elektrického zařízení a SKŘ 
dieselgenerátorových stanic Elektrárny 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

50 ŠKODA PRAHA a.s. o dílo 31.7.2002 07/2002 Odborné posouzení potřísnění plášťů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

51 ŠKODA PRAHA a.s.
VE/00/8/SOD ze dne 
20.6.1995 o dílo 18.9.2002 07/2002 Instalace čerpadel smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

52 ŠKODA PRAHA a.s. o skladování 1.7.2002 07/2002 - 11/2003 Skladování náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

53 ŠKODA PRAHA a.s. o dílo 6.3.2002
03/2002 - na dobu

neurčitou

Rekonstrukce a modernizace 
automatizovaného systému prostředků 
provozní diagnostiky sekundárního okruhu  smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

54 ŠKODA PRAHA a.s.              kupní smlouva 20.12.2002 03/2003 Nákup filtrů INCORE - Z 6636                        smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

55 ŠKODA PRAHA a.s.              o dílo 19.12.2002 12/2002
Upgrade software a hardware počítačových 
jednotek PC-11 (systém RRMS)               smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka 
investičního celku platba

56 ŠKODA PRAHA a.s.              o dílo 29.11.2002
12/2002 - na dobu

neurčitou
Objednávka na provedení garanční opravy 
1. hlavního výrobního bloku        smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka služeb 
vč. materiálu platba

57 ŠKODA PRAHA a.s.              o dílo 11.9.2002
09/2002 - na dobu

neurčitou
Roční revize na 2.44 B, V, T, 2.59 A, V, T a 
2.69 A, V, T - 1. systém smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka služeb 
vč. materiálu platba

58 ŠKODA PRAHA a.s.              o dílo 18.7.2002
07/2002 - na dobu

neurčitou
Roční revize na 2.44B, V, T, 2.59A, V, T  a  
2.69A, V, T - 2. a 3. systém smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka služeb 
vč. materiálu platba

59 ŠKODA PRAHA a.s.              kupní smlouva 18.12.2002 12/2002 Nákup čerpadel smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
60 ŠKODA PRAHA a.s.              kupní smlouva 19.12.2002 12/2002 Nákup elektrického zdroje smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
61 ŠKODA PRAHA a.s.              kupní smlouva 13.09.2002 09/2002 Nákup těsnění smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
62 ŠKODA PRAHA a.s.              kupní smlouva 10.05.2002 05/2002 Nákup náhradních dílů pro měnič smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
63 ŠKODA PRAHA a.s.              kupní smlouva 19.04.2002 04/2002 Nákup náhradních dílů - 1. vybavení smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
64 ŠKODA PRAHA a.s.              kupní smlouva 19.04.2002 04/2002 Nákup elektro náhradních dílů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

65 VÍTKOVICE, a.s. o dílo 13.8.2002 09 - 10/2002 Technický dozor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba



5.4       SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

66 VÍTKOVICE, a.s. o dílo 6.11.2002 30.11.2002 Aktualizace dokumentace pro zařízení smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba
67 Východočeská energetika, a.s. o dílo 30.7.2002 8/2002 - 9/2002 Oprava trafo T2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
68 Východočeská energetika, a.s. o dílo 19.8.2002 8/2002 - 9/2002 Zhotovení kabelového propoje smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
69 Východočeská energetika, a.s. o dílo 2.9.2002 30.9.2002 Ověření elektroměrů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

70 Sokolovská uhelná, a. s. o dílo 31.1.2002 02/2002
Seminář „Problematika dodávek tepla a 
TUV" smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

71 Sokolovská uhelná, a. s. o dílo 7.1.2002 01/2002 Seminář „Otázky k důchodovému pojištění" smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

72 ČESKÝ TELECOM, a.s. kupní smlouva 30.8.2002 09/2002 Dodávka náplně do faxového přístroje smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
73 ČESKÝ TELECOM, a.s. kupní smlouva 15.7.2002 07/2002 Dodávka faxového přístroje smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
74 ČESKÝ TELECOM, a.s. kupní smlouva 12.12.2002 12/2002 Dodávka faxového přístroje smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

75 EGO, a.s. 

CH/00003243 (1/00) ze 
dne 30.4.2000 - dodatek 
D1/2002 kupní smlouva 16.12.2002

01/2003 - na dobu
neurčitou

Odběr pitné vody - remíza vlečky - cena 
vody regulovaná standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

76 EGO, a.s. o nájmu 2.12.2002
01/2003 - na dobu

neurčitou Pronájem pozemkových parcel - vlečka smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
nájem za 
pozemky

platba za 
pronájem

77 Přeloučská poliklinika a.s.
nepojmenované 
smlouvy 7.8.2002 08/2002 - 12/2002 Dodávka očkovací vakcíny

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

78 Přeloučská poliklinika a.s.
nepojmenované 
smlouvy 3.10.2002 1.10. - 31.10.2002 Dodávka očkovací vakcíny

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

79 Přeloučská poliklinika a.s.
nepojmenované 
smlouvy 14.10.2002 14.10. - 8.11.2002 Dodávka očkovací vakcíny

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

80 Severočeská plynárenská, a.s. 5172053, 1.6.1994 kupní smlouva 19.11.2002
06/1994 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

