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edstavení Skupiny EZ

Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad  zemí st ední a
jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v eské republice. Hlavní p edm t podnikání koncernu tvo í
výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elekt iny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu
a t ba uhlí. Skupina EZ zam stnává 27 tisíc zam stnanc .

Nejvýznamn jším akcioná em mate ské spole nosti EZ, a. s., je eská republika s podílem na základním
kapitálu (ke dni 31. 12. 2013) tém  70 %. Akcie EZ, a. s., jsou obchodovány na pra ské a varšavské burze
cenných papír , kde jsou sou ástí burzovních index  PX a WIG-CEE.

Posláním Skupiny EZ je p edevším maximalizovat návratnost vlo ených prost edk  a zajistit dlouhodobý
st hodnoty pro akcioná e.

Firemní kultura je orientována na bezpe nost, výkon a stálý r st vnit ní efektivity. P i svém podnikání se
Skupina EZ sou asn ídí p ísnými etickými standardy zahrnujícími i odpov dné chování ke svým
zam stnanc m, spole nosti a ivotnímu prost edí. V rámci své podnikatelské innosti se Skupina EZ hlásí k
princip m trvale udr itelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie,

ispívá k rozvoji spole nosti a vytvá í prost edí pro profesní r st zam stnanc .

V eské republice spole nosti Skupiny EZ t í a prodávají uhlí, vyráb jí a distribuují elekt inu a teplo,
obchodují s elekt inou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazník m elekt inu, teplo a zemní plyn a
poskytují další slu by. Výrobní portfolio tvo í jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. K
zajišt ní kontinuity úsp šného p sobení na trhu v eské republice, který je pro Skupinu EZ z hlediska jejího
podnikání rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia, v etn  p ípravy
výstavby nových jaderných zdroj , a modernizace a rozvoj distribu ních sítí.

Ve své strategii Skupina EZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových oblastí podnikání a
nabízí zákazník m inovativní produkty a slu by šité na míru jejich pot ebám.
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V zahrani í se Skupina EZ zam uje zejména na trhy ve st ední a jihovýchodní Evrop . P sobí zde hlavn  v
oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elekt iny. V Nizozemsku a Irsku jsou sou ástí Skupiny EZ
spole nosti zprost edkující vlastnictví a zajiš ující její financování.

Skupina EZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní i distribu ní aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku,
Ma arsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku provozuje Skupina EZ dv ernouhelné a dv  vodní
elektrárny poblí  státní hranice s eskou republikou a vlastní developerskou spole nost p ipravující výstavbu

trných elektráren. V Rumunsku p sobí Skupina EZ v oblasti výroby elekt iny z obnovitelných zdroj  a
zabývá se dále distribucí a prodejem elekt iny. V Bulharsku zajiš uje distribuci a prodej elekt iny v západní
ásti zem  a vyrábí elekt inu zejména v uhelné elektrárn . V Turecku provozuje Skupina EZ spolu se svým

místním partnerem distribu ní a prodejní spole nost, vyrábí elekt inu v plynových, vodních a v trných
elektrárnách.

V ad  zemí Evropy Skupina EZ obchoduje s elekt inou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích.
Koncovým zákazník m prodává Skupina EZ elekt inu i zemní plyn, krom eské republiky zejména v
Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Ma arsku, Polsku a na Slovensku.
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estné prohlášení osob odpov dných za výro ní zprávu

estné prohlášení
i vynalo ení veškeré p im ené pé e podává Výro ní zpráva podle našeho nejlepšího v domí v rný a

poctivý obraz o finan ní situaci, podnikatelské innosti a výsledcích hospoda ení spole nosti za rok 2013 a o
vyhlídkách budoucího vývoje finan ní situaci, podnikatelské innosti a výsledcích hospoda ení spole nosti a
nebyly v ní zaml eny ádné skute nosti, které by mohly zm nit význam této zprávy.

V D tmarovicích dne 30. dubna 2014

Ing. Vlastimír Kontrik
edseda p edstavenstva

Mgr. René Cuber
místop edseda p edstavenstva

Ing. Petr Kursa
len p edstavenstva
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Úvodní slovo p edsedy p edstavenstva

Vá ení akcioná i,

Zalo ení spole nosti Elektrárna D tmarovice, a. s., k 7. zá í 2012 bylo motivováno cílem p ipravit pro EZ,
a. s., dobré výchozí podmínky pro oboustrannou dohodu s Evropskou komisí. P es následnou zm nu postoje
Evropské komise k mo nému ešení prodejem Elektrárny D tmarovice, a. s. byl tento proces dokon en a
pln  realizován.

Vklad organiza ní jednotky Elektrárna D tmarovice do akciové spole nosti Elektrárna D tmarovice, a. s. byl
realizován k 1. únoru 2013. Od tohoto data zapo ala etapa innosti Elektrárna D tmarovice, a. s., zdroje,
jeho  první blok byl dostav n a p ifázován k síti v kv tnu 1975. Jedná se o nejv tší ernouhelnou elektrárnu
v eské republice. Za celých bezmála 40 let fungování vyráb la elektrickou energii spolehliv  a její význam
rostl s rozvojem pr myslu na severní Morav .

Rok 2013 byl poznamenán meziro ním sní ením ceny elektrické energie, která byla áste
vykompenzována poklesem ceny erného uhlí.  istý zisk Elektrárny D tmarovice, a. s. dosáhl za 11 m síc
výroby v roce 2013 hodnotu 682 mil. K  a v kategorii provozní zisk p ed odpisy, opravnými polo kami a
prodejem majetku (EBITDA) se p iblí il 1 048 mil. K . V pr hu roku se poda ilo nastavit fungování
spole nosti sm ující k zvýšení efektivity a hledání nových p íle itostí. Jako p íklad je mo no uvést
spoluspalování biomasy – peletek, které p ineslo dodate ný zisk. Koncem roku se poda ilo uvést do provozu
kou ový ventilátor absorbéru íslo 1, s frekven ním m ni em, ím  bylo dosa eno sní ení energetické
náro nosti, oproti p vodnímu ventilátoru s nastavitelnými lopatkami, na cca 50 procent. Ka dodenní úspora
provozních náklad  tak p edstavuje 50 tis. K .

Dovolte mi, abych v  první výro ní zpráv  Elektrárny D tmarovice, a. s., pod koval za výbornou spolupráci
v celém roce 2013 všem koleg m ze Skupiny EZ. Bez této spolupráce a spole ného úsilí by nebylo
uvedených výsledk  dosa eno.

Ing. Vlastimír Kontrik
edseda p edstavenstva
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ehled vybraných ukazatel  spole nosti

jednotka rok 2013
Provozní výnosy mil. K 3 658
Provozní náklady mil. K -2 895
Provozní zisk (provozní hospodá ský výsledek) mil. K 762
Zisk po zdan ní mil. K 682
Aktiva celkem mil. K 2 900
Vlastní kapitál mil. K 2 276
Dlouhodobý majetek mil. K 666
Investice do dlouhodobého majetku (CAPEX) mil. K  256
Provozní cash flow mil. K  1 175
Fyzický po et zam stnanc  k 31. 12. po et 225
Instalovaný výkon MW 800
Výroba elektrické energie (brutto) GWh 2 148
Dodávka tepla TJ 575
Rentabilita vlastního kapitálu, istá (ROE netto) % 59,9
Rentabilita aktiv, istá (ROA netto) % 47,0
EBIT mar e % 18,6
Celková likvidita % 651,5
Pom r provozního cash flow k závazk m % 433,1
Stupe  odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 382,5
Krytí stálých aktiv % 88,5
Obrat aktiv po et 0,4

Vlastnická struktura
Základní kapitál Elektrárny D tmarovice, a. s., k 31. 12. 2013 inil 1 350 mil. K . K uvedenému datu m la
spole nost jediného akcioná e, kterým je EZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PS  140 53, identifika ní
íslo: 452 74 649. Spole nost m la k 31. 12. 2013 celkem 1 350 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité

hodnot  1 000 000 K /akcii vydaných v listinné podob . Akcie na jméno nejsou kótovanými cennými papíry.
Akcie Elektrárny D tmarovice, a. s., jsou p evoditelné pouze se souhlasem p edstavenstva spole nosti po
stanovisku dozor í rady spole nosti.

Vybrané události roku 2013 a 2014 do uzáv rky výro ní zprávy
K 1. 2. 2013 došlo v souladu s rozhodnutím valné hromady spole nosti EZ, a. s., k vkladu ásti podniku
z EZ, a. s., do spole nosti Elektrárna D tmarovice, a. s., vy len ním organiza ní jednotky Elektrárna

tmarovice.
Od druhé poloviny roku 2012 probíhala jednání o prodeji Elektrárny D tmarovice, a. s., a jejím vyvedení ze
Skupiny EZ. Mezi jednotlivými stranami nedošlo k dohod  a jednání byla ukon ena 29. ervna 2013.
3. ervence 2013 byla podepsána smlouva se spole ností Vítkovice Power Engineering, a. s., na realizaci
investi ní akce pro sní ení emisí NOx na výrobních blocích B3 a B4.
V m sících duben a  listopad byly spoluspalovány peletky v celkovém mno ství 14 566 t.
22. íjna 2013 spole nost obdr ela osv ení Bezpe ný podnik, vyhlašované Státním ú adem inspekce
práce a je platné od íjna 2013 do íjna 2016.
V prosinci 2013 byl podepsán dodatek . 1 Kolektivní smlouvy Elektrárna D tmarovice, a. s.,
s platností do konce roku 2014.
Na zasedání dozor í rady Elektrárny D tmarovice, a. s., dne 11. dubna 2014 byl zvolen p edsedou dozor í
rady JUDr. Marek Šlégl a jejím místop edsedou Ing. Martin Jašek.
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Orgány spole nosti Elektrárna D tmarovice, a. s.
Spole nost Elektrárna D tmarovice, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejst íku dne 7. zá í 2012.

edm tem podnikání je výroba, distribuce a obchod s elekt inou, výroba a rozvod tepelné energie a s nimi
spojené innosti. Sídlo spole nosti je v eské republice na adrese D tmarovice 1202, 735 71 D tmarovice.
Spole nost má tyto orgány:
valnou hromadu,
dozor í radu,

edstavenstvo.

Valná hromada
Nejvyšším orgánem spole nosti je valná hromada.
Spole nost m la v roce 2013 jediného akcioná e, proto se v souladu se stanovami spole nosti nekonaly
valné hromady a p sobnost valné hromady vykonával tento akcioná .

Do p sobnosti valné hromady nále í zejména:
rozhodování o zm  stanov,
rozhodnutí o zvýšení nebo sní ení základního kapitálu,
volba a odvolání len  p edstavenstva a dozor í rady s výjimkou len  volených a odvolávaných
zam stnanci,
projednání zprávy o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku,
schválení ádné nebo mimo ádné ú etní záv rky a konsolidované ú etní záv rky, pop ípad  té , v p ípadech
stanovených zákonem, mezitímní ú etní záv rky,
rozhodnutí o rozd lení zisku nebo o úhrad  ztráty, stanovení tantiém a dividend, p íd  ze zisku do
jednotlivých fond  a o celkovém objemu sponzorských dar ,
rozhodnutí o odm ování len  p edstavenstva a dozor í rady,
schvalovat koncepci podnikatelské innosti spole nosti a její zm ny,
rozhodnutí o ur ení auditora k provedení povinného auditu, v etn  ov ení ú etní záv rky spole nosti.

Zp sob jednání valné hromady
Projev v le jediného akcioná e p i výkonu p sobnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být
podepsán akcioná em. Projev v le jediného akcioná e musí mít formu notá ského zápisu o právním úkonu v

ch p ípadech, kdy se o rozhodnutí valné hromady po izuje notá ský zápis.

Rozhodnutí jediného akcioná e v roce 2013
V roce 2013 rozhodl jediný akcioná  p i výkonu p sobnosti valné hromady spole nosti v t chto zále itostech:
vzal na v domí zprávu p edstavenstva o podnikatelské innosti a stavu jejího majetku za rok 2012,
vzal na v domí zprávu dozor í rady za rok 2012,
vzal na v domí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012,
schválil ádnou ú etní záv rku za rok 2012,
schválil úhradu ztráty spole nosti za rok 2012,
rozhodl o ur ení auditora k provedení auditu,
schválil smlouvy o výkonu funkce len  p edstavenstva a dozor í rady,
stanovil úkoly (KPI) pro hodnocení za rok 2013,
schválil zapojení spole nosti do cash poolingu Skupiny EZ a uzav ení smlouvy o vzájemných úv rových
rámcích.

Dozor í rada
Dozor í rada je kontrolním orgánem spole nosti, který dohlí í na výkon p sobnosti p edstavenstva a
uskute ování podnikatelské innosti spole nosti. O výsledcích kontrolní innosti informuje valnou hromadu.
Dozor í rad  p ísluší zejména:
kontrolovat dodr ování právních p edpis , stanov a usnesení valné hromady,

ezkoumat ádnou, mimo ádnou a konsolidovanou, p ípadn  mezitímní ú etní záv rku, návrh na rozd lení
zisku v etn  návrhu na stanovení výše dividend a tantiém, p íd  do jednotlivých fond , návrh na úhradu
ztráty, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a p edlo it své vyjád ení valné hromad ,
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projednávat m sí ní a tvrtletní výsledky hospoda ení spole nosti,
projednávat výro ní zprávu zpracovanou podle zákona o ú etnictví, její  sou ástí je zpráva o podnikatelské
innosti a stavu majetku spole nosti,

svolat mimo ádnou valnou hromadu, vy adují-li to zájmy spole nosti
edkládat valné hromad  a p edstavenstvu svá vyjád ení, doporu ení a návrhy,

kontrolovat, zda ú etní zápisy v p íslušných dokumentech jsou ádn  vedeny v souladu se skute ností,
na ádost akcioná  p ezkoumávat výkon p sobnosti p edstavenstva.

Slo ení a innost dozor í rady
Dozor í rada má 3 leny. Dv  t etiny volí a odvolává valná hromada, jedna t etina je volena a odvolávána
zam stnanci spole nosti. Osoby volené do dozor í rady zam stnanci spole nosti musejí být v pracovním
pom ru ke spole nosti nebo zástupcem zam stnanc  nebo jeho lenem podle zvláštního právního p edpisu.
Dozor í rada volí a odvolává svého p edsedu a místop edsedu. Funk ní období lena dozor í rady je p tileté,
první funk ní období len  dozor í rady iní jeden rok od vzniku spole nosti a op tovná volba je mo ná.
V roce 2013 se uskute nilo 6 zasedání dozor í rady.