81 Severočeská plynárenská, a.s. 5172053, 1.6.1994 kupní smlouva 31.12.2002
06/1994 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

82 Severočeská plynárenská, a.s. 2130/31/93, 1.7.1994 kupní smlouva 15.2.2002
07/1994 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

83 Severočeská plynárenská, a.s. 2130/31/93, 1.7.1994 kupní smlouva 12.12.2002
07/1994 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

84 Severočeská plynárenská, a.s. 2130/34/95, 1.3.1995 kupní smlouva 11.11.2002
03/1995 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

85 Severočeská plynárenská, a.s. 2130/34/95, 1.3.1995 kupní smlouva 31.12.2002
03/1995 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

86 Severočeská plynárenská, a.s. 2130/41/97, 18.8.1997 kupní smlouva 19.11.2002
08/1997 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

87 Severočeská plynárenská, a.s. 2130/41/97, 18.8.1997 kupní smlouva 13.12.2002
08/1997 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

88 Severočeská plynárenská, a.s. 2130/42/97, 20.8.1997 kupní smlouva 19.11.2002
08/1997 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

89 Severočeská plynárenská, a.s. 2130/42/97, 20.8.1997 kupní smlouva 12.12.2002
08/1997 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

OBLAST SMLUV: VZDĚLÁVÁNÍ

OBLAST SMLUV: JINÉ



5.4       SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

90 Severočeské doly a.s. o dílo 10.5.2002 05/2002 - 12/2002 Čerpání a likvidace odp. vod z ČS "G" smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služeb platba
91 Severočeské doly a.s. o dílo 19.9.2002 09/2002 Zaměření uhelné skládky smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

92 Východočeská plynárenská, a.s. 2130/35/96, 31.10.1996 kupní smlouva 12.2.2002
10/1996 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

93 Východočeská plynárenská, a.s. 2130/36/96, 31.10.1996 kupní smlouva 12.2.2002
10/1996 - na dobu

neurčitou Dodávka zemního plynu regulovaná standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

94 Západočeská plynárenská, a.s. kupní smlouva 8.10.2002
10/2002 - na dobu

neurčitou
Dodávka zemního plynu - Sokolov, Husitská 
969 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

95 Západočeská plynárenská, a.s. kupní smlouva 2.1.2002 01 - 12/2002 Dodávka zemního plynu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah
dodávka zemního 
plynu platba

96 ČESKÝ TELECOM, a.s.
smlouva o zřízení 
věcného břemene 19.2.2002 60 dní od doručení

Vedení veřejné telekomunikační sítě přes 
pozemky ČEZ, a. s., v k.ú. Miřetice regulovaná standardní obchodní vztah

vznik věcného 
břemene k 
nemovitosti platba

97 ČESKÝ TELECOM, a.s.
smlouva o zřízení 
věcného břemene 19.2.2002 60 dní od doručení

Vedení veřejné telekomunikační sítě přes 
pozemky ČEZ, a. s., v k.ú. Klášterec nad 
Ohří regulovaná standardní obchodní vztah

vznik věcného 
břemene k 
nemovitosti platba



5.5        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

1 OSINEK, a.s. kupní smlouva 28.6.2002
po pravomocném 
rozhodnutí ÚOHS Smlouva o koupi akcií

smluvní - podle 
znaleckého posudku standardní obchodní vztah převod akcií platba

2 ČESKÝ TELECOM, a.s. 03131 ze dne 1.1.2000 kupní smlouva 4.1.2002
1.1.2000 - na dobu 

neurčitou Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

3 EGO, a.s. kupní smlouva 5.2.2002
01/2002 - na dobu 

neurčitou Dodávka a odběr tepla regulovaná standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

4 EGO, a.s. kupní smlouva 21.6.2002
01/2002 - na dobu 

neurčitou Dodávka elektřiny regulovaná standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

5 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 22.4.2002
01/2002 - na dobu 

neurčitou
Prodej elektřiny z malé vodní elektrárny 
Vysočany regulovaná standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

6 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 2.4.2002 1.1. - 31.12.2002

Dohoda o úhradě a podmínkách dodávky 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a/nebo z 
kombinované výroby elektřiny a tepla v roce 
2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

7 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 30.9.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 6 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

8 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 4.3.2002 1.1. - 31.12.2002
Smlouva o úhradě pevné ceny k dodávce 
elektřiny do distribuční soustavy v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

9 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 29.4.2002 1.1. - 31.12.2002
Smlouva č. 5 o operativních dodávkách 
elektřiny smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

10 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 29.4.2002 05 - 12/2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 9 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
11 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 25.6.2002 07 - 12/2002 Dodatek č. 2 ke smlouvě pod poř. č. 9 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
12 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 5.8.2002 08 - 12/2002 Dodatek č. 3 ke smlouvě pod poř. č. 9 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
13 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 7.11.2002 11 - 12/2002 Dodatek č. 4 ke smlouvě pod poř. č. 9 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
14 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 29.11.2002 12/2002 Dodatek č. 5 ke smlouvě pod poř. č. 9 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
15 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003 Dodávka elektřiny v roce 2003-smlouva č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
16 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 27.12.2002 1.1. - 31.12.2003 Dodatek ke smlouvě pod poř. č. 15 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
17 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003 Dodávka elektřiny v roce 2003-smlouva č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