Zp sob rozhodování dozor í rady
Dozor í rada p ijímá svá rozhodnutí v tšinou hlas  všech svých len , neur ují-li stanovy jinak. Je zp sobilá
se usnášet za p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny svých len . Ka dý len má jeden hlas. O pr hu zasedání
a p ijatých usneseních se po izuje zápis, ve kterém je jmenovit  uvedeno, kte í lenové nehlasovali pro p ijetí
usnesení nebo kte í se hlasování zdr eli, a pokud je sd lili a po ádali o jejich zaprotokolování, pak také z
jakých d vod . Odchylná stanoviska len  dozor í rady zvolených zam stnanci se v zápise ze zasedání
dozor í rady uvedou v dy. V nutných p ípadech, které nestrpí odkladu, m e být p ijato rozhodnutí i mimo
zasedání. Rozhodnutí u in né mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbli šího následujícího
zasedání dozor í rady. Dozor í rada m e podle své úvahy p izvat na zasedání i další osoby.

lenové dozor í rady
edseda: Ing. Tomáš Dzik (9. zá í 1967) den vzniku lenství: 7. zá í 2012

místop edseda: Mgr. Andrzej Martynek (24. íjna 1972)  den vzniku lenství: 7. zá í 2012
len: Ing. Martin Jašek (31. kv tna 1972) den vzniku lenství: 1. dubna 2013

lenové dozor í rady, jejich lenství zaniklo v roce 2013, respektive do uzáv rky výro ní zprávy:
len: Mgr. Tomáš Petrá  (25. listopadu 1974) den zániku lenství: 31. b ezna 2013
edseda: Ing. Tomáš Dzik (9. zá í 1967) den zániku lenství: 7. prosince 2013

místop edseda: Mgr. Andrzej Martynek (24. íjna 1972)  den zániku lenství: 7. prosince 2013

lenové dozor í rady, jejich lenství vzniklo v roce 2013, respektive do uzáv rky výro ní zprávy:
len: Ing. Martin Jašek (31. kv tna 1972) den vzniku lenství: 1. dubna 2013
len: Ing. Martin Kr l (16. kv tna 1973) den vzniku lenství: 1. ledna 2014
len: JUDr. Marek Šlégl (16. íjna 1977) den vzniku lenství: 1. b ezna 2014

edstavenstvo
edstavenstvo je statutární orgán, který ídí innost spole nosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech

zále itostech spole nosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do p sobnosti valné hromady
nebo dozor í rady. ídí se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, právními p edpisy a
stanovami.

edstavenstvu p ísluší zejména:
zabezpe ovat obchodní vedení spole nosti v etn ádného vedení p edepsané evidence, zejména

etnictví,
vykonávat zam stnavatelská práva,
svolávat valnou hromadu, organiza  zajiš ovat její pr h a zejména jí p edkládat:
- ro ní plán schválený p edstavenstvem po stanovisku dozor í rady,
- návrh na zvýšení nebo na sní ení základního kapitálu,
- ádné, mimo ádné a konsolidované ú etní záv rky, pop ípad  té , v p ípadech stanovených zákonem,

mezitímní ú etní záv rky,
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- návrh na rozd lení zisku, v etn  návrhu na stanovení výše dividend a tantiém,
- zprávy o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku, a to v dy spolu s ádnou ú etní

záv rkou,
- návrh na zp sob úhrady ztrát spole nosti,
- návrh na zrušení spole nosti nebo na její p em nu fúzí, p evodem jm ní na jednoho akcioná e, rozd lením

nebo zm nou právní formy spole nosti,
- návrhy na zm nu stanov,
- návrh na zp sob odm ování len  p edstavenstva a dozor í rady,
- návrh obsahu smlouvy o výkonu funkce lena p edstavenstva a dozor í rady,
- návrh na p íd ly do jednotlivých fond  a objemu finan ních prost edk  na sponzorské dary,
- návrh na ur ení auditora k provedení povinného auditu, v etn  ov ení ú etní záv rky spole nosti,
- návrh na ur ení nebo sjednání mzdy i odm ny z dohody zam stnanci, který vykonává innosti spadající

pod obchodní vedení v pracovn právním vztahu a sou asn  je lenem p edstavenstva,
- stanovení a vyhodnocení kritérií, jejich  pln ní podmi uje vyplacení ro ní odm ny zam stnanci, který

vykonává innosti spadající pod obchodní vedení v pracovn právním vztahu a sou asn  je lenem
edstavenstva,

vykonávat platná usnesení a rozhodnutí valné hromady,
rozhodovat o uzav ení a ukon ení pracovní smlouvy (resp. odvolání z funkce) a mana erské smlouvy s
vedoucími zam stnanci p ímé ídící p sobnosti p edstavenstva spole nosti a dále s vedoucími zam stnanci,
kte í jsou v p ímé ídící p sobnosti vedoucích zam stnanc , kte í jsou v p ímé ídící p sobnosti

edstavenstva,
zvyšovat základní kapitál spole nosti podle § 210 obchodního zákoníku, pokud bude k tomuto úkonu valnou
hromadou pov eno,
uzavírat po schválení valnou hromadou smlouvy o výkonu funkce s leny p edstavenstva a dozor í rady,
rozhodovat o pou ití prost edk  rezervního fondu v rozsahu do výše deseti procent jeho objemu,
rozhodovat o mzdové politice.

edstavenstvo p edkládá dozor í rad :
k projednání m sí ní a tvrtletní výsledky hospoda ení spole nosti,
k projednání výro ní zprávu zpracovanou podle platných právních p edpis ,
k p ezkoumání zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
k p ezkoumání ádnou, mimo ádnou, konsolidovanou pop ípad  mezitímní ú etní záv rku,
k p ezkoumání návrh na rozd lení zisku, v etn  návrhu na stanovení výše dividend, zp sobu a místa pro
výplatu dividend, stanovení tantiém a p íd  do jednotlivých fond ,
k p ezkoumání návrh na úhradu ztráty.

edstavenstvo je povinno vy ádat si p edchozí souhlas dozor í rady k uskute ní t chto svých rozhodnutí:
o stanovených majetkových ú astech spole nosti na jiných právnických osobách i sdru eních,
o poskytnutí jakýchkoli záruk za závazky jiných osob,
nad rámec ro ního finan ního plánu nebo limit  zadlu ení p ijmout nebo poskytnout p ku nebo úv r, nebo
realizovat jinou finan ní operaci v objemu nad deset milion  korun v jednotlivém p ípad ; to neplatí v rámci
koncernu a pro krátkodobé finan ní operace do jednoho roku, realizované podle schváleného programu
krátkodobého finan ního investování,
o uzav ení smlouvy s auditorem k provedení povinného auditu, v etn  ov ení ú etní záv rky,
o návrhu na zvýšení nebo sní ení základního kapitálu nebo o návrhu na vydání prioritních i vym nitelných
dluhopis  podle § 160 obchodního zákoníku, ur ených k p edlo ení valné hromad ,
o ustavení výboru pro audit,
o z ízení dalších fond  spole nosti a pravidlech pro jejich pou ití,
o pou ití prost edk  rezervního fondu v rozsahu deseti procent jeho objemu a vyšším,
o programu krátkodobého finan ního investování,
o schválení podnikatelského (st edn dobého) plánu a o jeho zm nách,
o schválení ro ního plánu a o jeho zm nách,
o uzav ení pracovní smlouvy a mana erské smlouvy s vedoucími zam stnanci v p ímé ídící p sobnosti

edstavenstva spole nosti a dále s vedoucími zam stnanci, kte í jsou v p ímé ídící p sobnosti vedoucích
zam stnanc , kte í jsou v p ímé ídící p sobnosti p edstavenstva,
o zcizení nemovitostí, pokud v jednotlivém p ípad  jejich ú etní z statková hodnota p evyšuje 10 mil. K ,
o pronajmutí nemovitostí na dobu delší ne  6 m síc , pokud v jednotlivém p ípad  jejich ú etní z statková
hodnota p evyšuje 10 mil. K .
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edstavenstvo si musí vy ádat stanovisko dozor í rady k t mto zále itostem:
zám r na svolání valné hromady a stanovení po adu jejího jednání,
podkladové materiály pro valnou hromadu,
provád ní zásadních zm n organizace spole nosti,
návrh celkového objemu sponzorských dar  p edkládaný valné hromad ,
ud lení souhlasu k p evodu akcií spole nosti.

edstavenstvo musí informovat dozor í radu zejména o:
významných smlouvách s odb rateli a dodavateli,
mzdovém vývoji ve spole nosti,
rozhodnutí o ukon ení pracovní smlouvy a mana erské smlouvy s vedoucími zam stnanci v p ímé ídící

sobnosti p edstavenstva spole nosti a dále s vedoucími zam stnanci, kte í jsou v p ímé ídící p sobnosti
vedoucích zam stnanc , kte í jsou v p ímé ídící p sobnosti p edstavenstva,
návrzích zm n zástupc  v orgánech spole ností, ve kterých má spole nost majetkovou ú ast,
smlouvách nad rámec b ného obchodního styku v etn  koncernu.

Slo ení a innost p edstavenstva
edstavenstvo má 3 leny, které volí a odvolává dozor í rada. P edstavenstvo volí a odvolává svého
edsedu a místop edsedu. Funk ní období jednotlivého lena je p tileté s tím, e op tovná volba je mo ná.

V roce 2013 se uskute nilo 7 zasedání p edstavenstva.

Zp sob rozhodování p edstavenstva
edstavenstvo spole nosti je zp sobilé se usnášet za p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny jeho len . Ka dý

len má jeden hlas. Pro p ijetí usnesení je zapot ebí nadpolovi ní v tšiny hlas  všech jeho len . O pr hu
zasedání a p ijatých usneseních se po izuje zápis, ve kterém musí být jmenovit  uvedeni lenové, kte í
hlasovali proti jednotlivým usnesením p edstavenstva nebo se zdr eli hlasování. V nutných p ípadech, které
nestrpí odkladu, m e být rozhodnutí p ijato i mimo zasedání. Rozhodnutí u in né mimo zasedání musí být
uvedeno v zápisu z nejbli šího následujícího zasedání p edstavenstva. P edstavenstvo m e podle své úvahy

izvat na zasedání i jiné osoby.

Popis innosti, p sobnost a rozhodovací pravomoci len  p edstavenstva
Funkce lena p edstavenstva zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí lena

edstavenstva spojeny podle právních p edpis , stanov spole nosti, jednacího ádu p edstavenstva,
usnesení orgán  spole nosti, podle smlouvy o výkonu funkce lena p edstavenstva a podle vnit ních

edpis  spole nosti. len p edstavenstva je zejména povinen vykonávat svou innost pro spole nost
osobn  a s vyu itím svých nejlepších schopností a znalostí a s pé í ádného hospodá e, spolupracovat s
ostatními leny p edstavenstva a chránit v nejvyšší mo né mí e zájmy spole nosti. Konkrétní úkoly lena

edstavenstva m e ur ovat p edstavenstvo zp sobem stanoveným v jednacím ádu p edstavenstva.
V souladu se stanovami spole nosti je p edstavenstvo povinno si k uskute ní n kterých uvedených
rozhodnutí vy ádat p edchozí souhlas dozor í rady a n která tato rozhodnutí je p edstavenstvo povinno

edlo it dozor í rad  k projednání a vy ádat si její stanoviska.

lenové p edstavenstva
edseda: Ing. Vlastimír Kontrik (14. íjna 1954) den vzniku lenství: 7. zá í 2012

místop edseda: Mgr. René Cuber (6. íjna 1966) den vzniku lenství: 1. února 2013
len: Ing. Petr Kursa (5. b ezna 1974) den vzniku lenství: 7. zá í 2012

lenové p edstavenstva, jejich lenství zaniklo v roce 2013, respektive do uzáv rky výro ní zprávy:
místop edseda: Ing. Pavel Janík (14. íjna 1973) den zániku lenství: 31. ledna 2013
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Principy odm ování len  p edstavenstva a dozor í rady
Odm ny len  p edstavenstva a dozor í rady, v etn  všech po itk , jsou schvalovány valnou hromadou
spole nosti. V souladu s p ijatými usneseními valné hromady uzavírá spole nost s jednotlivými leny orgán
smlouvy o výkonu funkce.

len m orgán  spole nosti jsou poskytovány tyto odm ny a po itky:
pevná odm na lena p edstavenstva a dozor í rady – vyplácí se pravideln  po uplynutí kalendá ního m síce,
tantiéma se len m p edstavenstva a dozor í rady nevyplácí.

Vrcholové vedení
Generální editel Ing. Vlastimír Kontrik od 1. února 2013
Výrobní editel Ing. Karel Šponar od 1. února 2013

editel správy majetku Mgr. René Cuber od 1. dubna 2013
Finan ní a obchodní editel Ing. Petr Malý od 1. zá í 2013



Elektrárna D tmarovice, a. s. 15
Výro ní zpráva 2013

Zpráva o podnikatelské innosti

Strategické zám ry
Strategický plán spole nosti je sestaven do roku 2018 a je v souladu s plánem Skupiny EZ na dané období.
Plán je schválen valnou hromadou. Spole nost bude i v budoucnu p ipravena splnit zp ísn né emisní limity
pro zne iš ující látky a svou politikou v oblasti údr by výrobního za ízení a investic zajistit dlouhodobou
ivotnost a spolehlivost výrobního za ízení. Spole nost bude i nadále spolehlivým výrobcem elektrické

energie a tepla p i dodr ení všech legislativních po adavk . Spole nost chce i v budoucnu z stat
spolehlivým obchodním partnerem jak pro své dodavatele, tak i odb ratele a také chce udr et a rozvíjet
dobré partnerské vztahy s okolními obcemi.

Investice
V souladu s plánem investic a s pot ebami spole nosti bylo v roce 2013 vynalo eno na po ízení
dlouhodobého majetku a zálohy na jeho po ízení celkem 255 898 tis. K . Prost edky byly sm ovány do
projekt  na zajišt ní dlouhodobé spolehlivosti výroby a ekologizace elektrárny.

Investi ní akce s erpáním nad 1 mil. K  v roce 2013 tis. K
Sní ení emisí NOx - kotel K3 82 685
Sní ení emisí NOx - kotel K4 72 995
Vým na kou ového ventilátoru 66 196
Instalace dodate ného tepelného zdroje 8 359
Rekonstrukce chemické úpravny vody 4 842
Modernizace za ízení Compass na VB3 3 496
Náhrada regulovaného chladiva 2 938
Rekonstrukce venkovního osv tlení 2 315
Vým na ochran generátoru bloku 3 2 296
Zabezpe ení stá išt  chemikálií 2 236
Rekonstrukce venkovních sk íní el. stanice 110 kV 1 713
Upgrade licence vizualizace CITECT 1 233
Registrace chemických látek dle REACH 1 194

Hospoda ení spole nosti
istý zisk za rok 2013 dosáhl výše 681,9 mil. K . Provozní zisk p ed odpisy, opravnými polo kami a

prodejem majetku (EBITDA) má hodnotu 1 047,5 mil. K . Tyto výsledky byly dosa eny za 11 m síc  výroby
od února 2013.

Tvorba zisku (mil. K )

Vývoj výnos , náklad  a zisku
Hlavní vliv na výši výnos  spole nosti má prodej silové elekt iny. Prodejní ceny silové elekt iny v pr hu roku
2013 klesaly, p esto tr by z jejího prodeje dosáhly hodnoty 2 881,6 mil. K . Krom  elekt iny dodávané do
distribu ní sít , je ást elekt iny prodána odb ratel m v areálu elektrárny a jeho blízkém okolí, v roce 2013

edstavovaly tyto prodeje 29,2 mil. K . V souvislosti s výrobou elekt iny byly v roce 2013 poskytovány také
podp rné a regula ní slu by pro distribu ní a p enosovou soustavu s celkovými výnosy 193,6 mil. K . Na
základ  platné vyhlášky Energetického regula ního ú adu nárokovala spole nost v roce 2013 p ísp vky na
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výrobu z obnovitelných zdroj , na kombinovanou výrobu elekt iny a tepla a na decentrální výrobu elekt iny
v celkové výši 71,6 mil. K .
Tr by za prodej tepla dosáhly 104,7 mil. K . Teplo je dodáváno v areálu elektrárny a do horkovod
spole nosti EZ Teplárenská, a. s., zásobující teplem odb ratele v Orlové a v Bohumín .
Provozní náklady nejvíce ovlivnily náklady na palivo v celkovém objemu 1 641,1 mil. K , z eho  96%

edstavují náklady na erné uhlí, zbývající ást jsou náklady na zemní plyn, pelety a topný olej. Významnou
ást náklad  p edstavují také náklady na nákup silové elekt iny ve výši 418,1 mil. K , který vhodn  dopl uje

vlastní výrobu elekt iny a napomáhá maximalizovat mar i z prodeje silové elekt iny. V oblasti slu eb p eva ují
náklady na opravy provozního majetku a nákup vybraných re ijních slu eb v rámci Skupiny EZ.

V roce 2013 došlo k zaú tování spot eby povolenek za rok 2012 a jejich vy azení do registru OTE. Zbývající
povolenky nabyté p i vkladu ásti podniku z EZ, a. s., byly prodány. Na konci roku nem la spole nost na

tu ádné emisní povolenky, p íd l bezplatných povolenek podle národního plánu pro rok 2013 prob hl a
v únoru 2014, v tomto m síci byly také nakoupeny chyb jící povolenky na spot ebu roku 2013. Na dokup
povolenek byla v roce 2013 vytvo ena rezerva.

Finan ní výsledek hospoda ení ovlivnily kurzové zisky a ztráty, kdy kurzových zisk  bylo dosa eno p edevším
ecen ním z statku EUR na b ném ú tu skokovou zm nou kurzu po zásahu eské národní banky na

podzim roku 2013.

Struktura majetku a kapitálu
Struktura aktiv k 31. 12. (mil. K )

Hodnotu aktiv spole nosti ovlivnil v pr hu roku 2013 vklad ásti podniku ze spole nosti EZ, a. s., k 1. 2.
2013 a jejich výše se meziro  zvýšila z 1,1 mil. K  na 2 900,0 mil. K .
Stálá aktiva vzrostla na hodnotu 665,9 mil. K , p em  jejich významnou ást tvo í nedokon ené investice

etn  poskytnutých záloh. Investi ní aktivity souvisí p edevším s ekologizací výrobních blok  B3 a B4.
Na konci roku 2013 nem la spole nost v majetku ádné emisní povolenky, p íd l bezplatných povolenek
podle národního plánu pro rok 2013 prob hl a  v únoru 2014.