18 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva 20.12.2002 1.1. - 31.12.2003
Dodávka elektřiny v roce 2002 - smlouva
č. 1s1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

19 Severočeská energetika, a.s.

Kupní smlouva o dodávce 
elektřiny v letech 1996 až 
2005 ze dne 12.4.1996 kupní smlouva 4.3.2002 Dodatek č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

20 Severočeská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 
uzavřená dne 19.12.2001 kupní smlouva 30.1.2002 1.1. - 31.12. 2002 Dodatek č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

21 Severočeská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 
uzavřená dne 19.12.2001 kupní smlouva 5.8.2002 1.1. - 31.12. 2002 Dodatek č. 3 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

22 Severočeská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 
uzavřená dne 19.12.2001 kupní smlouva 29.11.2002 4.11. - 30.11.2002 Dodatek č. 4 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

23 Severočeská plynárenská, a.s.
3330/01/3/Za ze dne 
19.1.2001 kupní smlouva 29.3.2002

01/2001 - na dobu 
neurčitou Prodej elektřiny

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

24 Severočeské doly a.s. kupní smlouva 5.2.2002
01/2002 - na dobu 

neurčitou Prodej tepla
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka tepla platba

25 Severočeské doly a.s. kupní smlouva        6.8.2002
08/2002 - na dobu 

neurčitou Smlouva o dodávce tepla smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka tepla platba

OBLAST SMLUV: ENERGIE

OBLAST SMLUV: AKCIE



5.5        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

26 Severočeské doly a.s. 4/ 01/ 59 ze dne 1.4.1994 kupní smlouva 19.3.2002 01/2002 - 31.7.2002 Smlouva o dodávce tepla smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka tepla platba

27 Severomoravská energetika, a.s. 2017/N kupní smlouva 2.1.2002
2.1.2002 - na dobu 

neurčitou Smlouva o dodávce elektřiny regulovaná standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba 

28 Severomoravská energetika, a.s.

Smlouva č. 3 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 
uzavřená dne 19.12.2002 kupní smlouva 21.1.2002 1.1. - 31.12.2002

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

29 Severomoravská energetika, a.s.

Smlouva č. 3 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 
uzavřená dne 19.12.2002 kupní smlouva 28.3.2002 1.1. - 31.12.2002

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 3 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

30 Severomoravská energetika, a.s.

Smlouva č. 3 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 
uzavřená dne 19.12.2002 kupní smlouva 2.7.2002 1.1. - 31.12.2002

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 3 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

31 Severomoravská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 ze dne 
20.12.2002 kupní smlouva 26.4.2002 05 - 12/2002

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4 o operativních 
dodávkách elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

32 Severomoravská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 ze dne 
20.12.2002 kupní smlouva 30.7.2002 1.8. - 23.8.2002

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4 o operativních 
dodávkách elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

33 Severomoravská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 ze dne 
20.12.2002 kupní smlouva 6.11.2002 1.11. - 31.12.2002

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 4 o operativních 
dodávkách elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

34 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 23.12.2002 24.12.2002
Dohoda o finančním vyrovnání podle 
množství odebrané elektřiny č. 001/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

35 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 27.12.2002 28.12.2002
Dohoda o finančním vyrovnání podle 
množství odebrané elektřiny č. 002/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

36 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 20.12.2002 1.1. - 31.1.2003
Smlouva č. 1M o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

37 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 31.12.2002 2.1.2003
Smlouva o dodávce elektřiny s pevnou kupní 
cenou č. 01 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

38 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Smlouva č. 2 o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

39 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Smlouva č. 1D o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

40 Severomoravská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Smlouva č. 1 o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

41 Sokolovská uhelná, a. s.
T/040/235000/334000/00 ze 
dne 22.9.2000 kupní smlouva 24.1.2002 01 - 12/2002 Smlouva o dodávce tepla smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba 

42 Sokolovská uhelná, a. s.
T/040/235000/334000/00 ze 
dne 22.9.2000 kupní smlouva 20.8.2002

09/2002 - na dobu 
neurčitou Smlouva o dodávce tepla smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba 

43 Sokolovská uhelná, a. s. kupní smlouva 17.5.2002 2.6. - 16.6.2002
Smlouva o dodávce elektřiny s pevnou kupní 
cenou č. 001/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

44 Sokolovská uhelná, a. s. kupní smlouva 31.5.2002 2.6. - 16.6.2002
Smlouva o dodávce elektřiny s pevnou kupní 
cenou č. 002/2002 - zvýšení dodávky smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

45 Sokolovská uhelná, a. s. kupní smlouva 31.5.2002 12.6. - 15.6.2002
Smlouva o dodávce elektřiny s pevnou kupní 
cenou č. 003/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

46 Středočeská energetická a.s.

Kupní smlouva o dodávce 
elektřiny v letech 1996 až 
2005 ze dne 13.2.1996 kupní smlouva 30.1.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 2002/4/2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

47 Středočeská energetická a.s.

Kupní smlouva o dodávce 
elektřiny v letech 1996 až 
2005 ze dne 13.2.1996 kupní smlouva 13.12.2002 9.9. - 31.12.2002 Dodatek č. 2002/4/3 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba



5.5        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

48 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 14.1.2002 1.1. - 31.12.2002 Operativní dodávky elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
49 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 11.2.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 48 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

50 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 4.2.2002 1.1. - 31.12.2002

Dohoda o úhradě a podmínkách dodávky 
elektřiny z kombinované výroby elektřiny
a tepla v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

51 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 4.2.2002 1.1. - 31.12.2002
Smlouva o úhradě pevné ceny k dodávce 
elektřiny do distribuční soustavy v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

52 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 29.5.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 2 ke smlouvě pod poř. č. 48 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
53 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003 Dodávka elektřiny v roce 2003-smlouva č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
54 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003 Dodávka elektřiny v roce 2003-smlouva č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
55 Středočeská energetická a.s. kupní smlouva 20.12.2002 1.1. - 31.12.2003 Dodatek č.1 ke smlouvě pod poř. č. 54 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

56 Východočeská energetika, a.s. 0830-127 ze dne 1.1.1997 kupní smlouva 23.12.2002
1.1.1997 - na dobu 

neurčitou Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

57 Východočeská energetika, a.s. 02982 ze dne 1.1.1997 kupní smlouva 15.1.2002
1.1.1997 - na dobu 

neurčitou Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

58 Východočeská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 ze dne 
19.12.2001 kupní smlouva 21.1.2002 1.1. - 31.12.2002

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

59 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 21.1.2002 1.1. - 31.12.2002

Dohoda o úhradě a podmínkách dodávky 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a/nebo z 
kombinované výroby elektřiny a tepla v roce 
2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

60 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 30.10.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 1 k dohodě pod poř. č. 59 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

61 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 15.2.2002 1.1. - 31.12.2002
Smlouva o úhradě pevné ceny k dodávce 
elektřiny do distribuční soustavy v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

62 Východočeská energetika, a.s.  kupní smlouva 11.10.2002 12.10.2002
Dohoda o finančním vyrovnání podle 
množství odebrané elektřiny č. 001/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

63 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 10.11.2002 11.11.2002 Dohoda o finančním vyrovnání č. 002/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

64 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 11.11.2002 12.11.2002
Dohoda o finančním vyrovnání podle 
množství odebrané elektřiny č. 003/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

65 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 11.11.2002 13.11. - 15.11. 2002 Smlouva o dodávce elektiřny č. 004/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

66 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 11.11.2002 13.11.2002
Dohoda o finančním vyrovnání podle 
množství odebrané elektřiny č. 005/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

67 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 13.11.2002 16.11. - 22.11.2002 Smlouva o dodávce elektřiny č. 006/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
68 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 14.11.2002 18.11. - 22.11.2002 Smlouva o dodávce elektřiny č. 007/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

69 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Smlouva č. 1 o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

70 Východočeská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Smlouva č. 2 o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

71 Západočeská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 ze dne 
19.12.2001 kupní smlouva 11.2.2002 1.1. - 31.12.2002

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

72 Západočeská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 ze dne 
19.12.2001 kupní smlouva 15.3.2002 1.1. - 31.12.2002

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

73 Západočeská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 ze dne 
19.12.2001 kupní smlouva 1.7.2002 1.1. - 31.12.2002

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba



5.5        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI PŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (SESTRY ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM
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74 Západočeská energetika, a.s.

Smlouva č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 ze dne 
19.12.2001 kupní smlouva 29.11.2002 1.1. - 31.12.2002

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 4 o dodávce 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

75 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 11.2.2002 1.1. - 31.12.2002
Smlouva č. 5 o operativních dodávkách 
elektřiny v roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

76 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 11.2.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 75 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

77 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 20.8.2002 21.8. - 22.8.2002
Dohoda o finančním vyrovnání podle 
množství odebrané elektřiny č. 002/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

78 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 10.12.2002 11.12.2002
Dohoda o finančním vyrovnání podle 
množství odebrané elektřiny č. 004/2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

79 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 18.12.2002 1.1. - 31.1.2003
Smlouva č. 1M o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

80 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 15.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Smlouva č. 1s1 o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

81 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Smlouva č. 2 o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

82 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Opční smlouva č. 1 na dodávku elektřiny v 
roce 2002 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

83 Západočeská energetika, a.s. kupní smlouva 12.11.2002 1.1. - 31.12.2003
Smlouva č. 1 o dodávce elektřiny v roce 
2003 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

84 Sokolovská uhelná, a. s.
T/040/235000/334000/00 ze 
dne 22.9.2000 kupní smlouva 5.3.2002

02/2002 - na dobu 
neurčitou Dodávka tepla smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba 

85 Severočeská energetika, a.s. kupní smlouva        28.5.2002
06/2002 - na dobu 

neurčitou Prodej povrchové vody
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