Ob ná aktiva se v roce 2013 zvýšila na hodnotu 2 229,2 mil. K . Z hodnoty zásob 561,1 mil. K  p edstavuje
85% zásoba paliva na vlastních skládkách v areálu elektrárny, ostatní zásoby pak p edevším strategické
náhradní díly pro p ípad poruchy a mo nosti co nejrychlejšího obnovení provozu. Nejv tší polo kou na stran
aktiv jsou pohledávky za ovládanou osobou a jedná se o pohledávku za spole ností EZ, a. s., v rámci tzv.
cash poolingu a p edstavuje volné finan ní prost edky spole nosti.

Struktura pasiv k 31. 12. (mil. K )

Základní kapitál spole nosti byl v souvislosti s vkladem ásti podniku z EZ, a. s zvýšen na 1 350 mil. K ,
hodnota emisního á ia p edstavuje rozdíl 1. a 2. znaleckého posudku oce ujícího vkládanou ást
spole nosti.
V oblasti rezerv jsou krom  rezervy na da  z p íjmu vytvo eny p edevším rezervy na emise skleníkových plyn
a zam stnanecké po itky.
Spole nost v roce 2013 nevyu ívala jako zdroj financování bankovní úv ry.
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Pen ní toky
Pen ní toky (mil. K )

Pen ní toky mil. K
Pen ní prost edky a pen ní ekvivalenty na po átku období 0
Provozní innost 1 175
Investi ní innost -17
Finan ní innost -1 158
Pen ní prost edky a pen ní ekvivalenty ke konci období 0

Spole nost byla ji  od roku 2012 zapojena do cash poolingu v rámci Skupiny EZ, a proto vykazovala na
po átku roku nulové pen ní prost edky.
V pen ních tocích z provozní innosti se odrá í výsledky z provozní innosti, p edevším prodeje silové
elekt iny a tepla a sní ení skladových zásob uhlí, které byly do spole nosti vlo eny v rámci vkladu ásti
podniku z EZ, a. s.
Pen ní toky z investi ní innosti zvýšily prodeje emisních povolenek, sní ení ovlivnily investi ní náklady,

edevším zálohy na ekologizaci blok  B3 a B4.
Pen ní toky pou ité na finan ní innost p edstavují volné finan ní prost edky spole nosti a jsou
pohledávkou v rámci finan ního cash poolingu v rámci Skupiny EZ.

ízení rizik a pojišt ní
Elektrárna D tmarovice , a. s., nevytvá í samostatný systém ízení rizik, ale vyu ívá integrovaný systém ízení
rizik ve Skupin EZ, jeho  cílem je zvyšovat hodnotu Skupiny EZ p i podstupování akceptovatelného
rizika. Jednotlivé innosti jsou na základ  uzav ené smlouvy zajišt ny spole ností EZ, a. s. V souladu se
systémem ízení rizik Skupiny EZ jsou ve spole nosti vyhodnocována p edevším tr ní rizika a kredibilita
externích partner . Významnou sou ástí systému je také identifikace pojistných rizik a správa pojistných
smluv. Spole nost je pojišt na v rámci pojišt ní ve Skupin EZ. Majetkové pojišt ní uhelných elektráren
poskytuje pojistnou ochranu proti ivelním a strojním rizik m. Dále je sjednáno pojišt ní obecné
odpov dnosti za škodu a pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou leny statutárních a dozor ích
orgán  spole nosti.
Nedílnou sou ástí celého systému jsou vnit ní kontrolní mechanismy tvo ené souhrnem pravidel a postup
nastavených ve spole nosti, které napomáhají k ádnému a efektivnímu ízení spole nosti.

ízení bezpe nosti a kvality
Spole nost se ídí spole nými pravidly bezpe nosti ve Skupin EZ, které jsou zakotveny v dokumentu

ízení bezpe nosti ve Skupin EZ“. Elektrárna D tmarovice, a. s., p i všech svých innostech d sledn
dodr uje po adavky právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. D raz je
kladen p edevším na oblast prevence. Všechny innosti se ídí tak, aby se zajistila v nejvyšší mo né mí e
bezpe nost osob a zdravé pracovní prost edí. Hodnocení cíl , jak ukládá program „Bezpe ný podnik“, ke
kterému se spole nost p ihlásila, je pravideln  kontrolováno a vyhodnocováno. Cíle v oblasti BOZP byly v
roce 2013 spln ny. Vše bylo ov eno p i ka doro ním vnit ním auditu programu „Bezpe ný podnik”. V roce
2013 získala spole nost osv ení Bezpe ný podnik platné od íjna 2013 do íjna 2016, které vyhlašuje
Státní ú ad inspekce práce.
Ve spole nosti byly také, v souladu se zákonem 262/2006 Sb. (zákoník práce) provedeny prov rky
bezpe nosti a zdraví p i práci na všech pracovištích. Všechny zjišt né nedostatky byly odstran ny a vše
probíhalo za dohledu len  odborové organizace.
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Za ro 2013 nebyl u zam stnanc  spole nosti evidován ádný pracovní úraz, p ípad nemoci z povolání,
nedošlo k ádnému po áru zavin nému zam stnanci a nebyla zaznamenána ádná ekologická havárie.

edm t podnikání - vývoj v roce 2013
Hlavním p edm tem podnikání spole nosti Elektrárna D tmarovice, a. s., je: výroba elekt iny, obchod
s elekt inou, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie. Elektrárna je svým instalovaným výkonem  800
MW a realizovanou výrobou nejv tší elektrárnou v eské republice spalující erné uhlí. Spole nost za 11

síc  roku 2013 vyrobila 2148 GWh elektrické energie a 575 TJ tepla. Vzhledem k cen erného uhlí je
elektrárna provozována jako špi kový zdroj a musí pru  reagovat na po adavky trhu. To klade velké
nároky na obchodování s elekt inou, které je zajišt no na základ  SLA smlouvy se spole ností EZ, a. s.
Dodávky tepla byly zajišt ny dle pot eb odb ratel , p edevším spole nosti EZ Teplárenská, a. s., která
zásobuje teplem z elektrárny odb ratele ve m stech Orlová a Bohumín. Krom  t chto hlavních inností se
spole nost sna ila maximalizovat výsledky nabídkou dalších slu eb. Jedná se p edevším o pronájmy
k podnikatelské innosti, v etn  zajišt ní souvisejících slu eb, dodávky pitné vody a stla eného vzduchu,
zajišt ní provozu chemické laborato e v Teplárn  Vítkovice a zajišt ní chemických rozbor  vlastní
akreditovanou laborato í.

ekávaný vývoj v roce 2014
Výroba v roce 2014 bude ovlivn na realizací významné ekologické investice na sní ení emisí NOx na
výrobních blocích B3 a B4 s celkovými o ekávanými náklady ve výši 427 mil. K , p em  na realizaci budou
áste  vyu ity prost edky z dotací Evropské unie, Opera ního programu ivotní prost edí. V roce 2014

prob hnou realiza ní práce, které si vy ádají dlouhodob jší odstavení výrobních blok .

Ke dni 28. 2. 2013 o ekávala Elektrárna D tmarovice, a. s., v roce 2014 celkovou výrobu elekt iny ve výši
2448 GWh a dodávky tepla na úrovni 655 TJ. Krom  toho je spole nost p ipravena pru  reagovat na další
obchodní p íle itosti s cílem maximalizovat hospodá ské výsledky, nap íklad spoluspalovat biomasu
podobn  jako v roce 2013.
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Personalistika

Vývoj po tu zam stnanc
Na konci roku 2013 m la spole nost celkem 225 zam stnanc , z toho 28 en a 197 mu .

Struktura zam stnanc  dle vzd lání
základní vzd lání 3
vyu ení 45
st edoškolské vzd lání 138
vysokoškolské vzd lání 39

ková struktura zam stnanc
do 25 let 9
26 - 30 let 17
31 - 40 let 33
41 - 50 let 66
51 - 60 let 84
nad 60 let
   z toho nárok na d chod do 2 let

16
14

Nábor zam stnanc
Vkladem ásti podniku k 1. 2. 2013 p ešlo do spole nosti 221 zam stnanc  organiza ní jednotky Elektrárna

tmarovice z EZ, a. s. se zachováním všech pracovn právních vztah  v etn  kolektivní smlouvy.
Do konce roku 2013 nastoupilo do spole nosti 17 zam stnanc  a odešlo 13 zam stnanc . Nové nástupy a
výstupy souvisely p edevším s odchody zam stnanc  do starobního d chodu.

Vzd lávací program
Spole nost v nuje zna nou pozornost rozvoji znalostí a dovedností svých zam stnanc . Organizování nejen
povinných školení nutných k udr ení i prohloubení kvalifikace zam stnanc , nezbytných pro zajišt ní
innosti související s p edm tem podnikání je pro spole nost samoz ejmostí. innosti související se školením

a dalším vzd láváním zam stnanc  organiza  zajiš uje na základ  SLA smlouvy EZ, a. s.

Celkem 949 tis. K
zákonná školení 348 tis. K
odborná školení 488 tis. K
jazyková p íprava 113 tis. K

Sociální politika
Sociální politika je postavena na zachování sociálního smíru. P edstavuje široký okruh aktivit a výhod
poskytovaných zam stnanc m formou pen ních i nepen ních pln ní, která jsou ošet ena v kolektivní
smlouv  uzav ené mezi zam stnavatelem a odborovou organizací. Zam stnanc m jsou poskytovány
nadpr rné mzdy. Dále je ve spole nosti stanovena zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdn ,
dovolená je prodlou ena o jeden týden navíc nad rámec zákonného nároku a zam stnanc m je poskytováno
pracovní volno s náhradou mzdy nad rozsah daný právními p edpisy. Spole nost poskytuje zam stnanc m i
nadstandardní rozsah zam stnaneckých výhod, jako jsou osobní ú ty ur ené zejména pro rekreaci, zdravotní
pé e, p ísp vky na penzijní p ipojišt ní, ivotní pojišt ní, závodní stravování, finan ní p ísp vky po dobu
prvních 3 dn  nemoci, odm ny k ivotnímu výro í a p i odchodu do d chodu a v mimo ádných p ípadech
jednorázové sociální výpomoci.
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Vztahy s odbory
Ve spole nosti Elektrárna D tmarovice, a. s., p sobila v roce 2013 jedna odborová organizace, ve které bylo
ke konci roku organizováno 117 zam stnanc , to je 52 % z celkového po tu zam stnanc .

hem roku 2013 se uskute nila pravidelná m sí ní jednání zam stnavatele se zástupci odborové
organizace, v rámci kterých byly p edávány informace a bylo zajišt no projednání organiza ních zm n a
dalších témat stanovených zákoníkem práce a kolektivní smlouvou.
Kolektivní smlouva je uzav ena do 31. 12. 2014. Na podzim roku 2013 probíhalo kolektivní vyjednávání o
dodatku k platné kolektivní smlouv , týkající se p edevším mzdového nár stu na rok 2014. Kolektivní
vyjednávání bylo v prosinci 2013 završeno podpisem dodatku . 1 kolektivní smlouvy.

Ochrana ivotního prost edí
Elektrárna D tmarovice, a. s., pat í mezi významné výrobní firmy v Moravskoslezském kraji a svoji innost
provozuje v souladu s platným integrovaným povolením dle zákona . 76/2002 Sb. o integrované prevenci ve
zn ní zákona 69/2013 Sb.  a certifikovaným systémem EMS podle normy SN EN ISO 14001 : 2005. V
dubnu 2014 byl spole ností Bureau Veritas Czech Republic spol. s r.o. úsp šn  proveden recertifika ní audit
dle normy SN EN ISO 14001 : 2005, kterým byla platnost certifikátu prodlou ena na 3 roky.
Spole nost zajiš uje bezpe nou výrobu elektrické energie a tepla zp sobem šetrným k ivotnímu prost edí,

esto p i jeho výrob  vzniká nezanedbatelné mno ství odpad  a zne iš ujících látek.
Emise zne iš ujících látek v období 1. 2. 2013 - 31. 12 .2013:
Tuhé zne iš ující látky  91,9 tun
SO2 1339,9 tun
NOx 2755,3 tun
CO 96,3 tun
Zálohy na poplatek za zne iš ování ovzduší za rok 2013 byly zaplaceny ve výši 4 373 tis. K  na ú et Celního

adu pro Moravskoslezský kraj.
V roce 2014 se uskute ní realiza ní ást investi ní akce na denitrifikaci kotl  K3 a K4 metodou selektivní
katalytické redukce, která do budoucna garantuje hodnoty emisí NOx na maximální hodnotu 200 mg/m3.

Produkce emisí CO2 byla za celý rok 2013 celkem 2 091 973 tun, z eho  p ipadalo 23 272 tun na výrobu z
biomasy a tyto hodnoty byly ov eny auditorskou spole ností Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o., dne
25. února 2014. Za m síc leden, kdy zdroj byl ješt  sou ástí spole nosti EZ, a. s., byly emise 168 896 tun.
Zú tování s registrem probíhá na ro ní bázi a vkladem ásti podniku p ešly na spole nost všechny p edchozí
závazky a povinnosti týkající se elektrárny jako zdroje zne išt ní. V rámci 2. národního aloka ního plánu na
období 2013 - 2018 je ka dému uvedenému provozovateli zdroje zne išt ní ka doro  bezplatn  p id len
ur itý objem emisních povolenek. Na rok 2013 se jedná o bezplatný p íd l 1 741 139 kus  povolenek.

Odpady
Odpadová problematika je ešena v souladu s legislativou, systémem bezodpadových technologií, vyu itím
druhotných surovin a v souladu s platným integrovaným povolením. Celkové náklady na likvidaci odpad
jsou 5,2 mil. K . Jedná se zejména o komunální odpad a zne išt nou vodu z procesu odsí ení kou ových
spalin.
Nejú inn jší p ístup k omezování produkce odpad  je p edcházení jejich vzniku a snaha o maximální
vyu ívání odpad  ze spalování a odsí ení. Popílek ze spalování uhlí a energosádrovec vzniklý p i procesu
odsí ení kou ových spalin jsou certifikovány v souladu s evropskou legislativou jako výrobek a tém  celá
produkce za období únor a  prosinec 2013 ve výši 271 501 tun byla prodána k dalšímu vyu ití.
Výroba elektrické energie a tepla je náro ná na celkové mno ství a kvalitu vody. Celá technologie vodního
hospodá ství je navr ena tak, aby se maximáln  recyklovala ji  pou itá voda, i p esto byly poplatky za odb r
povrchové vody z eky Olše ve výši 19,3 mil. K .
Vypoušt ní odpadních vod je provád no po jejich vy išt ní ve vlastních isti kách odpadních vod. Poplatky
za vypoušt ní odpadních vod byly v roce 2013 ve výši 204 tis. K .

Soudní spory a jiná ízení
Na Elektrárnu D tmarovice, a. s., je podáno n kolik alob státním podnikem Lesy eské republiky o náhradu
škody na lesních porostech zp sobenou emisemi zne iš ujících látek od roku 1997. Spole nost tyto nároky
neuznává, p esto na riziko t chto spor  vytvá í rezervu, k 31. 12. 2013 inila výše této rezervy 4,0 mil. K .
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Místa p ístupná k exkurzím ve ejnosti
Na elektrárn  je ka doro  po ádán den otev ených dve í ke Dni d tí, který se t ší velkému zájmu ve ejnosti
z blízkého okolí. V rámci této akce jsou zajišt ny komentované prohlídky výrobního za ízení elektrárny a
probíhá kulturní program zam ený p edevším na d tské návšt vníky.
V p ípad  zájmu je mo né dohodnout pro skupiny exkurzi v pr hu celého roku na telefonním ísle
591 102 889 nebo prost ednictvím e-mailu miroslava.plachetkova@cez.cz.
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Pou ité jednotky a zkratky

Jednotka Komentá
TJ terajoul; jednotka práce (energie)
kV kilovolt; jednotka elektrického potenciálu (nap tí)
MW megawatt; jednotka výkonu
GWh gigawatthodina; jednotka práce

Zkratka Komentá
BOZP Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
EBIT Zisk p ed zdan ním a ostatními náklady a výnosy
EBITDA Provozní zisk p ed odpisy, opravnými polo kami a prodejem majetku
EMS Environmentální mana erský systém
OTE Operátor trhu
REACH Na ízení Evropské rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a

omezování chemických látek
SLA smlouva Smlouva o poskytování slu eb
VB Výrobní blok
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovaná ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 zákona .
513/1991 Sb., obchodní zákoník ve zn ní pozd jších p edpis  (dále i „Zpráva“)

1. Ovládaná osoba, ovládající osoby

EZ, a. s.
Název: EZ, a. s.
Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Identifika ní íslo: 452 74 649
Zapsaná v obchodním rejst íku vedeném: stským soudem v Praze, oddíl B, vlo ka 1581

(dále jen „Ovládající osoba“ nebo „ EZ“)

Elektrárna D tmarovice, a. s.
Název: Elektrárna D tmarovice, a.s.
Sídlo: tmarovice 1202, PS  735 71
Identifika ní íslo: 294 52 279
Zapsaná v obchodním rejst íku vedeném: stským soudem v Ostrav , oddíl B, vlo ka 10329

(dále jen „Ovládaná osoba“ nebo „Elektrárna D tmarovice“)

Zpráva je v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku zpracovávána za období od 1. ledna
2013 do 31. prosince 2013.