86 Severočeské doly a.s.
3330/00/6/Za ze dne 
3.4.2000 kupní smlouva 1.2.2002

01/2000 - na dobu 
neurčitou Prodej povrchové vody

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka služby platba

87 Severočeské doly a.s.
LE/00002018 ze dne 
15.5.2001 o dílo 2.1.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Likvidace odpadních vod

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka služby platba

88 Sokolovská uhelná, a. s. kupní smlouva 18.7.2002 07/2002 Prodej energosádrovce
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka/odběr platba

89 ŠKODA PRAHA a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 12.3.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Pronájem nebytových prostor 

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba 

90 ŠKODA PRAHA a.s.
LE/00002126 ze dne 
29.3.2001

o nájmu 
nebytových 
prostor 11.4.2002

04/2001 - na dobu 
neurčitou Smlouva na nebytové prostory

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

91 ŠKODA PRAHA a.s.
01-7056-J/ME/00001728 ze 
dne 1.1.2001 nájemní smlouva 21.3.2002

1/2001 - na dobu 
neurčitou Nájem nebytových prostor smluvní standardní obchodní vztah nájem platba

92 ŠKODA PRAHA a.s.
62PZ01PT257 ze dne 
11.9.2001

nepojmenované 
smlouvy 1.7.2002

07/2002 - na dobu 
neurčitou

Pronájem telefonních linek Elektrárny 
Dukovany smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

OBLAST SMLUV: JINÉ



5.6        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (DCERY, VNUČKY, PRAVNUČKY SESTER ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM
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vztah / Přínos / Újma Plnění
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nění

1 BENZINA a.s. kupní smlouva 28.5.2002 30.11.2002 Platby při čerpání pohonných hmot smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby

2 CHEMOPETROL, a.s. kupní smlouva 27.2.2002 02 - 05/2002 Dodávka čpavku

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

3 CHEMOPETROL, a.s. kupní smlouva 27.8.2002 09/2002 Dodávka čpavkové vody smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

4 CHEMOPETROL, a.s. 27.6.2002 do 3.7.2002 Dodávka čpavkové vody technické

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

5 MOGUL MORAVA, a.s. kupní smlouva 19.11.2002 11/2002 Dodávka provozních hmot smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
6 MOGUL MORAVA, a.s. kupní smlouva 14.10.2002 11/2002 Dodávka provozních hmot smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
7 MOGUL MORAVA, a.s. kupní smlouva 5.11.2002 11/2002 Dodávka provozních hmot smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
8 MOGUL MORAVA, a.s. kupní smlouva 18.11.2002 11/2002 Dodávka provozních hmot smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

9 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.12.2002 12/2002 Nákup olejů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

10 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.12.2002 12/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

11 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 15.11.2002 11/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

12 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 23.10.2002 10/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

13 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 23.10.2002 10/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

14 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.6.2002 06/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

15 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 14.5.2002 05/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

16 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

17 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

18 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

19 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

20 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

21 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

22 MOGUL NOCC, a. s.             
rámcová kupní smlouva
z 21.8.1996 kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup olejů a maziva smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

23 MOGUL NOCC, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 12.4.2002 04 - 05/2002 Rozbor oleje TB 46 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

24 PARAMO, a.s. 24.4.2002 do 31.12.2002 Dodávka Paramexu 80 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
25 PARAMO, a.s. 24.4.2002 do 31.12.2002 Dodávka Paramexu 80 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
26 PARAMO, a.s. 24.4.2002 do 31.12.2002 Dodávka Paramexu 80 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
27 PARAMO, a.s.                  kupní smlouva 28.5.2002 05/2002 Nákup asfaltu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

28 PETROTRANS, a.s.              o dílo 3.10.2002 10/2002
Autocisterna - zavezení oleje do systémů 
DGS podle požadavků provozu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

29 PETROTRANS, a.s.              o dílo 15.8.2002 08/2002 Převoz ropných produktů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

30 SPOLANA a.s.

Kupní smlouva 
2606/03/2000/028, 
30.3.2000 kupní smlouva 8.11.2002

03/2000 - na dobu 
neurčitou Dodávka chemikálií smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba

OBLAST SMLUV: PALIVO A CHEMIKÁLIE



5.6        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (DCERY, VNUČKY, PRAVNUČKY SESTER ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

31 SPOLANA a.s.                  2606/03/2000/028 kupní smlouva 19.4.2002 04/2002 Nákup chemikálií smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
32 VÁLCOVNY PLECHU,  a.s. kupní smlouva 2.1.2002 01 - 12/2002 Dodávka síranu železnatého smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba
33 VÁLCOVNY PLECHU,  a.s. kupní smlouva 20.12.2002 01 - 12/2003 Dodávka síranu železnatého smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

OBLAST SMLUV: TECHNOLOGIE

34 GAS s.r.o. kupní smlouva 12.8.2002 9.9.2002 Diagram energetických toků

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

35 Královopolská strojírna Brno, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 15.4.2002 04 - 05/2002

Technická pomoc při opravě brzd 
portálového jeřábu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

36 NERASERVIS,spol. s r.o. o dílo 2.4.2002 od 04/2002
Oprava pogum.potrubí chem.úpravny v 
Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