2. Schéma struktury celého koncernu

Viz P íloha . 2

3. Abecední seznam propojených osob

Viz P íloha . 1

4. Schéma vztah  v koncernu

Elektrárna D tmarovice, a. s.
Ovládaná osoba

Ministerstvo financí eské
republiky - ovládající osoba

EZ, a. s.
ovládající osoba

Dce iné spole nosti R

Dce iné spole nosti EZ, a. s.
Osoby nep ímo ovládané R,
vnu ky R

Osoby nep ímo ovládané R,
pravnu ky R

Osoby nep ímo ovládané
EZ, a. s. - vnu ky EZ, a. s.

Osoby nep ímo ovládané
EZ, a. s. – pravnu ky EZ, a.

Osoby nep ímo ovládané
EZ, a. s. – prapravnu ky EZ,

a. s.

Vlastnictví v rámci
propojených osob

Vztahy popisované v této
zpráv



Elektrárna D tmarovice, a. s. 23
Výro ní zpráva 2013

5. Smluvní vztahy

Tento p ehled zahrnuje jednak smlouvy uzav ené spole ností Elektrárna D tmarovice s propojenými
osobami, tj. s Ovládající osobou, EZ, a. s., a ostatními osobami ovládanými Ovládající osobou, tak i smlouvy
mezi Elektrárnou D tmarovice a ostatními osobami ovládanými Ovládající osobou, které na Elektrárnu

tmarovice p ešly v rámci vkladu ásti podniku z EZ, a. s.

Ovládaná osoba v roce 2013 uzav ela smlouvy se spole nostmi uvedenými ní e, tedy:

a) se spole ností EZ, a. s.

Smlouvu o vkladu ásti podniku
Smlouvu o vypo ádání vzájemných závazk  (v d sledku vkladu ásti podniku)
Dodatek . 1 ke smlouv  o poskytování slu eb, sou ástí dodatku jsou p ílohy:

A – Poskytování da ových slu eb,
C – Personální slu by,
D – Poskytování finan ních slu eb,
F – Slu by v oblasti nákupního procesu,
G – Vnit ní komunikace,
H – Management bezpe nosti a kvality,
I – Metodika controllingu a reportingu,
J – ízení rizik,
M – ízení fyzické ochrany,
N3 – Trading pro Elektrárnu D tmarovice,
O – Poskytování slu eb v oblasti BOZP, PO a ochrany ivotního prost edí,
Q – Centrální in enýring,
R – Údr ba,
S5 – Prodej tepelné a elektrické energie drobným odb ratel m,
T – Poskytování slu eb v oblasti „Nákup paliv a vápence“

Dodatek . 2 ke smlouv  o poskytování slu eb, zm na p ílohy O - Poskytování slu eb v oblasti BOZP, PO
a ochrany ivotního prost edí

Kontrakty na nákup a prodej elektrické energie dle standard  EFET
Kontrakty na nákup a prodej emisních povolenek dle standard  EFET
Op ní smlouvu na nákup elektrické energie
Dodatek . 1, . 2 a . 3 ke smlouv  o vzájemných úv rových rámcích v návaznosti na dohodu o

poskytování víceúrov ového flexi on-line cash poolingu
Smlouvu o p evzetí odpov dnosti za odchylku, p eú tování platby za odchylku a regula ní energii
Smlouvu o nájmu nebytových prostor v lokalit  EVI
Smlouvu o nájmu nebytových prostor (Elektrárna D tmarovice jako pronajímatel)
Dodatek . 1, . 2 a . 3 ke smlouv  o nájmu nebytových prostor
Smlouva o dodávce tepelné energie
Smlouvu o provedení technické náhrady za poskytování podp rných slu eb (Elektrárna D tmarovice

jako p evodce)
Smlouvu o provedení technické náhrady za poskytování podp rných slu eb (Elektrárna D tmarovice

jako p íjemce)
Smlouvu o poskytování slu eb v oblasti laborato e a výkonu vodohospodá e a technologa provozu pro

EVI
Smlouvu o poskytování inností a slu eb polygrafa pro EVI

b) se spole ností EZ Korporátní slu by, s.r.o.

Rámcovou smlouvu o poskytování a zajiš ování slu eb a pronájm
Díl í smlouvu o zpracování došlé a odesílané korespondence k rámcové smlouv
Díl í smlouvu o poskytování spisových a skarta ních slu eb k rámcové smlouv
Díl í smlouvu o poskytování tiskových a reprografických slu eb k rámcové smlouv
Díl í smlouvu o poskytování personálních slu eb k rámcové smlouv
Díl í smlouvu o poskytování ú etních slu eb k rámcové smlouv
Dodatek .1 k díl í smlouv  o poskytování personálních slu eb
Díl í smlouvu o poskytování slu eb v oblasti správy majetku k rámcové smlouv
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Díl í smlouvu o full service leasingu k rámcové smlouv
Díl í smlouvu o nájmu vozidel (autop ovn ) k rámcové smlouv
Smlouvu o nájmu nebytových prostor (Elektrárna D tmarovice jako pronajímatel)
Dodatek . 1 ke smlouv  o nájmu nebytových prostor

c) se spole ností EZ ICT Services, a. s.

Rámcovou smlouvu o poskytování slu eb
Díl í smlouvu o poskytování slu eb k rámcové smlouv
Díl í smlouvu o poskytování slu eb na systémech technické ochrany a elektrické po ární signalizace
Smlouva o výp ce komunika ního vedení
Smlouvu o nájmu nebytových prostor (Elektrárna D tmarovice jako pronajímatel)
Dodatek . 1 ke smlouv  o nájmu nebytových prostor

d) se spole ností EZ Energetické produkty, s. r. o.

Dodatek . 5 ke smlouv  o poskytování inností související se zadním palivovým cyklem (VEP)
Kupní smlouvu na prodej certifikovaných VEP
Smlouvu o nájmu nebytových prostor (Elektrárna D tmarovice jako pronajímatel)
Dodatek . 1 a 2 k smlouv  o nájmu nebytových prostor

e) se spole ností EZ Distribuce, a. s.

Smlouvu o poskytování podp rné slu by regulace nap tí a jalových výkon  v roce 2013
Smlouvu o poskytování podp rné slu by regulace nap tí a jalových výkon  v roce 2014

f) se spole ností Elektrárna Po erady, a. s.

4 smlouvy o provedení technické náhrady za poskytování podp rných slu eb (Elektrárna D tmarovice
jako p evodce)

g) se spole ností EZ Teplárenská, a. s.

Smlouvu o z ízení v cného b emene za ú elem provozování tepelného rozvodného za ízení

h) se spole ností EZ Energetické slu by, a. s.

Smlouvu o dílo – Vým na ventilátoru kou ových spalin
Dodatek . 1 ke smlouv  o dílo – Vým na ventilátoru kou ových spalin
Smlouva o dílo – Demontá  plynového kotle a jeho p evoz na ED
Smlouvu o dílo – Rekonstrukce venkovních sk íní el. stanice 110 kV
Smlouvu o dílo – Rekonstrukce venkovního osv tlení

i) se spole ností Telco Pro Services, a. s.

Smlouva o dodávce tepelné energie

j) se spole ností EZ Distribu ní slu by, s. r. o.

Smlouvu na zkoušky ochranných pom cek elektro

Na Ovládanou osobu p ešly k 1. 2. 2013 v rámci vkladu ásti podniku z EZ, a. s. smlouvy se spole nostmi
uvedenými ní e, tedy:

a) se spole ností EZ Energetické produkty, s. r. o.

Smlouva na dodávku elekt iny z rozvodu Elektrárny D tmarovice
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Smlouva o dodávce tepelné energie
Nájemní smlouva (Elektrárna D tmarovice jako pronajímatel)
Smlouva o prodeji certifikovaných VEP
Smlouva o poskytování inností související se zadním palivovým cyklem (VEP)
Smlouva o opravách a údr  LC VEP + PH

b) se spole ností EZ Teplárenská, a. s.

Smlouva na dodávku elekt iny z rozvodu Elektrárny D tmarovice
Smlouva o dodávce tepelné energie (Elektrárna D tmarovice jako dodavatel)
Smlouva o nájmu nebytových prostor (Elektrárna D tmarovice jako pronajímatel)
Smlouva o prodeji skladového zbo í
Smlouva o poskytování slu eb
Smlouva o dodávce tepelné energie

c) se spole ností EZ ICT Services, a. s.

Smlouva o dodávce tepelné energie
Smlouva o nájmu nebytových prostor

d) se spole ností EZ Korporátní slu by, s.r.o.

Smlouva o dodávce tepelné energie

e) se spole ností EZ Energetické slu by, s.r.o.

Smlouva na rozbory vody ED  a EVI

f) se spole ností EZ Distribuce, a. s.

Smlouva o p ipojení za ízení výrobce elekt iny k distribu ní soustav

g) Se spole ností EZ Prodej, s.r.o.

3 sdru ené smlouvy na dodávky elektrické energie

Tyto smlouvy byly uzav eny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá protipln ní.
Elektrárn  D tmarovice z t chto vztah  nevznikla ádná újma.

6. Jiné právní úkony a ostatní opat ení

Ovládaná osoba v roce 2013 neu inila ádné jiné právní úkony a nep ijala ádné další opat ení v zájmu nebo
na popud propojených osob, které by, ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 zákona . 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník ve zn ní pozd jších p edpis , m ly být p edm tem této Zprávy.

7. Ostatní informace

rnost údaj
Za d rné jsou v rámci koncernu pova ovány informace a skute nosti, které jsou sou ástí obchodního
tajemství propojených osob a informace, které byly ozna eny n kterou osobou, která je sou ástí koncernu.
Za d rné jsou pova ovány rovn  veškeré informace z obchodního styku, které by samy o sob  nebo
v souvislosti s jinými informacemi mohly zp sobit újmu kterékoliv osob  tvo ící koncern.

Z tohoto d vodu tato Zpráva neobsahuje informace o cenách, pop ípad  mno ství.
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8. Záv r

Zpracování této Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami bylo v zákonné lh  zajišt no statutárním
orgánem Elektrárny D tmarovice.

Zpráva byla zpracována podle nejlepšího v domí a sv domí zpracovatel . Zpracovatelé erpali ze
všech dostupných podklad  a dokument  s vynalo ením maximálního úsilí.

Vymezení propojených osob bylo zpracováno dle podklad  poskytnutých EZ, a. s.

Tato Zpráva podléhá p ezkoumání dozor í radou Elektrárna D tmarovice.

Tato Zpráva bude p ipojena k výro ní zpráv  Elektrárna D tmarovice.

V D tmarovicích dne 27. b ezna 2014

__________________________________ ____________________________

Ing. Vlastimír Kontrik Mgr. René Cuber
edseda p edstavenstva místop edseda p edstavenstva
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etní záv rka spole nosti

Rozvaha k 31. 12. 2013 (v tis. K )

Ozna . A K T I V A žné ú etní období
Minulé

etní
období

Brutto Korekce Netto Netto

      AKTIVA CELKEM 9 665 051 -6 765 018 2 900 033 1 118

A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.     Dlouhodobý majetek 7 419 669 -6 753 731 665 938

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 49 755 -44 499 5 256

B. I. 1. izovací výdaje

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3. Software 48 201 -44 350 3 851

4. Ocenitelná práva 1 194 -149 1 045

5. Goodwill

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 360 360

    8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 7 369 914 -6 709 232 660 682

B. II. 1. Pozemky 68 795 68 795

2. Stavby 2 162 608 -1 647 480 515 128

3. Samostatné movité v ci a soubory movitých
cí 5 382 506 -5 094 000 288 506

4. stitelské celky trvalých porost

5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 198 1 198

7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 126 728 126 728

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek 155 767 155 767

    9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku -527 688 32 248 -495 440

B. III.   Dlouhodobý finan ní majetek

B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba

2. Podíly v ú etních jednotkách
pod podstatným vlivem

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4. ky a úv ry -  ovládaná nebo ovládající
osoba, podstatný vliv

5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek

6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finan ní majetek
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Ozna . A K T I V A žné ú etní období
Minulé

etní
období

Brutto Korekce Netto Netto

C.   Ob žná aktiva 2 240 460 -11 287 2 229 173 1 118

C. I.   Zásoby 562 072 -977 561 095

C. I. 1. Materiál 561 921 -977 560 944

2. Nedokon ená výroba a polotovary

3. Výrobky

4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny

5. Zboží

  6. Poskytnuté zálohy na zásoby 151 151

C. II.   Dlouhodobé pohledávky 1 678 1 678

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Pohledávky - podstatný vliv

4. Pohledávky za spole níky a za ú astníky
sdružení

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 150 150

6. Dohadné ú ty aktivní

7. Jiné pohledávky 344 344

  8. Odložená da ová pohledávka 1 184 1 184

C. III.   Krátkodobé pohledávky 1 676 404 -10 310 1 666 094 1 118

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah 473 410 -10 310 463 100

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 1 158 992 1 158 992 1 093

3. Pohledávky - podstatný vliv

4. Pohledávky za spole níky a za ú astníky
sdružení

5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní

6. Stát - da ové pohledávky 25

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 40 40

8. Dohadné ú ty aktivní 13 852 13 852

  9. Jiné pohledávky 30 110 30 110

C. IV.   Krátkodobý finan ní majetek 306 306

C. IV. 1. Peníze

2. ty v bankách 306 306

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly

  4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek

D. I.   asové rozlišení 4 922 4 922

D. I. 1. Náklady p íštích období 4 871 4 871

2. Komplexní náklady p íštích období

  3. íjmy p íštích období 51 51



Elektrárna D tmarovice, a. s. 29
Výro ní zpráva 2013

Ozna . P A S I V A žné ú etní
období

Minulé ú etní
období

  PASIVA CELKEM 2 900 033 1118

A.   Vlastní kapitál 2 275 898 944

A. I.   Základní kapitál 1 350 000 2 000

A. I. 1. Základní kapitál 1 350 000 2 000

2. Vlastní akcie (-)/Vlastní obchodní podíly (-)

  3. Zm ny základního kapitálu

A. II.   Kapitálové fondy 273 965

A. II. 1. Emisní ážio 273 965

2. Ostatní kapitálové fondy

3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk

4. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách spole ností

5. Rozdíly z p em n spole ností

  6. Rozdíly z ocen ní p i p em nách spole ností

A. III.   Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

A. III. 1. Zákonný rezervní fond

  2. Statutární a ostatní fondy

A. IV.   Výsledek hospoda ení minulých let -29 944

A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulých let

2. Neuhrazená ztráta minulých let -29 944

3. Jiný výsledek hospoda ení minulých let

A. V.   Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) 681 877 -1056

B.   Cizí zdroje 618 611 174

B. I.   Rezervy 276 187

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 251

2. Rezerva na d chody a podobné závazky

3. Rezerva na da  z p íjm 190 745

  4. Ostatní rezervy 85 191

B. II.   Dlouhodobé závazky 270

B. II. 1. Závazky z obchodních vztah 270

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Závazky - podstatný vliv

4. Závazky ke spole ník m a k ú astník m sdružení

5. Dlouhodobé p ijaté zálohy

6. Vydané dluhopisy

7. Dlouhodobé sm nky k úhrad

8. Dohadné ú ty pasivní

9. Jiné závazky

  10. Odložený da ový závazek
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Ozna . P A S I V A žné ú etní
období

Minulé ú etní
období

B. III.   Krátkodobé závazky 342 154 174

B. III. 1. Závazky z obchodních vztah 263 773

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

3. Závazky - podstatný vliv

4. Závazky ke spole ník m a k ú astník m sdružení

5. Závazky k zam stnanc m 7 397 74

6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 4 306 48

7. Stát - da ové závazky a dotace 20 654 22

8. Krátkodobé p ijaté zálohy

9. Vydané dluhopisy

10. Dohadné ú ty pasivní 45 712 30

    11. Jiné závazky 312

B. IV.   Bankovní úv ry a výpomoci

B. IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé

2. Krátkodobé bankovní úv ry

    3. Krátkodobé finan ní výpomoci

C. I.   asové rozlišení 5 524

C. I. 1. Výdaje p íštích období

    2. Výnosy p íštích období 5 524

Datum: Podpis statutárního orgánu Osoba odpov dná Osoba odpov dná
za ú etnictví za ú etní záv rku

Ing. Vlastimír Kontrik
21.úrora
2014 Mgr. René Cuber Ing. Vlastimír Kontrik Ing. Petr Podlipný
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013 (v tis. K )

Ozna ení Text Skute nost v ú etním období

žném minulém

I.   Tržby za prodej zboží

A.   Náklady vynaložené na prodané zboží

+ Obchodní marže

II.   Výkony 3 296 769

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb 3 296 719

2. Zm na stavu zásob vlastní innosti

3. Aktivace 50

B.   Výkonová spot eba 2 363 898 183

B. 1. Spot eba materiálu a energie 2 121 886

2. Služby 242 012 183

+ idaná hodnota 932 871 -183

C.   Osobní náklady 154 700 724

C. 1. Mzdové náklady 104 308

2. Odm ny len m orgán  spole nosti 1 296 540

3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 36 946 184

4. Sociální náklady 12 150

D.   Dan  a poplatky 6 611 140

E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 196 041

III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 206 250

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 204 889

2. Tržby z prodeje materiálu 1 361

F. st. cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu 122 059

F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 121 387

2. Prodaný materiál 672

G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních náklad  p íštích období 41 787

IV.   Ostatní provozní výnosy 154 612

H.   Ostatní provozní náklady 10 205

V.   P evod provozních výnos

I.   P evod provozních náklad

* Provozní výsledek hospoda ení 762 331 -1 047
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Ozna ení Text Skute nost v ú etním období

žném minulém

VI.   Tržby z prodeje cenných papír  a podíl

J.   Prodané cenné papíry a podíly

VII.   Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku

VII. 1. Výnosy z  podíl  v ovládaných osobách
a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír  a podíl

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku

VIII.   Výnosy z krátkodobého finan ního majetku

K.   Náklady  z finan ního majetku

IX.   Výnosy z p ecen ní cenných papír  a derivát

L.   Náklady z p ecen ní cenných papír  a derivát

M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní
oblasti

X.   Výnosové úroky 388 1

N.   Nákladové úroky 79

XI.   Ostatní finan ní výnosy 104 409

O.   Ostatní finan ní náklady 24 499 10

XII.   P evod finan ních výnos

P.   P evod finan ních náklad

* Finan ní výsledek hospoda ení 80 219 -9

Q.   Da  z p íjm  za b žnou innost 160 673

Q. 1.  -  splatná 190 745

2.  -  odložená -30 072

** Výsledek hospoda ení za b žnou innost 681 877 -1 056

XIII.   Mimo ádné výnosy

R.   Mimo ádné náklady

S.   Da  z p íjm  z mimo ádné innosti

S. 1.  -  splatná

2.  -  odložená

* Mimo ádný výsledek hospoda ení

T.   P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m

*** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 681 877 -1 056

**** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) 842 550 -1 056

Datum: Podpis statutárního orgánu Osoba odpov dná Osoba odpov dná
za ú etnictví za ú etní záv rku

Ing. Vlastimír Kontrik
21.úrora
2014 Mgr. René Cuber Ing. Vlastimír Kontrik Ing. Petr Podlipný
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1.  POPIS SPOLE NOSTI

Spole nost Elektrárna D tmarovice, a. s. (dále jen „spole nost”) vznikla zápisem do obchodního
rejst íku dne 7. 9. 2012 a sídlí v D tmarovicích, D tmarovice 1202, I  294 52 279. Hlavním

edm tem innosti spole nosti je výroba a prodej elektrické energie a tepla.

Spole nost je sou ástí Skupiny EZ. Jediným spole níkem a 100% vlastníkem spole nosti je
spole nost EZ, a. s.

Spole nost je sou ástí konsolida ního celku mate ské spole nosti.

lenové statutárních orgán  k 31. 12. 2013:

edstavenstvo
edseda: Ing. Vlastimír Kontrik

Místop edseda: Mgr. René Cuber

len: Ing. Petr Kursa, MBA

Dozor í rada
edseda: Ing. Tomáš Dzik

Místop edseda: Mgr. Andrzej Martynek

len: Ing. Martin Jašek, M.A.

V roce 2013 byly provedeny tyto zm ny v obchodním rejst íku spole nosti:

- Mgr. René Cuber, zapsán jako místop edseda p edstavenstva dne 1. 2. 2013,
- Ing. Pavel Janík, vymazán jako místop edseda p edstavenstva dne 31. 1. 2013,
- Ing. Martin Jašek, M.A., zapsán jako len dozor í rady dne 1. 4. 2013,
- Mgr. Tomáš Petrá , vymazán jako len dozor í rady dne 31. 3. 2013.
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Spole nost má následující organiza ní strukturu:

Spole nost nemá organiza ní složku v zahrani í.

Elektrárna D tmarovice, a.s.
 9100

 generální editel

úsek
 finan ního a obchodního editele

 91R200000

odd lení
 provozní ekonomie

 91R200100

odd lení
 ú etnictví

 91R200200

úsek
 generálního editele

 91R100000

odd lení
 PO a BOZP
 91R100100

úsek
editele správy majetku

 91R500000

odd lení
 správa kotelny a odsí ení

 91R500100

odd lení
 správa strojovny, VH a VT

 91R500200

úsek
 výrobního editele

 91R400000

odd lení
ízení provozu
 91R400100

sm na
 zelená

 91R400300

odd lení
 nákup a MTZ
 91R200300

provoz
 chemie

 91R400101

sm na
ervená

 91R400200

provoz
 dvojblok

 91R400201

provoz
 elektro

 91R400203

provoz
 dvojblok

 91R400202

provoz
 dvojblok

 91R400301

provoz
 elektro

 91R400303

provoz
 dvojblok

 91R400302

sm na
 žlutá

 91R400400

provoz
 dvojblok

 91R400401

provoz
 dvojblok

 91R400402

provoz
 elektro

 91R400403

sm na
 modrá

 91R400500

provoz
 dvojblok

 91R400501

provoz
 dvojblok

 91R400502

provoz
 elektro

 91R400503

odd lení
 akreditovaná laborato

 91R400600

laborato  TVI
 91R400601

odd lení
 správa elektro a MaR

 91R500300

odd lení
 správa stav., spol. tech. a zauhl.

 91R500400
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Na základ  smlouvy o vkladu ásti podniku ze dne 14. 1. 2013 uzav ené mezi spole ností a
spole ností EZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PS  140 53, I O 452 74 649,
došlo s ú inností ke dni 1. 2. 2013 ke vkladu ásti podniku spole nosti EZ, a. s., p edstavované
organiza ní jednotkou "Elektrárna D tmarovice", do základního kapitálu spole nosti Elektrárna

tmarovice, a. s.

Struktura vkládané ásti podniku byla následující (v tis. K ):

Brutto Oprávky Netto

Dlouhodobý nehmotný majetek 166 901  -42 372 124 529

Dlouhodobý hmotný majetek 7 645 975 -6 547 567 1 098 408

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 12 040 -12 040 -

Dlouhodobý majetek 7 824 916 -6 601 979 1 222 937

Zásoby 1 100 588 -11 1 100 577

Krátkodobý finan ní majetek 272 - 272

Krátkodobé pohledávky 38 226 -10 312 27 914

Ob žná aktiva 1 139 086 -10 323 1 128 763

Aktiva celkem 8 964 002 -6 612 302 2 351 700

Základní kapitál 1 348 000

Kapitálové fondy 956

Vlastní kapitál 1 348 956

Rezervy 44 618

Krátkodobé závazky 36 012

Dotace 121 387

Cizí zdroje 202 017

Pasiva celkem 1 550 973

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY

iložená ú etní záv rka byla p ipravena podle zákona o ú etnictví a provád cí vyhlášky k n mu
ve zn ní platném pro rok 2013.

Údaje v p edložené ú etní záv rce zahrnují údaje za b žné období od 1. ledna 2013
do 31. prosince 2013, tj. za 12 m síc . Protože spole nost vznikla zápisem do obchodního rejst íku
dne 7. 9. 2012, jsou údaje za minulé období v rozvaze uvedeny k 31. 12. 2012 a ve výkazu zisku a
ztráty za období od 7. 9. 2012 do 31. 12. 2012. Z tohoto d vodu nejsou údaje za b žné a minulé
období z d vodu nestejné délky prezentovaných období zcela srovnatelné.

Spole nost v roce 2012 nem la povinnost auditu. Z tohoto d vodu nebyla ú etní záv rka
k 31. 12. 2012 auditována.
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3.  OBECNÉ Ú ETNÍ ZÁSADY

Zp soby oce ování, které spole nost používala p i sestavení ú etní záv rky, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které obsahují cenu po ízení a
náklady s po ízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. K  je odepisován do náklad  na základ  p edpokládané
doby životnosti p íslušného majetku.

Odpisy jsou vypo teny na základ  po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti p íslušného
majetku. P edpokládaná životnost je stanovena takto:

Po et let
izovací výdaje 5

Software 3-4

Ocenitelná práva 6

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení, náklady
na dopravu, clo a další náklady s po ízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. K  se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho po izovací cenu.
Opravy a údržba se ú tují do náklad .

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku p edstavuje rozdíl mezi ocen ním podniku (nebo jeho ásti)
nabytého vkladem a souhrnem ocen ní jednotlivých složek majetku v ú etnictví vkládající spole nosti
sníženým o p evzaté závazky.

Odpisy jsou vypo teny na základ  po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti p íslušného
majetku. P edpokládaná životnost je stanovena takto:

Po et let
Stavby 30-50

Stroje, p ístroje a za ízení 2-25

Inventá 8-20

Oce ovací rozdíl k nabytému
majetku 15
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c) Finan ní majetek

Krátkodobý finan ní majetek tvo í peníze na vázaných bankovních ú tech.

Pen žní prost edky

V rámci Skupiny EZ byl zaveden systém využívání volných pen žních prost edk  jednotlivých
spole ností Skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prost edky vložené do tohoto systému nebo využívané
z tohoto systému k datu ú etní záv rky jsou v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé pohledávky
– ovládající a ídící osoba“, p ípadn  „Krátkodobé závazky – ovládající a ídící osoba“ a zm na stavu

chto prost edk  je vykázána v p ehledu o pen žních tocích v položce „Poskytnuté p ky a úv ry“.

Dlouhodobý finan ní majetek tvo í realizovatelné cenné papíry. Cenné papíry realizovatelné jsou
cenné papíry, které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem drženým do splatnosti
ani majetkovou ú astí.

K 31. 12. se jednotlivé složky finan ního majetku p ece ují níže uvedeným zp sobem:

 Realizovatelné cenné papíry reálnou hodnotou, zm na reálné hodnoty se ú tuje do vlastního
kapitálu jako oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk .

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou ocen ny po izovacími cenami s použitím metody "first-in, first-out" (FIFO -
první cena pro ocen ní p ír stku zásob se použije jako první cena pro ocen ní úbytku zásob).
Po izovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich po ízení v etn  náklad  s po ízením souvisejících
(náklady na p epravu, clo, provize atd.).

Ocen ní nepot ebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu
prost ednictvím ú tu opravných položek, který se v p iložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce.

e) Pohledávky

Pohledávky se oce ují jmenovitou hodnotou. Ocen ní pochybných pohledávek se snižuje pomocí
opravných položek na vrub náklad  na jejich realiza ní hodnotu.

f) Deriváty

Deriváty se prvotn  oce ují po izovacími cenami. V p iložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako
sou ást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazk .

Deriváty se lení na deriváty k obchodování a deriváty zajiš ovací. Zajiš ovací deriváty jsou sjednány
za ú elem zajišt ní reálné hodnoty nebo za ú elem zajišt ní pen žních tok . Aby mohl být derivát
klasifikován jako zajiš ovací, musí zm ny v reálné hodnot  nebo zm ny pen žních tok  vyplývající ze
zajiš ovacích derivát  zcela nebo z ásti kompenzovat zm ny v reálné hodnot  zajišt né položky nebo
zm ny pen žních tok  plynoucích ze zajišt né položky a spole nost musí zdokumentovat a prokázat
existenci zajiš ovacího vztahu a vysokou ú innost zajišt ní. V ostatních p ípadech se jedná o deriváty
k obchodování.
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K rozvahovému dni se deriváty p ece ují na reálnou hodnotu. Zm ny reálných hodnot derivát
ur ených k obchodování se ú tují do finan ních náklad , resp. výnos . Zm ny reálných hodnot
derivát , které jsou klasifikovány jako zajišt ní reálné hodnoty se ú tují také do finan ních náklad ,
resp. výnos  spolu s p íslušnou zm nou reálné hodnoty zajišt ného aktiva nebo závazku, která
souvisí se zajiš ovaným rizikem. Zm ny reálných hodnot derivát , které jsou klasifikovány jako
zajišt ní pen žních tok  se ú tují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazuje prost ednictvím
oce ovacích rozdíl  z p ecen ní majetku a závazk . Neefektivní ást zajišt ní se ú tuje p ímo do
finan ních náklad , resp. výnos .

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál spole nosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejst íku krajského soudu.
ípadné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základ  rozhodnutí valné hromady, které

nebylo ke dni ú etní záv rky zaregistrováno, se vykazuje jako zm ny základního kapitálu. Vklady
esahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Podle obchodního zákoníku spole nost

vytvá í rezervní fond ze zisku nebo z p íplatk  akcioná  nad hodnotu vklad .

Akciová spole nost je povinna vytvo it rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 %
istého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytvá í rezervní fond ve

výši 5 % z istého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvo ené zdroje se mohou použít
jen k úhrad  ztráty.

h) Cizí zdroje

Spole nost vytvá í zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika
v p ípadech, kdy lze s vysokou mírou pravd podobnosti stanovit titul, výši a termín pln ní p i dodržení

cné a asové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé i krátkodobé
úv ry se vykazují ve jmenovité hodnot . Za krátkodobý úv r se považuje i ást dlouhodobých úv ,
která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

i) Devizové operace

Majetek a závazky po ízené v cizí m  se oce ují v eských korunách v kurzu platném ke dni jejich
vzniku a k rozvahovému dni byly ocen ny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným eskou národní
bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se ú tují do výnos  nebo náklad  b žného roku.

j) Ú tování výnos  a náklad

Výnosy a náklady se ú tují asov  rozlišené, tj. do období, s nímž v cn  i asov  souvisejí.

k) Použití odhad

Sestavení ú etní záv rky vyžaduje, aby vedení spole nosti používalo odhady a p edpoklady, jež mají
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazk  k datu ú etní záv rky a na vykazovanou výši výnos
a náklad  za sledované období. Vedení spole nosti stanovilo tyto odhady a p edpoklady na základ
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicmén , jak vyplývá z podstaty odhadu, skute né
hodnoty v budoucnu se mohou od t chto odhad  odlišovat.
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l) Da  z p íjm

Náklad na da  z p íjm  se po ítá za pomoci platné da ové sazby z ú etního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo do asn  da ov  neuznatelné náklady a nezda ované výnosy (nap . tvorba a
zú tování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi ú etními a
da ovými odpisy, atd.). Spole nost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu dan  z p íjm
ponížený o zaplacené zálohy. Pokud zálohy na da  z p íjm  p evyšují odhadovanou splatnou da
k datu ú etní záv rky, je rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.

Odložená da  se vykazuje u všech p echodných rozdíl  mezi z statkovou hodnotou aktiva nebo
závazku v rozvaze a jejich da ovou hodnotou. Rozdíly, které vznikly z d vodu vklad ástí podniku do
základního kapitálu, jsou ke dni vkladu zaú továny p ímo do vlastního kapitálu. Odložená da ová
pohledávka je zaú tována, pokud je pravd podobné, že ji bude možné da ov  uplatnit v  budoucnosti.

Rozdíly, které vznikly z d vodu prvého roku ú tování o odložené dani resp. p i vkladu podniku ze
všech p echodných rozdíl , jsou zaú továny do vlastního kapitálu.

m) Emisní povolenky

O povolenkách na emise skleníkových plyn  je ú továno jako o dlouhodobém nehmotném
neodpisovaném majetku oce ovaném po izovací cenou p ípadn  reproduk ní po izovací cenou p i
bezúplatném nabytí.

O „spot eb  povolenek“ se ú tuje minimáln  k datu ú etní záv rky v závislosti na emisích ú etní
jednotky v kalendá ním roce. P i bezúplatném prvním nabytí je ú továno o tomto nabytí jako o dotaci,
která nesnižuje ocen ní dlouhodobého nehmotného majetku. Tato „dotace“ se rozpouští do výnos  ve
stejném okamžiku a ve stejné výši, jak jsou povolenky spot ebovávány a ú továny do náklad .

n) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky, je zachycen
v ú etních výkazech v p ípad , že tyto události poskytly dopl ující informace o skute nostech, které
existovaly k rozvahovému dni.