37 NERASERVIS,spol. s r.o. o dílo 4.7.2002 07 - 08/2002
Oprava nože odstředivky odsíření v 
Elektrárně Mělník smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka výkonů 
pro údržbu platba

38 PRODECO, a.s. o dílo 1.7.2002 1.8.2002
Oprava konstrukce kolesa skládkového 
stroje ZNKK smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

39 PRODECO, a.s. o dílo 1.5.2002 1.6.2002
Oprava ocelové konstrukce a ovládání stroje 
ZNKK smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

40 PRODECO, a.s. o dílo 1.2.2002 1.3.2002
Oprava konstrukce kolesa skládkového 
stroje ZNKK smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka a montáž platba

41 SD -1.strojírenská, a.s. o dílo 14.11.2002 14.11. - 30.11.2002
Oprava převáděcího a hnacího bubnu 
Elektrárny Prunéřov II smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

42 SD -1.strojírenská, a.s. o dílo 17.12.2002 17.12. - 19.12.2002 Slisování oběžného kola z hřídele čerp. č. 2 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

43 SD - Kolejová doprava, a.s. o dílo 1.1.2002
01/2002 - na dobu 

neurčitou Zajištění služeb vlečky

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

44 Skládka Tušimice, a.s. o dílo 8.1.2002 1.1. - 31.12.2002 Zneškodnění odpadů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

45 VČE - měřicí technika, s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 9.7.2002 07 - 12/2002 Ověření elektroměrů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

46 VČE - měřicí technika, s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 29.8.2002 08 - 12/2002 Ověření elektroměrů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

47 VČE - měřicí technika, s.r.o.
nepojmenované 
smlouvy 22.10.2002 31.10.2002 Oprava a přecejchování elektroměru smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

48 VČE - měřicí technika, s.r.o. o dílo 15.1.2002 01/2002 Ověření elektroměrů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
49 VČE - měřicí technika, s.r.o. o dílo 12.8.2002 08/2002 Ověření elektroměrů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
50 VČE - měřicí technika, s.r.o. o dílo 11.7.2002 08/2002 Oprava elektroměrů smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
51 VČE - transformátory, s.r.o. o dílo 29.1.2002 02/2002 Likvidace olejového trafa smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
52 VČE - transformátory, s.r.o. o dílo 12.2.2002 02/2002 Filtrace trafooleje smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
53 VČE - transformátory, s.r.o. o dílo 26.6.2002 07/2002 Přezkoušení el. ochr. pomůcek smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba
54 VČE - transformátory, s.r.o. o dílo 9.10.2002 10/2002 Přezkoušení el. ochr. pomůcek smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba

55
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, 
spol. s r.o.

nepojmenované 
smlouvy 2.9.2002 09/2002

Vyhodnocení materiálových vzorků - K3 
výstupní parovod smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

56
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, 
spol. s r.o. o dílo 9.8.2002 08 - 10/2002

Posouzení stavu materiálu komory PK 24/3 
kotle K 11 Elektrárny Mělník III smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

57
VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, 
spol. s r.o. o dílo 19.3.2002 03 - 12/2003 Zpráva o stanovení vlivu koroz. potencionálu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

58
VÍTKOVICE - Zkušebny a 
laboratoře, spol. s r.o. o dílo 20.8.2002 08 - 12/2002 Zhodnocení vlivu abnormálního režimu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka služby platba

59 GAS s.r.o. kupní smlouva 8.7.2002 24.7.2002 Dodávka tiskovin smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka zboží platba
OBLAST SMLUV: VZDĚLÁVÁNÍ



5.6        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (DCERY, VNUČKY, PRAVNUČKY SESTER ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., ODBĚRATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

60 GAS s.r.o. kupní smlouva 7.10.2002 7.10. - 30.11.2002 Nákup publikace

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

61 CHEMOPETROL, a.s.
nepojmenované 
smlouvy 1.2.2002

02/2002 - na dobu 
neurčitou Kompletní služby v oblasti dýchací techniky

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah

nájem, výpůjčky, 
školení a výcvik 
nositelů IDP platba

62 MOGUL NOCC, a. s.
nepojmenované 
smlouvy 1.10.2002 11/2002 Objednávka účasti na semináři

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

63 MOGUL NOCC, a. s.
nepojmenované 
smlouvy 30.10.2002 14.11. - 15.11.2002 Seminář - MOGUL NOCC

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

OBLAST SMLUV: JINÉ

64 Eurotel Praha, spol. s r.o. kupní smlouva 26.7.2002 26.7. - 5.8.2002 Nákup GO kupónů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

65 Eurotel Praha, spol. s r.o. kupní smlouva 25.9.2002 25.9. - 2.10.2002 Nákup GO kupónů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

66 Eurotel Praha, spol. s r.o. kupní smlouva 24.10.2002 24.10. - 25.10.2002 Nákup GO kupónů

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka služby platba

67 Eurotel Praha, spol. s r.o. kupní smlouva 19.11.2002 19.11. - 25.11.2002 Nákup materiálu

smluvní - podle 
obvyklého ceníku druhé 
smluvní strany standardní obchodní vztah dodávka materiálu platba