V p ípad , že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky došlo k významným
událostem zohled ujícím skute nosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou d sledky t chto událostí
popsány v p íloze ú etní záv rky, ale nejsou zaú továny v ú etních výkazech.
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4.  DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. K )

PO IZOVACÍ CENA
Po áte ní

statek
Vklad ásti

podniku ír stky Spot eba Prodeje evody Kone ný
statek

Ocenitelná práva - - - - - 1 194 1 194

Software - 45 154 - - - 3 047 48 201

Jiný dlouhodobý nehmotný
majetek * - 121 387 3 150 -44 646 -79 891 - -

Nedokon ený dlouhodobý
nehmotný majetek - 360 4 241 - - -4 241 360

Celkem 2013 - 166 901 7 391 -44 646 -79 891 - 49 755

* Emisní povolenky

OPRÁVKY

Po áte ní
statek

Vklad
ásti

podniku
Odpisy Kone ný

statek
etní

hodnota

Ocenitelná práva - - -149 -149 1 045

Software - -42 372 -1 978 -44 350 3 851

Jiný dlouhodobý nehmotný
majetek * - - - - -

Nedokon ený dlouhodobý
nehmotný majetek - - - - 360

Celkem 2013 - -42 372 -2 127 -44 499 5 256

* Emisní povolenky
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. K )

PO IZOVACÍ CENA
Po áte ní

statek
Vklad ásti

podniku ír stky Vy azení evody Kone ný
statek

Pozemky - 68 740 - - 55 68 795

Stavby - 2 144 295 - - 18 313 2 162 608

Samostatné movité v ci - 5 369 228 - - 13 278 5 382 506

Um lecká díla - 1 198 - - - 1 198

Nedokon ený dlouhodobý hmotný
majetek - 30 239 128 135 - -31 646 126 728

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek - 32 275 213 160 -89 668 - 155 767

Pasivní oce ovací rozdíl k nabytému
majetku - -527 688 - - - -527 688

Celkem 2013 - 7 118 287 341 295 -89 668 - 7 369 914

OPRÁVKY
Po áte ní

statek
Vklad ásti

podniku Odpisy Kone ný
statek

etní
hodnota

Pozemky - - - - 68 795

Stavby - -1 613 051 -34 429 -1 647 480 515 128

Samostatné movité v ci - -4 934 516 -159 484 -5 094 000 288 506

Um lecká díla - - - - 1 198

Nedokon ený dlouhodobý
hmotný majetek - - - - 126 728

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek - - - - 155 767

Pasivní oce ovací rozdíl
k nabytému majetku - - 32 248 32 248 -495 440

Celkem 2013 - -6 547 567 -161 665 -6 709 232 660 682

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 527 688 tis. K  vznikl nepen žitým vkladem do
základního kapitálu. Do náklad  byl v roce 2013 zaú tován odpis oce ovacího rozdílu k nabytému
majetku ve výši 32 248 tis. K .

K 31. 12. 2013 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze inila
v po izovacích cenách 12 312 tis. K .
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5.  POHLEDÁVKY

K 31. 12. 2013 pohledávky po lh  splatnosti více než 30 dní inily 10 310 tis. K .

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2013 vytvo eny opravné
položky na základ  analýzy vymahatelnosti a v kové struktury pohledávek (viz bod 6).

Pohledávky za sp ízn nými osobami (viz bod 16).

6.  OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjad ují p echodné snížení hodnoty aktiv.

Zm ny na ú tech opravných položek (v tis. K ):

Opravné
položky k:

statek
k 1. 2. 2013

Vklad ásti
podniku

Tvorba
opravné
položky

Zú tování
opravné
položky

statek
k 31. 12. 2013

zásobám - -11 -966 - -977

pohledávkám zákonné - -10 041 - - -10 041

pohledávkám ostatní - -271 - 2 -269

Zákonné opravné položky se tvo í v souladu se zákonem o rezervách a jsou da ov  uznatelné.

7.  KRÁTKODOBÝ FINAN NÍ MAJETEK

Spole nost je sou ástí systému cash poolingu spravovaného pro spole nosti Skupiny EZ Komer ní
bankou, a. s. Pen žní prost edky v CZK p evedené v rámci cash poolingu mate ské spole nosti

EZ, a. s., jsou úro eny úrokovou sazbou PRIBID O/N – 0,21 % p.a., minimáln  0,05 % p. a.
(pohledávky), pen žní prost edky v CZK poskytované v rámci cash poolingu mate skou spole ností
jsou úro eny sazbou PRIBOR + 0,35 % p.a.

statek pen žních prost edk  poskytnutých v rámci „cash-poolingu“ k 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2012
inil 1 158 992 tis. K  a 1 093 tis. K  a v rozvaze je vykázán v krátkodobých pohledávkách v ádku

Pohledávky ovládající a ídící osoba.

V rámci „cash-poolingu“ je spole nost oprávn na erpat úv r v K  do výše 100 000 tis. K  a v EUR do
výše 5 000 tis. EUR. K 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2012 spole nost úv r ne erpala.
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8.  VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál spole nosti se skládá z 1 350 ks kmenových akcií na jméno v listinné podob  pln
upsaných a splacených, s nominální hodnotou 1 ks akcie 1 000 000 K .

Akcie spole nosti mají omezenou p evoditelnost a jsou p evoditelné pouze se souhlasem
edstavenstva spole nosti po stanovisku dozor í rady spole nosti.

V roce 2013 a 2012 došlo k následujícím zm nám ú  vlastního kapitálu (v tis. K ):

statek
k 31. 12. 2012 Zvýšení Snížení statek

k 31. 12. 2013
Po et akcií 2 1 348 - 1 350

Základní kapitál 2 000 1 348 000 - 1 350 000

Emisní ážio - 273 965 - 273 965

Neuhrazená ztráta minulých let - -29 944 - -29 944

Emisní ážio ve výši 273 965 vzniklo v d sledku rozdílu mezi prvním a druhým znaleckým posudkem
použitým pro ocen ní vkládané ásti podniku (viz bod 1).

Jiný výsledek hospoda ení p edstavuje odloženou da  z vkládané ásti podniku.

Na základ  rozhodnutí valné hromady spole nosti konané dne 24. 6. 2013 byl schválen p evod ztráty
žného ú etního období 2012 ve výši 1 056 tis. K  na ú et Neuhrazená ztráta minulých let.

9.  REZERVY

Zm ny na ú tech rezerv (v tis. K ):

Rezervy statek
k 31. 12. 2012

Vklad ásti
podniku

Tvorba
rezerv

Zú tování
rezerv

statek
k 31. 12. 2013

Rezerva na rekultivaci a
sanaci skládky - 251 - - 251

Rezerva na náhrady škod
zp sobených exhalacemi 8 544 - -4 524 4 020

Rezerva na da  z p íjm - - 190 745 - 190 745

Rezerva na emise
skleníkových plyn - - 43 390 - 43 390

Rezerva na zam stnanecké
požitky - 35 823 8 572 -6 614 37 781

Zákonná rezerva byla vytvo ena na rekultivace na základ  zákona o rezervách.

Spole nost vytvá í rezervu na množství vypušt ných emisí, které nebylo v pr hu roku pokryto
id lenými nebo nakoupenými povolenkami. P i tvorb  rezervy k 31. 12. 2013 byly zohledn ny také

bezplatn  p id lené povolenky (bod 18).
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10.  KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

K 31. 12. 2013 m la spole nost krátkodobé závazky po lh  splatnosti 30 dní v ástce 10 tis. K .

Spole nost k 31. 12. 2013 eviduje 4 306 tis. K  splatných závazk  pojistného na sociální a zdravotní
zabezpe ení.

Dohadné ú ty pasivní zahrnují p edevším nákupy a opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Závazky v i sp ízn ným osobám (viz bod 16).

11.  OSTATNÍ PASIVA

Výnosy p íštích období zahrnují prodané opce nákupní (viz bod 12).

Výnosy p íštích období jsou ú továny do výnos  období, do kterého v cn  a asov  p ísluší.

12.  DERIVÁTY

Spole nost prodala opce na nákup elektrické energie. O t chto opcích se ú tuje jako o derivátech
ur ených k obchodování. K 31. 12 2013 spole nost p ecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné,
resp. záporné reálné hodnoty derivát  jsou vykázány v jiných pohledávkách, resp. v jiných závazcích.

K 31. 12. 2013 byla kladná hodnota derivát  k obchodování 8 987 tis. K .

13.  DA  Z P ÍJM

2013
v tis. K

2012
v tis. K

Zisk p ed zdan ním 842 550 -1 056

Rozdíly mezi ú etními a da ovými odpisy 147 117 -

Odpis oce ovacího rozdílu k nabytému majetku -32 248 -

Zú tování rezerv, netto 40 824 -

Uplatn ná da ová ztráta -1 056

Neode itatelné náklady:

Tvorba/(zú tování) opravných položek 963 -

        Ostatní (nap . náklady na reprezentaci, manka a škody) 5 864 -

Zdanitelný p íjem 1 004 014 -1 056

Sazba dan  z p íjm 19% 19 %

Da 190 763 -
Slevy na dani 18 -

Rezerva na da  z p íjm 190 745 -
Úprava dan  minulých let - -

Splatná da 190 745 -

Výpo et dan  za rok 2013 je p edb žný. Spole nost podá ádné da ové p iznání do 31. 3. 2014.
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Spole nost vy íslila odloženou da  následovn  (v tis. K ):

2013

Položky odložené dan
Odložená
da ová

pohledávka

Odložený
da ový
závazek

Rozdíl mezi ú etní a da ovou z statkovou
cenou dlouhodobého majetku - -110 473

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 94 134 -

       Rezervy 16 186 -

Ostatní p echodné rozdíly 1 339 -2

Celkem 111 659 -110 475

Netto odložená da 1 184

tování o odložené dani v pr hu roku 2013 bylo následující (v tis. K ):

Odložený da ový závazek z vkladu ú tovaný

do vlastního kapitálu (jiný výsledek hospoda ení) -28 888

Odložená da  ú tovaná do výsledovky 30 072

Odložená da ová pohledávka k 31. 12. 2013 1 184

14.  VÝNOSY

Rozpis tržeb spole nosti z hlavní innosti (v tis. K ):

2013

Prodej elekt iny a podp rných služeb 3 175 044

Prodej tepla 104 978

Ostatní 16 697

Výnosy celkem 3 296 719

evážná ást výnos  spole nosti za rok 2013 je soust ed na na spole nosti Skupiny EZ. Výnosy
jsou realizovány v eské republice.
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15.  OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních náklad  (v tis. K ):

2013

Celkový po et
zam stnanc

Z toho
management
spole nost

Po et zam stnanc  k 31. 12. 2013 225 4

Mzdy 104 308 4 497

Odm ny len m statutárních
orgán 1 296 1 296

Sociální zabezpe ení a zdravotní
pojišt ní 36 946 1 465

Sociální náklady 12 150 105

Osobní náklady celkem 154 700 7 363

16.  INFORMACE O SP ÍZN NÝCH OSOBÁCH

lenové statutárního a dozor ího orgánu dostávají za svou innost finan ní odm ny za lenství
v t chto orgánech.

Vrcholový management spole nosti má možnost využívat služební auto pro soukromé ú ely.

V roce 2013 a 2012 neobdrželi lenové statutárních a dozor ích orgán  a ídící pracovníci žádné
ky, p iznané záruky a zálohy.

Sp ízn nými osobami uvedenými v následujících p ehledech jsou podniky ve Skupin EZ.

Spole nost b žn  prodává služby sp ízn ným osobám. V roce 2013 dosáhl tento objem prodeje
(v tis. K ):

Sp ízn ná osoba 2013
EZ, a. s. 3 081 619

EZ Teplárenská, a. s. 102 195

EZ Distribuce, a. s. 4 215

EZ Energetické produkty, s.r.o. 2 231

EZ ICT Services, a. s. 481

EZ Korporátní služby, s.r.o. 161

Elektrárna Po erady, a. s. 98

Telco Pro Services, a. s. 24

Celkem 3 191 024
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Krátkodobé pohledávky za sp ízn nými osobami k 31. 12. (v tis. K ):

Pohledávky – ovládající a ídící osoba ve výši 1 158 992 tis. K  k 31. 12. 2013 a 1 093 K
k 31. 12. 2012 p edstavují z statek pen žních prost edk  v rámci „cash-poolingu“ (viz bod 6).

Spole nost nakupuje výrobky a využívá služeb sp ízn ných osob v rámci b žné obchodní innosti
podniku.

Objem nákup  od sp ízn ných osob v roce 2013 (v tis. K ):

Sp ízn ná osoba 2013
EZ, a. s. 487 067

EZ Energetické služby, s.r.o. 70 877

EZ Energetické produkty, s.r.o. 31 309

EZ Distribuce, a. s. 17 180

EZ ICT Services, a. s. 14 768

EZ Korporátní služby, s.r.o. 7 471

Elektrárna Po erady, a. s. 4 535

EZ Teplárenská, a. s. 1 450

EZ Prodej, s.r.o. 324

EZ Distribu ní služby, s.r.o. 37

Celkem 635 018

Krátkodobé závazky v i sp ízn ným osobám k 31. 12. (v tis. K ):

Sp ízn ná osoba 2013
EZ, a. s. 420 966

EZ Teplárenská, a. s. 18 099

EZ Distribuce, a. s. 466

EZ Energetické produkty, s.r.o. 117

EZ ICT Services, a. s. 59

EZ Korporátní služby, s.r.o. 19

Telco Pro Services, a. s. 9

Celkem 439 735

Sp ízn ná osoba 2013
EZ, a. s. 49 078

EZ Energetické služby, s.r.o. 30 554

EZ Distribuce, a. s. 3 947

EZ ICT Services, a. s. 1 505

EZ Energetické produkty, s.r.o. 1 006

EZ Korporátní služby, s.r.o. 712

EZ Teplárenská, a. s. 132

Celkem 86 934
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17.  OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY

Ostatní provozní výnosy v roce 2013 tvo í zejména odpis záporného oce ovacího rozdílu k nabytému
majetku (viz bod 4) a zú tování dotace p i prodeji p id lených emisních povolenek ve výši 121 387 tis.

. Náklady na prodané p id lené povolenky v roce 2013 ve výši 121 387 tis. K  jsou vykázány
v položce Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku v roce 2013 tvo í prodané povolenky typu EUA. Související
náklady na prodej emisních povolenek ve výši 3 150 tis. K  jsou vykázány v položce Ostatní provozní
náklady.

18.  NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI

Alokace bezplatn  p id lených emisních povolenek pro rok 2013 byla Evropskou unií schválena
v lednu 2014. Tento p íd l byl zohledn n p i tvorb  rezervy na emise skleníkových plyn
k 31. 12. 2013.

19.  P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH (VIZ P ÍLOHA)

20.  P EHLED O ZM NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 8)

Sestaveno dne: Podpis statutárního Osoba odpov dná Osoba odpov dná
orgánu ú etní jednotky: za ú etnictví: za ú etní záv rku:

Ing. Vlastimír Kontrik

21.úrora 2014 Mgr. René Cuber Ing. Vlastimír Kontrik Ing. Petr Podlipný
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ehled o pen ních tocích za období k 31. 12. 2013 (v tis. K )

Ozna ení Text Skute nost v ú etním období

žném minulém
P. Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na za átku

etního období

Pen žní toky z provozní innosti

Z. etní zisk z b žné innosti p ed zdan ním 842 550 -1 056

A.1. Úpravy o nepen žní operace 3 576
A.1.1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 196 116

A.1.2. Zm na stavu opravných položek, rezerv a asového rozlišení 41 787

A.1.2.1. Zm na stavu opravných položek 963

A.1.2.2. Zm na stavu rezerv 40 824

A.1.2.3. Zm na z statk asového rozlišení
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv, vlastních akcií/vlastních podíl -83 502

A.1.4. Vyú tované nákladové a výnosové úroky -310

A.1.4.1 Vyú tované nákladové úroky 79

A.1.4.2. Vyú tované výnosové úroky -388

A.1.5. Ostatní nepen žní operace -150 515

A.1.6. Výnosy z dividend a podíl  na zisku
A.* istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami

pracovního kapitálu a mimo ádnými položkami
846 126 -1 056

A.2. Zm na stavu nepen žních složek pracovního kapitálu 328 635 149

A.2.1. Zm na stavu pohledávek z provozní innosti -484 379 -25

A.2.2. Zm na stavu krátkodobých závazk  z provozní innosti 274 498 174

A.2.3. Zm na stavu zásob 538 516
A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo ádnými

položkami 1 174 761 -907

A.3. Výdaje z plateb úrok -79

A.4. ijaté úroky 388

A.5. Zaplacená da  z p íjm  v . dom rk  dan  za minulá období

A.6. íjmy a výdaje spojené s mimo ádnými ú etními p ípady

A.7. ijaté dividendy a podíly na zisku

A.*** istý pen žní tok z provozní innosti 1 175 070,00 -907

Pen žní toky z investi ní innosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -222 024

B.2. íjmy z prodeje stálých aktiv 204 889

B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti -17 135

Pen žní toky z finan ní innosti

C.1. Zm na stavu dlouhodobých závazk  a krátkodobých úv 270

C.2. Zm na stavu pohledávek/závazk  ze skup. cashpoolingu -1 157 899 -1 093

C.3. Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky 2 000
C.3.1. Zvýšení pen žních prost edk  z titulu zvýšení základního kapitálu 2 000

C.3.2. Pen žní dary a dotace do vlastního kapitálu

C.3.3. ímé platby na vrub fond

C.3.4. Vyplacené/vrácené dividendy nebo podíly na zisku

C.3.5. Po ízení/prodej vlastních akcií/vlastních podíl

C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti -1 157 629 907
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Ozna ení Text Skute nost v ú etním období

žném minulém
F. isté zvýšení/snížení pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent

306
R.

Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na konci období 306

Datum: Podpis statutárního orgánu Osoba odpov dná Osoba odpov dná
za ú etnictví za ú etní záv rku

Ing. Vlastimír Kontrik
21.úrora
2014 Mgr. René Cuber Ing. Vlastimír Kontrik Ing. Petr Podlipný
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Identifikace akciové spole nosti Elektrárna D tmarovice

Elektrárna D tmarovice, a. s.
tmarovice 1202

735 71 D tmarovice
eská republika

Zápis v obchodním rejst íku vedeném
Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vlo ka 10329

Rok zalo ení: 2012
Právní forma: akciová spole nost

: 294 52 279
DI : CZ29452279
Bankovní spojení: Komer ní Banka, íslo ú tu 107-114220247/0100
Telefon: +420 591 102 221
Fax: +420 591 102 671

Uzáv rka obsahu Výro ní zprávy 2013: 30. dubna 2014
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íloha íslo 1 Abecední seznam spole ností - len  koncernu
P. . Název spole nosti Sídlo

1 A.E. Wind sp. z o.o. 0000300814 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

2 Akenerji Do algaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A. . 745367
stanbul, Miralay efik Bey Sokak No. 15 Kat:3 Oda: 3,
Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

3 Akenerji Elektrik Üretim A. . 255005
Istanbul, Miralay efik Bey Sokakm No. 15-17, K:3-4, Oda
No. 1, Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

4
Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret
A. .

512971
Istanbul, Miralay efik Bey Sokak, No.15, K:3-4, Oda No. 1,
Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

5 AKCEZ ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A. . 683905
Istanbul, Miralay efik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3,
Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

6 Aken B.V. in liquidation 24356181
Rotterdam, Bergweg 133-A, PS  3037 EE, Nizozemské
království

7 AK-EL KEMAH ELEKTRIK ÜRETIM A. . 736921
stanbul, Miralay efik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1
Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

8 AK-EL Yalova Elektrik Üretim A. . 417382
Istanbul, Miralay efik Bey Sokakm No. 15, K:3-4, Oda No.
1, Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

9 Akka Elektrik Üretim A. . in liquidation 664669
Istanbul, Miralay efik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

10 Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A. . 607030
Istanbul, Miralay efik Bey Sokak, Ak Han No.13, K:4, Oda
No. 1, Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

11 Areál T eboradice, a.s. 29132282 Praha 7, Partyzánská 1/7, Holešovice, PS  170 00

12
Bara Group OOD

120545968 Sofia, Georgi Sava Rakovski street 140, PS  1000,
Bulharská republika

13 B. aircraft, a.s. 24253006 Praha 6 - Ruzyn , Jana Kašpara 1069/1, okres Hlavní m sto
Praha, PS  161 00

14 Baltic Green I sp. z o.o. 0000441069 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika
15 Baltic Green II sp. z o.o. 0000441363 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

16 Baltic Green III sp. z o.o. 0000440952 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

17 Baltic Green IV sp. z o.o. 0000374097 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

18 BH CAPITAL, a.s. v likvidaci 00546682 Brno, P íkop 834/4, PS  602 00

19 BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. 25004085 Praha 2, Št pánská 7, 120 00

20 CENTRUM – F, a.s. 00013455 Praha 2, Blanická 922/25, Vinohrady, PS  120 00

21 Centrum výzkumu  s.r.o. 26722445 Husinec- .p. 130, PS  250 68

22 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. 65-01-0142-08
Sarajevo, Sarajevo-Centar, Had i Idrizova br.20, Bosna a
Hercegovina

23 CEZ Bulgaria EAD 131434768
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street,
PS  1000, Bulharská republika

24 CEZ Bulgarian Investments B.V. 51661969
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA,
Nizozemské království

25 CEZ Deutschland GmbH HRB 139537
München, Karl-Theodor Str. 69, PS  80803, Spolková
republika N mecko

26 CEZ DISTRIBUTIE SA 14491102 Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PS  200581, Rumunsko

27 CEZ Elektro Bulgaria AD 175133827
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street,
PS  1000, Bulharská republika

28 CEZ Finance Ireland Ltd. 471391
Limerick, Doran Minehane, Crescent House, Upper
hartstonge street, Irsko

29 CEZ Hungary Ltd.
13520670-4013-

113-01
Budapest, Rétköz u. 5, PS  1118 , Ma arsko

30 CEZ Chorzow B.V. 24305703
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA,
Nizozemské království

31 CEZ International Finance B.V. 24461985
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA,
Nizozemské království

32 CEZ International Finance Ireland Ltd. 494547 Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko

33 CEZ MH B.V. 24426342
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA,
Nizozemské království

34 CEZ Nowa Skawina S.A. 0000336846 Skawina, ul. Pi sudskiego 10, PS  32-050, Polská republika
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35 CEZ Poland Distribution B.V. 24301380
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA,
Nizozemské království

36 CEZ Polska sp. z o.o. 000266114
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PS  00-697, Polská
republika

37 CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. 0000321795
Chorzow, ul. Marii Sk odowskiej-Curie 30, PS  41-503,
Polská republika

38 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD 1300277958
Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PS  1309,
Bulharská republika

39 CEZ Romania SA 18196091
Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2B,
Rumunsko

40 CEZ RUS OOO 1087746177628 Moskva, Presnenskij val 19, PS  123557, Ruská federace

41 CEZ Shpërndarje Sh.A. K72410014H
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika

42 CEZ Silesia B.V. 24305701
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA,
Nizozemské království

43 CEZ Slovensko, s.r.o. 36797332 Bratislava, Gorkého 3, PS  811 01, Slovenská republika

44 CEZ Srbija d.o.o. 20180650 Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Republika Srbsko

45 CEZTel, a.s. 25107950 Praha 4, Duhová 1531/3, PS  140 53

46 CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. 0000287855
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PS  00-697, Polská
republika

47 CEZ Trade Albania Sh.P.K. K92129026D
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika

48 CEZ Trade Bulgaria EAD 113570147
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street,
PS  1000, Bulharská republika

49 CEZ Trade Polska sp. z o.o. 0000281965
Warszawa, Al. Jerozolimskie 63, PS  00-697, Polská
republika

50 CEZ Trade Romania SRL 21447690
Bucure ti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B,
Rumunsko

51 CEZ Ukraine LLC 34728482 Kyjev, Velika Vasilkivska street 5, PS  01004, Ukrajina

52 CEZ Vanzare SA 21349608 Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PS  200581, Rumunsko

53 CM European Power International B.V. 24439848 Rotterdam, Weena 327, 3013 AL, Nizozemské království

54 CM European Power International s. r. o. 44525133
Bratislava, Lakeside Park, Tomášikova 64, PS  831 04
Slovenská republika

55 CM European Power Slovakia s. r. o. 44354258 Vl ie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika

56 CSA Services, s.r.o. 25085531 Praha 6, Za Teplárnou 1111/3, PS  160 08

57 Czech Airlines Handling, a.s. 25674285 Praha 6, Aviatická 1017/2, PS  160 08

58 Czech Airlines Technics, a.s. 27145573 Praha 6 - Ruzyn , Jana Kašpara 1069/1, PS  160 08

59 EPRO, a.s. 60193531 Praha 7, D lnická .p.213/12, PS  170 00

60 eská exportní banka, a.s. 63078333 Praha 1, Vodi kova 34 .p. 701, PS  111 21

61 eské aerolinie a.s. 45795908 Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PS  160 08

62 eský Aeroholding, a.s. 24821993 Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PS  160 08

63 EZ, a. s. 45274649 Praha 4, Duhová 2/1444, PS  140 53

64 EZ Bohunice a.s. 28861736 Praha 4, Duhová 2/1444, PS  140 53

65 EZ Distribuce, a. s. 24729035 ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS  405 02

66 EZ Distribu ní slu by, s.r.o. 26871823
Hradec Králové, Riegrovo nám stí 1493/3, Pra ské

edm stí, PS  500 02

67 EZ Energetické slu by, s.r.o. 27804721 Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PS  706 02

68 EZ Energetické produkty, s.r.o. 28255933 Hostivice, Komenského 534, PS  253 01

69 EZ Energo, s.r.o. 29060109 Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PS  186 00

70 EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 60698101 ebí , Bráfova 16, PS  674 01

71 EZ ICT Services, a. s. 26470411 Praha 4, Duhová 1531/3, PS  140 53

72 EZ Korporátní slu by, s.r.o. 26206803 Ostrava, Moravská Ostrava, 28. íjna 3123/152, PS  700 02

73 EZ Logistika, s.r.o. 26840065 Ostrava - Moravská Ostrava, 28. íjna 3123/152, PS  709 02

74 EZ M ení, s.r.o. 25938878 Hradec Králové, Riegrovo nám stí 1493, PS  500 02

75 EZ Nová energetika, a.s. 02059533 Praha 4, Duhová 1444/2, PS  140 00

76 EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 25938924 Hradec Králové, K íkova 788, PS  500 03



54 Elektrárna D tmarovice, a. s.
Výro ní zpráva 2013

77 EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s. 24135780 Praha 4, Duhová 1444/2, PS  140 53

78 EZ Prodej, s.r.o. 27232433 Praha 4, Duhová 1/425, PS  140 53

79 EZ Teplárenská, a.s. 27309941 any, Bezru ova 2212/30, PS  251 01

80 EZ Zákaznické slu by, s.r.o. 26376547 Plze , Guldenerova 2577/19, PS  326 00

81 Eco Etropol AD 201470389
Sofia, 140 Georgi Sava Rakovski street, PS  1000,
Bulharská republika

82 Eco-Wind Construction S.A. 0000300426 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

83 Egemer Elektrik Üretim A. . 695245
Istanbul, Miralay efik Bey Sokak, Ak Han No.13, K:4, Oda
No. 1, Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko

84 EGI, a.s. v likvidaci 60721332 Praha 6, Milady Horákové 109, PS  160 41

85 EGP INVEST, spol. s r.o. 16361679 Uherský Brod, Antonína Dvo áka 1707, PS  688 01

86 EKOPA D.O.O. 5523354 Tovarniška 18, Krško, PS  8270, Republika Slovinsko

87 Elektrárna D tmarovice, a.s. 29452279 tmarovice 1202, PS  735 71

88 Elektrárna Chvaletice a.s. 28786009 Chvaletice, K Elektrárn  227, PS  533 12

89 Elektrárna M lník III., a.s. 24263397 Praha 4, Duhová 1444/2, PS  140 00

90 Elektrárna Po erady, a.s. 24288110 Praha 4, Duhová 1444/2 PS  140 53

91 Elektrárna Tisová, a.s. 29160189 ezová - Tisová 2, PS  356 01

92 Elektrociep ownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 0000060086
Chorzów, ul. Marii Sk odowskiej-Curie 30, PS  41-503,
Polská republika

93 Elektrownia Skawina S.A. 0000038504 Skawina, ul. Pi sudskiego 10, PS  32-050, Polská republika

94 Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o. 0000291340 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

95 Energetické centrum s.r.o. 26051818 Jind ich v Hradec, Otín p.3, PS  377 01

96 ENERGIE KRUPKA, s.r.o. 25410083 Krupka 1, Mariánské nám. 22, PS  417 42

97 Energotrans, a.s. 47115726 Praha 7, Partyzánská 1/7, PS  170 00

98 Exportní garan ní a pojiš ovací spole nost,a.s. 45279314 Praha 1, Vodi kova 34/701, PS  111 21

99 Explosia a.s. 25291581 Pardubice, Semtín 107, PS  530 50

100 Explosia SK s. r. o. 45909903
Bratislava, Dostojevského rad 5, PS  811 09, Slovenská
republika

101 Farma Wiatrowa Le ce sp. z o.o. 0000330281 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

102 Farma Wiatrowa Wilko az-Bychawa sp. z o.o. 0000330670 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

103 FM service s.r.o. 25445626 Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PS  400 11

104 FOSPOL SK, spol. s r. o. - v likvidácii 44793502
Humenné, Brestovská 123, PS  066 01, Slovenská
republika

105 Free Energy Project Oreshets EAD 201260227
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street,
PS  1000, Bulharská republika

106 GALILEO REAL, k.s. 26175291 Praha 8, Thámova 181/20, PS  186 00

107 HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci" 45144419 Kladno, Cyrila Boudy 1444, PS  272 01

108 HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. 61860336 Praha 6, Jana Kašpara 1069, PS  160 08

109 Hotelinvest a.s. 00251976 Praha 1, Nekázanka 857/4, PS  110 00

110 IMOB a.s. 60197901 Praha 8, Thámova 181/20, PS  186 00

111 in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 44569688 Louny, Na Valích 899, 440 01

112 Istrochem Explosives a. s. 44254504 Bratislava, Nobelova 34, PS  836 05 Slovenská republika

113 Jadrová energetická spolo nos  Slovenska, a. s. 45337241 Bratislava, Tomášikova 22, PS  82102, Slovenská republika

114 JESS Invest, s. r. o. 45659044 Bratislava, Tomášikova 22, PS  82102, Slovenská republika

115 JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci 48154946 Se , ul. s. pionýr  197, PS  538 07

116 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 Praha 4, 5. kv tna 65, PS  140 21

117 KUPEG úv rová pojiš ovna, a.s. 27245322 Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PS  140 00

118 Letišt  Praha, a. s. 28244532 Praha 6, K Letišti 6/1019, PS  160 08
119 LEVAS KRŠKO d.o.o. 5498325 Tovarniška 18, Krško, PS  8270, Republika Slovinsko
120 LOMY MO INA spol. s r.o. 61465569 Mo ina, okres Beroun, PS  267 17

121 Martia a.s. 25006754 Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PS  400 11

122 Mega Energy sp. z o.o. 0000374306 Warszawa, ul. Marynarska 11, PS  02-674, Polská republika

123 Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. . 625774
Istanbul, Miralay efik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümü suyu Beyo lu, PS  34437, Turecko
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124 MERO R, a.s. 60193468 Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PS  278 01

125 MERO Germany AG HRB 5271
Vohburg an der Donau, MERO-Weg 1, PS  850 88,
Spolková republika N mecko

126 MOL-CEZ European Power Hungary Kft. 13-09-115216 Százhalombatta, Olajmunkás út. 2, PS  2440, Ma arsko

127 Municipální finan ní spole nost a.s.   zkrácen  MUFIS a.s. 60196696 Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PS  110 00

128 MW Team Invest SRL 18926986
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room
3, Sector 1, PS  013813, Rumunsko

129 NERS d.o.o. RU-1-1864-00
Gacko, Industrijska zona bb, PS  89240 Bosna a
Hercegovina

130 Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o. 27091490 Husinec- .p. 130, PS  250 68

131 Ormilk, a.s.v likvidaci 60109092 amberk, PS  564 01

132 OSC, a.s. 60714794 Brno, Sta kova 557/18a, PS  612 00

133 Ovidiu Development SRL 18874682
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room
1, Sector 1, PS  013813, Rumunsko

134 PORCELÁN HOLDING a.s. v likvidaci 25082442 Praha 2, Trojanova 1993/5, PS  120 00

135 PPC Ú ín, a.s. 27198367 Praha 4, Duhová 1444/2, PS  140 53

136 PRISKO a.s. 46355901 Praha 7, Janovského 438/2, PS  170 00

137 PRODECO, a.s. 25020790 Bílina, Mostecké P edm stí, D lní 437, PS  418 01
138 Realitní developerská, a.s. 27174166 Praha 6 - Ruzyn , Jana Kašpara 1069/1, PS  161 00