68 Eurotel Praha, spol. s r.o.

Rámcová smlouva o 
poskytování 
telekomunikačních služeb 
z 21.12.2000

nepojmenované 
smlouvy 16.12.2002 na dobu neurčitou Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah

dodávka služby a 
zboží platba

69 SD - Autodoprava, a.s. o dílo 19.9.2002 8.10.2002 Zapůjčení automobilů pro zkoušku vah smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka výkonů platba



5.7        SMLOUVY UZAVŘENÉ S OSOBAMI NEPŘÍMO OVLÁDANÝMI FNM ČR (DCERY, VNUČKY, PRAVNUČKY SESTER ČEZ, a. s.),
U NICHŽ JE ČEZ, a. s., DODAVATELEM

Poř. číslo Druhá smluvní strana Rámcová smlouva
Typ

smlouvy

Datum 
uzavření 
smlouvy

Doba plnění 
předmětu smlouvy Charakteristika smlouvy (obsah)

Typ 
ceny

Standardní obchodní 
vztah / Přínos / Újma Plnění

Protipl-
nění

1 KAUČUK, a.s. kupní smlouva 15.1.2002 1.1. - 31.12.2002 Smlouva o dodávce elektřiny smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba
2 KAUČUK, a.s. kupní smlouva 11.11.2002 1.1. - 31.12.2002 Dodatek č. 1 ke smlouvě pod poř. č. 1 smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

3 SD - Kolejová doprava, a.s. kupní smlouva 20.1.2002
01/2002 - na dobu 

neurčitou Prodej elektřiny
smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah dodávka elektřiny platba

4 ALIACHEM a.s.           kupní smlouva 11.2.2002 02/2002 - 03/2002 Prodej sušeného energosádrovce
smluvní - dohoda obou 
stran standardní obchodní vztah

prodej sušeného 
energosádrovce platba

5 Eurotel Praha, spol. s r.o.
LE/00002713 ze dne 
4.4.1997 o nájmu 5.9.2002 04/1997 - 08/2017 Nájem nemovitosti smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem platba

6 Eurotel Praha, spol. s r.o. 29.5.2000

o nájmu 
nebytových 
prostor 29.1.2002

05/2000 - na dobu 
neurčitou

Nájem stavebního objektu 631/01 - dodatek 
o prodloužení nájmu smluvní - dohodou stran standardní obchodní vztah nájem platba

7 SD - Kolejová doprava, a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 28.1.2002

01/2002 - na dobu 
neurčitou Nájem nebytových prostor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

8 VÍTKOVICE - PRODECO, a.s.

o nájmu 
nebytových 
prostor 16.7.2002 08/2002 - 12/2002 Nájem nebytových prostor

smluvní - podle 
obvyklého ceníku ČEZ standardní obchodní vztah nájem platba

OBLAST SMLUV: ENERGIE

OBLAST SMLUV: JINÉ



 

6. Jiné právní úkony a všechna ostatní opatření přijatá nebo 
uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob akciovou 

společností ČEZ 
 
 
Za právní úkony učiněné na popud nebo v zájmu ovládající osoby - Fondu národního 
majetku České republiky - lze považovat uzavření následujících smluv, které byly všechny 
uzavřeny v souladu s usneseními Vlády České republiky č. 250 ze dne 11. března 2002, 
č. 477 ze dne 6. května 2002 a č. 628 ze dne 12. června 2002. Nabývací ceny vycházejí ze 
znaleckého posudku soudního znalce Doc. Ing. Roberta Matičky, DrSc. 
 

1) Smlouva o koupi akcií mezi FNM ČR, jako prodávajícím, a ČEZ, a. s., jako 
kupujícím, ze dne 28. června 2002 

 
Předmětem smlouvy je úplatný převod níže uvedených akcií tvořících akciové podíly 
FNM ČR v osmi regionálních elektroenergetických distribučních společnostech mezi 
FNM ČR, jako prodávajícím, a ČEZ, a. s., jako kupujícím: 
 
• nákup 1 315 611 ks akcií Pražské energetiky, a.s. (34 % základního kapitálu společnosti)  
• nákup 1 871 746 ks akcií Středočeské energetické a.s. (58,3 % základního kapitálu 

společnosti)  
• nákup 1 265 178 ks akcií Východočeské energetiky, a.s. (49,62 % základního kapitálu 

společnosti)  
• nákup 1 565 344 ks akcií Severočeské energetiky, a.s. (48,05 % základního kapitálu 

společnosti)  
• nákup 775 245 ks akcií Západočeské energetiky, a.s. (48,28 % základního kapitálu 

společnosti)  
• nákup 651 579 ks akcií Jihočeské energetiky, a.s. (34 % základního kapitálu společnosti)  
• nákup 1 179 544 ks akcií Jihomoravské energetiky, a.s. (33,4 % základního kapitálu 

společnosti)  
• nákup 1 657 783 ks akcií Severomoravské energetiky, a.s. (48,66 % základního kapitálu 

společnosti). 
 