139 Revitrans, a.s. 25028197 Bílina, D lní 429, PS  418 01

140 Sakarya Elektrik Da m A. . 10941-18573
Adapazar , SAKARYA, Maltepe Mahallesi, Orhangazi
Caddesi Trafo Tesisleri No:72 Oda:1, PS  54100, Turecko

141 Sakarya Elektrik Perakende Sati  A. . 23996
Adapazar , SAKARYA, Maltepe Mahallesi,Orhangazi
Caddesi Trafo Tesisleri No:72 Oda:1, PS  54100, Turecko

142 SD - 1.strojírenská, a.s. 25437127 Bílina, D lní 437, PS  418 01

143 SD - Kolejová doprava, a.s. 25438107 Kada , Tušimice 7, PS  432 01

144 SD - KOMES, a.s. 28666674 Horní Ji etín, Dolní Ji etín, U Jezera 3, PS  434 01

145 SD - Rekultivace, a.s. 27329011 Kada , Tušimice 7, PS  432 01

146 SERENUM, a.s. 01438875 Praha 9, Beranových 130, Let any, PS  199 00
147 Severo eské mlékárny, a.s. Teplice 48291749 Teplice, Libušina 2154, PS  415 03

148 Severo eské doly a.s. 49901982 Chomutov, Bo eny N mcové 5359, PS  430 01

149 Shared Services Albania Sh.A. K91629005R
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika

150 SINIT,a.s. 25397401 Ostrava Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PS  709 00

151 Sky Venture a.s. 27361381 Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PS  160 08

152 STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci" 47116943 Praha 2, Jaromírova 64, PS  128 00

153
STE - obchodní slu by spol. s r.o.
(zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci

49826182 Praha 2, Vinohradská 325/8, PS  120 21

154 STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci 00674311 Praha 5, Zli ín, K metru 312, PS  155 21

155 ŠKODA PRAHA a.s. 00128201 Praha 4, Duhová 2/1444, PS  140 74

156 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 27257517 Praha 4, Duhová 2/1444, PS  140 74

157 ŠKO-ENERGO, s.r.o. 61675938 Mladá Boleslav 1, T . Václava Klementa 869, PS  293 60

158 ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. 61675954 Mladá Boleslav 1, T . Václava Klementa 869, PS  293 60

159 Taidana Limited HE 272531
Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PS  3101,
Kyperská republika

160 TEC Varna EAD 103551629
Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PS  9168,
Bulharská republika

161 Telco Pro Services, a. s. 29148278 Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PS  140 00

162 Teplárna Trmice, a.s. 28707052 Trmice, Edisonova 453, PS  400 04

163 Tepelné hospodá ství m sta Ústí nad Labem s.r.o. 49101684 Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PS  400 01

164 Teplo Klášterec s.r.o. 22801600 Klášterec nad Oh í, Jana Ámose Komenského 450, Mi etice
u Klášterce nad Oh í, PS  431 51

165 T E P L O   K R K O N O Š E  a.s. 25271725 Vrchlabí, Labská 964, PS  543 01

166 TI Energo, s.r.o. 65277775 Praha 8, Karolinská 661/4, PS  186 00

167 THERMAL-F, a.s. 25401726 Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PS  360 01
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168 TMK Hydroenergy Power SRL 27189093
Resita, 48 Primaverii St., 1st floor, Caras-Severin County,
PS  320012, Rumunsko

169 Tomis Team SRL 18874690
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room
2, Sector 1, PS  013813, Rumunsko

170 Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. 60715871 Resslova 972/3, Veve í, Brno, PS  602 00

171 ÚJV , a. s. 46356088 Hlavní 130, , Husinec, PS  250 68

172 VIPAP VERTRIEBS UND HANDELS GmbH 333645f Ternitz, Josef Huber Strasse 6, PS  2620, Rakousko

173 VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. 5971101 Krško, 18 Tovarniška ulica, PS  8270, Republika Slovinsko

174 VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o. 64254348 Vrchlabí, Labská 964, PS  543 01
175 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 00010669 Praha, Let any, Beranových 130, PS  199 05

176 Výzkumný a zkušební ústav Plze  s.r.o. 47718684 Plze , Tylova 1581/46, PS  301 00

177 VZLU TECHNOLOGIES, a.s. 29146241 Praha 9, Let any, Beranových 130, PS  199 00

178 Whitelines Industries a.s. 27105733 Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PS  160 08

LEGENDA: dcera EZ, a. s.

vnu ka EZ, a. s.

pravnu ka EZ, a. s.

prapravnu ka EZ, a. s.

sestra EZ, a. s.

dcera sestry EZ, a. s.

vnu ka sestry EZ, a. s.
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íloha íslo 2 Schéma struktury koncernu

69,37% EZ, a. s.
100% Severo eské doly a.s.

100% PRODECO, a.s. Severo eské mlékárny, a.s. Teplice 40,78%
100% SD - 1.strojírenská, a.s. EPRO, a.s. 100%

1.7.2013 zánik fúzí s PRODECO, a.s. eská exportní banka, a.s. 41,60%
100% Revitrans, a.s. k 31.12.2013 vlastní stát 80% akcií

od 1.12.2013 zm na f irmy z SD - Autodoprav a, a.s. Ormilk, a.s.v likvidaci 46,99%
100% SD - Kolejová doprava, a.s. PORCELÁN HOLDING a.s. v likvidaci 50,00%
100% SD - Rekultivace, a.s. Municipální finan ní spole nost a.s. 49,00%

1.7.2013 zánik fúzí s SD - Autodoprava, a.s. zkrácen  MUFIS a.s.
100% Kongresové centrum Praha, a.s. 69,44%

30.4.2013 nákup akcií 3.12.2013 navýšení ZK, zapsáno do OR

100% Energetické centrum s.r.o. BH CAPITAL, a.s. v likvidaci 71,89%
100% EZ Korporátní služby, s.r.o. THERMAL-F, a.s. 100%

zm na sídla firmy od 1.1.2013 STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci 100%
100% Elektrárna Chvaletice a.s. VZLU TECHNOLOGIES, a.s. 100% Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 100%

prodej akcií k 2.9.2013, spole nosti již není ve skupin SERENUM, a.s. 100% 16.12.2013 nabytí 7,84 akcií od SOB, a.s.

100% EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci" 96,85%
100% MERO Germany AG 100% MERO R, a.s. 100%

100% Telco Pro Services, a. s. BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. 97,19%
1.1.2013 vznik zápisem do OR v konkurzu

100% SINIT,a.s. GALILEO REAL, k.s. 100%
100% EZ Logistika, s.r.o. komplementá  je IMOB a. s.

zánik k 1.11.2013 fúzí s EZ Distribu ní služby, s.r.o. Hotelinvest a.s. 100%
100% EZ Zákaznické služby, s.r.o. IMOB a.s. 100%
100% EZ M ení, s.r.o. JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci 100%

zánik k 1.7.2013 fúzí s EZ Distribu ní služby, s.r.o. PRISKO a.s. 100%
100% PPC Úžín, a.s. CENTRUM – F, a.s. 100%
100% CEZTel, a.s. 21.8.2013 zm na obchodní firmy (d íve PPP Centrum a.s.)

51,05% LOMY MO INA spol. s r.o. STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci" 100%
100% EZ Energetické služby, s.r.o. Istrochem Explosives a. s. 100% Explosia a.s. 100%
100% Teplárna Trmice, a.s. Explosia SK s. r. o. 100% 8.10.2013 navýšení ZK, zapsáno do OR

1.10.2013 zánik fúzí s EZ, a. s. FOSPOL SK, spol. s r. o. - v likvidácii 100%

100% EZ Energetické produkty, s.r.o.
59,94% in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. Letišt  Praha, a. s. 100% eský Aeroholding, a.s. 100%100%

100% EZ Teplárenská, a.s. eské aerolinie a.s. 54%

100% Martia a.s. B. aircraft, a.s. 100%

FM service s.r.o. Czech Airlines Handling, a.s. 100%

podíl 100% CSA Services, s.r.o. 100%

55,83% Tepelné hospodá ství m sta Ústí HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. 100%

nad Labem s.r.o. Czech Airlines Technics, a.s. 100%100% 95,69%
100% ENERGIE KRUPKA, s.r.o. Realitní developerská, a.s. 100%

1.11.2013 zánik f úzí s EZ Teplárenská, a.s. Sky Venture a.s. 100%
100% VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o. Whitelines Industries a.s. 100%

nákup 1.8.2013

81,98% T E P L O   K R K O N O Š E  a.s. LEVAS KRŠKO d.o.o. 84,48% VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. 96,50%
nákup 18.9.2013 EKOPA D.O.O. 100% sídlo ve Slovinsku

100% Teplo Klášterec s.r.o. VIPAP VERTRIEBS UND HANDELS GmbH 100%
nákup 16.12.2013

66,67% OSC, a.s. KUPEG úv rová pojiš ovna, a.s. 34,00% Exportní garan ní a pojiš ovací spole nost,a.s. 40,00%
100% eská exportní banka, a. s. vlastní podíl 20%

52,46% ÚJV ež, a. s. 100%
100% Centrum výzkumu ež s.r.o.
100% Výzkumný a zkušební ústav

Plze  s.r.o.
40,00% Nuclear Safety & Technology

Centre s.r.o.
100% Ústav aplikované mechaniky

Brno, s.r.o.

100% EGP INVEST, spol. s r.o.

13.11.2013 výmaz z OR

ESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

SD - KOMES, a.s.

EZ ICT Services, a. s.

STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci
(zkratka STE- OS s.r.o.) v likvidaci
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100% EZ Bohunice a.s.
49,00% Jadrová energetická spolo nos

Slovenska, a. s.
JESS Invest, s. r. o.
podíl 100%

12,00% ŠKO-ENERGO, s.r.o.
5,00% ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
100% EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

12.4.2013 nákup podílu 0,1%

100% EZ Distribuce, a. s.
99,60% EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.

25.4.2013 zvýšení ZK

50,10% EZ Energo, s.r.o.

100% TI Energo, s.r.o.
100% Energotrans, a.s.

85,00% Areál T eboradice, a.s.

28.6.2013 nákup akcií

100% EZ Distribu ní služby, s.r.o.
100% EZ Prodej, s.r.o.
100% ŠKODA PRAHA a.s.

100% EGI, a.s. v likvidaci
100% ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
100% CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.

31.12.2013 spole nost vstoupila do likvidace

100%

100%

67,00% CEZ Elektro Bulgaria AD
100% TEC Varna EAD
100% CEZ Silesia B.V.

100% CEZ Chorzow B.V.
Elektrociep ownia Chorzów ELCHO
sp. z o.o.
podíl 100%

100% CEZ Poland Distribution B.V.
30.9.2013 navýšení ZK

75,00% Eco-Wind Construction S.A.

Baltic Green I sp. z o.o.
podíl 100%, 19.4.2013 zm na vlastníka z CEZ Poland
Distribution B.V. na Eco-Wind Construction S.A.

Baltic Green II sp. z o.o.
podíl 100%, 19.4.2013 zm na vlastníka z CEZ Poland
Distribution B.V. na Eco-Wind Construction S.A.

Baltic Green III sp. z o.o.
podíl 100%, 19.4.2013 zm na vlastníka z CEZ Poland
Distribution B.V. na Eco-Wind Construction S.A.

A.E. Wind sp. z o.o.
podíl 100%

Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo
sp. z o.o.
podíl 100%

Farma Wiatrowa Le ce sp. z o.o.
podíl 100%

Farma Wiatrowa Wilko az-Bychawa
sp. z o.o.
podíl 100%

Baltic Green IV sp. z o.o.
podíl 100%
11.12.2013 zm na jména z F.W. Tolkow iec sp. z o.o.

Mega Energy sp. z o.o.
podíl 100%

100% Elektrownia Skawina S.A.
31.12.2013 nav ýšení ZK

100% CEZ Nowa Skawina S.A.
13.6.2013 navýšení ZK
30.9.2013 zm na v lastníka na CEZ Poland Distribut ion B.V.

31.12.2013 zánik f úzí se spole ností Elektrownia Skawina S.A.

100% CEZ Polska sp. z o.o.
1.5.2013 zm na sídla

100% CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
100% CEZ Trade Polska sp. z o.o.

14.5.2013 zm na sídla

100% CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
14.5.2013 zm na sídla

100% Shared Services Albania Sh.A.
21.3.2013 zm na jména z CEZ Albania Sh.A.

CEZ Bulgaria EAD
CEZ Trade Bulgaria EAD
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100% CEZ Trade Albania Sh.P.K.
30.9.2013 vstoupila spole nost do likvidace

100% CEZ Srbija d.o.o.
67,00% CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
99,99% CEZ DISTRIBUTIE SA
99,99% CEZ Vanzare SA
99,99% CEZ Romania SA

100% TMK Hydroenergy Power SRL

100% CEZ Bulgarian Investments B.V.
100% Free Energy Project Oreshets EAD

99,99% Eco Etropol AD
28.1.2013 zm na sídla

100% Bara Group OOD
21.11.2013 v znik nov é spole nosti

99,99% CEZ Trade Romania SRL
100% CEZ Ukraine LLC

51,00% NERS d.o.o.
100% CEZ Hungary Ltd.
100% CEZ MH B.V.
100% CEZ Slovensko, s.r.o.

76,00% CEZ Shpërndarje Sh.A.
21.1.2013 Albánský energetický regula ní ú ad rozhodl o
odejmutí licencí CEZ SH na distribuci a prodej elekt iny tarifním
zákazník m a sou asn , o jmenování tzv. administrátora. CEZ SH
Administrátor p ebral správu spole nosti, v etn  všech
rohodovacích pravomocí a odpov dnosti za chod spole nosti.
Na administrátora se p enesla práva statutárních orgán  CEZ
Shpërndarje Sh.A. Dosavadní majoritní vlastník EZ, a. s. tím
ztrácí i veškerá svá akcioná ská práva. Spole nost EZ, a. s.
tímto postupem tedy pln  p išla o faktickou kontrolu nad
fungováním spole nosti.

100%

100% CEZ International Finance B.V.
37,36% Akenerji Elektrik Üretim A. .

20.3.2013 navýšení ZK

100% Aken B.V. in liquidation
od 31.7.2013 v dobrov olné likv idaci

100% Mem Enerji Elektrik Üretim
Sanayi ve Ticaret A. .
24.10.2013 zm na v lastnického podí lu

100% Akkur Enerji Üretim Ticaret
ve Sanayi A. .
5.3.2013 zm na v lastnické struktury , podíl na ZK 100%

100% Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat
Ihracat ve Toptan Ticaret A. .
12.3.2013 zm na v lastnické struktury , Podíl na ZK 100 %

100% Egemer Elektrik Üretim A. .
5.12.2013 nav ýšení ZK, podíl zvýšen na 100%

100% AK-EL Yalova Elektrik Üretim A. .

90,00% Akka Elektrik Üretim A. . in liquidation
spole nost zklikv idov aná k 25.12.2013

100% AK-EL KEMAH ELEKTRIK ÜRETIM A. .
5.3.2013 zm na v lastnické struktury , ZK 100%

100% Akenerji Do algaz Ithalat
Ihracat ve Toptan Ticaret A. .

21.2.2013 zm na v lastnické struktury , podíl na ZK 100%

100% CEZ Finance Ireland Ltd.
31.10.2013 spole nost v likvidaci

100% CEZ International Finance Ireland Ltd.

50,00% AKCEZ ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A. .

26.4.2013 zm na vlastnické struktury, ZK nezm n

100% Sakarya Elektrik Da itim A. .
26.6.2013 nav ýšení ZK

100% Sakarya Elektrik Perakende Sati  A. .

100% CEZ RUS OOO
50,00%

51,00% CM European Power
Slovakia s. r. o.
podíl EZ 24,5 %

100% MOL-CEZ European Power
Hungary Kft.

100% CM European Power International s. r. o.
1.6.2013 spole nost zanikla f úzí se spole nost í

CM European Power Slovakia, s.r.o.

99,99%

100%

100% Taidana Limited
95,00%

100%

100% Elektrárna Tisová, a.s.
100% Elektrárna M lník III., a.s.
100% Elektrárna D tmarovice, a.s.
100% EZ Nová energetika, a.s.

vznik 1.9.2013 zápisem do OR

Ovidiu Development SRL
Elektrárna Po erady, a.s.

Tomis Team SRL
MW Team Invest SRL

CM European Power International B.V.

CEZ Deutschland GmbH
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