 

2) Smlouva o koupi akcií mezi Českou konsolidační agenturou, jako prodávajícím, 
a ČEZ, a. s., jako kupujícím, ze dne 22. července 2002 

 
Předmětem smlouvy je úplatný převod níže uvedených akcií tvořících akciový podíl České 
konsolidační agentury v Západočeské energetice, a.s., mezi Českou konsolidační agenturou 
jako prodávajícím a ČEZ, a. s., jako kupujícím. 
 
• nákup 31 754 ks akcií Západočeské energetiky, a.s. (1,98 % základního kapitálu 

společnosti). 
 
 

3) Smlouva o koupi akcií mezi ČEZ, a. s., jako prodávajícím, a OSINEK, a.s., jako 
kupujícím, ze dne 28. června 2002 

 
Předmětem smlouvy je úplatný převod níže uvedených akcií tvořících akciový podíl 
ČEZ, a. s., ve společnosti ČEPS, a.s., mezi ČEZ, a. s., jako prodávajícím, a OSINEK, a.s., 
jako kupujícím: 
 
• prodej 91 064 240 ks akcií ČEPS, a.s. (51 % základního kapitálu společnosti). 



 

4) Smlouva o koupi akcií mezi ČEZ, a. s., jako prodávajícím, a Českou republikou – 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, jako kupujícím, ze dne 19. srpna 2002 

 
Předmětem smlouvy je úplatný převod níže uvedených akcií tvořících akciový podíl 
ČEZ, a. s., ve společnosti ČEPS, a.s., mezi ČEZ, a. s., jako prodávajícím, a Českou 
republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, jako kupujícím: 
 
• prodej 26 783 600 ks akcií ČEPS, a.s. (15 % základního kapitálu společnosti). 

 
Všechny výše uvedené smlouvy jsou vzájemně provázány tak, že předpokládané převody 
akcií, podle nich uskutečňované, se vypořádají po pravomocném schválení celé transakce 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, k němuž došlo dne 20. března 2003.  
 
Žádné jiné právní úkony nebo ostatní opatření, učiněná v účetním roce 2002 na popud 
nebo v zájmu FNM ČR nebo jiných propojených osob, nejsou ČEZ, a. s., známa. 
 
Všechny ostatní vztahy, popisované v této Zprávě, byly sjednány na smluvním základě 
bez jakýchkoliv zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné či druhé strany. 



7. Ostatní informace 
 

7.1  Důvěrnost údajů 
Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou: 
• součástí obchodního tajemství Fondu národního majetku České republiky,  
• součástí obchodního tajemství ČEZ, a. s.,  
• součástí obchodního tajemství dalších propojených osob, 
dále informace, které byly za důvěrné označeny jakoukoliv osobou, která je součástí koncernu 
a veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti 
s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících koncern. 
Z tohoto důvodu tato Zpráva neobsahuje: 
• informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech ani jiných finančních 

částkách, není-li tím omezena vypovídací schopnost této Zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami 

• informace o množství při popisu plnění a protiplnění. 
 

7.2  Výrok auditora ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2002  
 

Název auditorské firmy: Ernst & Young ČR, s.r.o. 
Číslo licence auditorské firmy: 401 
Jméno a příjmení auditora: Ladislav Langr 
Číslo dekretu: 257 
 
Tato Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla ověřena auditorem. 
Výrok auditora je uveden ve Výroční zprávě ČEZ, a. s., za rok 2002. 
 
7.3  Použité zkratky 
FNM ČR  Fond národního majetku České republiky 
ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
BCPP  Burza cenných papírů Praha 
RM-S  mimoburzovní trh s cennými papíry RM-S  
ASŘTP Automatizované systémy řízení technologických procesů 
SKŘ  Systém kontroly a řízení 
 
7.4  Společnosti, které neposkytly údaje 
Ačkoliv zpracovatel vynaložil své veškeré úsilí na zjištění údajů potřebných pro sestavení této 
Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, u níže uvedených dceřiných společností FNM ČR 
se nepodařilo z různých důvodů (nedoručitelná zásilka, nereagování na výzvy, odmítnutí sdělit 
údaje) zjistit potřebné podklady:  
Interhotel Transit Praha a.s., v konkursu, IČ 60193956 
KONAX a.s. – v likvidaci, IČ 46347801 
NOVA, a.s., IČ 60916206 
Ormilk, a.s.v likvidaci, v konkursu, IČ 60109092 
SEVAC a.s. v likvidaci, v konkursu IČ 60192968 
Silnice Teplice a.s. v likvidaci, v konkursu, IČ 47285583 
Stasis, stavební a silniční stroje, a. s., v konkursu, IČ 45350329 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
ČEZ, a. s. 
Duhová 2/1444 
140 53  Praha 4 
 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 
 
 
Rok založení: 1992 
Právní forma: Akciová společnost 
 
IČ: 452 74 649 
DIČ: 004 - 452 74 649 
 
Bankovní spojení: 
KB Praha 1, 
č.ú. 71504 - 011/0100 
 
Tel.: 271 131 111 
Fax: 271 132 001 
 
Internet: http://www.cez.cz 

  http://www.duhovaenergie.cz 
E-mail: info@mail.cez.cz 


