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Představení Skupiny ČEZ
Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní
Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod
a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Zákazníkům nabízí
také celou řadu technologických řešení v oblasti energetických služeb. Společnosti Skupiny ČEZ
zaměstnávají téměř 27 tisíc zaměstnanců.
Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu
(ke dni 31. 12. 2016) téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných
papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.
Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti,
jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie
Skupiny ČEZ je založena na třech prioritách. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně
efektivním způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Další prioritou
je nabízet svým zákazníkům širokou paletu produktů a služeb v synergii s prodejem elektřiny a plynu. Třetí
prioritou je aktivně investovat do perspektivních energetických aktiv se zaměřením na region střední Evropy a
do podpory moderních technologií v raném stádiu vývoje.

V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo a
obchodují s elektřinou, zemním plynem a dalšími komoditami. Koncovým zákazníkům rovněž nabízejí
zařízení pro výrobu a skladování elektřiny a poskytují další služby, zejména ve vztahu k energetickým
úsporám. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.
V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina
ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Německu a
Turecku. V Nizozemsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její
financování.
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V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích.
Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v
Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.
Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími odpovědné chování k
zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k
principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a
vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst
vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.
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Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu
Čestné prohlášení
Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává Výroční zpráva podle našeho nejlepšího vědomí věrný a
poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016
a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření
společnosti a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy.
V Dětmarovicích dne 28. dubna 2017

Ing. Vlastimír Kontrik
předseda představenstva

Mgr. René Cuber, MBA
místopředseda představenstva

Ing. Petr Kursa, MBA
člen představenstva
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Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři,
rok 2016 pokračoval v pozitivním trendu minulých let a navázal na úspěšnost předchozích tří let.
Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl výší 321 mil. Kč, čímž překročil plán o 134 mil. Kč.
Za dobu od vkladu části podniku z ČEZ, a. s., v únoru 2013 do konce roku 2016 dosáhla EBITDA hodnoty
2,25 mld. Kč při výrazném překročení plánu stanoveného na toto období. Dosažený výsledek je o to cennější,
že byl dosažen v období pro energetiku velmi obtížném a těžko predikovatelném.
V průběhu roku 2016 byl vývoj cen elektrické energie výrazně rozkolísaný. V závěru 1. čtvrtletí se ceny
elektrické energie na denním trhu pohybovaly v průměru okolo 23 EUR/MWh, naopak v závěru roku ceny
narostly na téměř dvojnásobek a dosáhly průměru okolo 40 EUR/MWh. Tyto výkyvy se ve spolupráci s útvary
společnosti ČEZ, a. s., podařilo využít, což byl společně s předprodejem elektrické energie na rok 2016
významný faktor pro dosažení uvedených výsledků.
Dalším významným faktorem dosaženého zisku byl nákup paliva, stěžejní nákladové položky. Vhodně
nastaveným obdobím poptávky a nákupu paliva v předchozím roce, se podařilo dosáhnout snížení ceny
nakupovaného černého uhlí. Značný podíl sehrály rovněž realizovaná opatření ke snížení nákladů a
překročení plánovaného objemu výroby elektřiny, zapříčiněném zvýšenou poptávkou na trhu při nižší výrobě
v jaderných elektrárnách. Všechny tyto vlivy umožnily udržet efektivitu celé výroby a to i přes poruchové
výpadky hlavního výrobního zařízení, kde se začínají projevovat dlouhodobě nižší náklady na opravy. Zvýšená
poruchovost zařízení může být v dalším období významným faktorem ovlivňujícím dosaženou efektivitu.
Pro rok 2017 je naplánován kladný hospodářský výsledek. Hlavním důvodem je udržení nižší ceny paliva a
zejména předprodej elektrické energie v závěru roku 2016, kdy došlo k výraznému navýšení cen na rok 2017
oproti předchozím měsícům.
Prognózovaný vývoj cen elektrické energie v dalších letech, zejména pro roky 2018 a 2019 klade před
všechny výrobce elektrické energie velmi náročný úkol, zajistit profitabilitu výroby v prostředí dalšího nárůstu
podporovaných zdrojů (obnovitelných zdrojů). Tento úkol s sebou nese a bude přinášet změny ve všech
oblastech výroby elektrické energie a tepla. Na nalezení optimálního řešení intenzivně pracujeme za
spolupráce kolegů a partnerů ze Skupiny ČEZ. Věřím, že se nám společně podaří nejen naplnit plánované
úkoly roku 2017, ale najít cestu efektivní výroby i pro další roky.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na dosažených výsledcích podíleli.

Ing. Vlastimír Kontrik
předseda představenstva
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Přehled vybraných ukazatelů společnosti
Provozní výnosy
EBITDA
EBIT
Zisk po zdanění
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
Investice do dlouhodobého majetku (CAPEX)
Provozní cash flow
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.
Instalovaný výkon
Výroba elektrické energie (brutto)
Dodávka tepla
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)
EBIT marže
Celková likvidita
Poměr provozního cash flow k závazkům
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku
Krytí stálých aktiv
Obrat aktiv

jednotka
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
počet
MW
GWh
TJ
%
%
%
%
%
%
%
počet

rok 2016
3 013
320
319
259
2 459
1 883
17
916
222
800
2 689
631
14,0
10,7
10,6
425,3
2652,0
99,0
1 209,1
1,2

rok 2015
3 969
365
-274
-244
2 376
1 809
198
312
225
800
2 694
603
-10,8
-8,5
-6,9
413,6
854,0
99,3
1 021,6
1,4

Vlastnická struktura
Základní kapitál Elektrárny Dětmarovice, a. s., k 31. 12. 2016 činil 1 350 mil. Kč. K uvedenému datu měla
společnost jediného akcionáře, kterým je ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, identifikační
číslo: 452 74 649. Společnost měla k 31. 12. 2016 celkem 1 350 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité
hodnotě 1 000 000 Kč/akcii. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu a nejsou kótovanými cennými
papíry.

Vybrané události roku 2016 a 2017 do uzávěrky výroční zprávy
březen
květen
červen
říjen
prosinec
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ověření emisí CO2 za rok 2015 společností Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.
na žádost společnosti byla zrušena licence na distribuci elektřiny
proběhl tradiční den otevřených dveří spojený s dnem dětí
podepsán dodatek č. 4 kolektivní smlouvy
společnost prodloužila platnost osvědčení Bezpečný podnik
podepsán dodatek č. 5 kolektivní smlouvy s platností do roku 2022
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Orgány společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Společnost Elektrárna Dětmarovice, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 7. září 2012.
Předmětem podnikání je výroba a obchod s elektřinou, výroba a rozvod tepelné energie a s nimi spojené
činnosti. Sídlo společnosti je v České republice na adrese Dětmarovice 1202, 735 71 Dětmarovice.
Společnost má tyto orgány:
valnou hromadu,
dozorčí radu,
představenstvo.

Valná hromada
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
Společnost měla v roce 2016 jediného akcionáře, proto se v souladu se stanovami společnosti nekonaly
valné hromady a působnost valné hromady vykonával tento akcionář.
Do působnosti valné hromady náleží zejména:
rozhodnutí o změně stanov,
volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady,
schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejích změn, včetně stanovení a
vyhodnocení jmenovitých úkolů (kritérií – KPI),
schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis,
i mezitímní účetní závěrky,
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení dividend, tantiém a přídělů do
jednotlivých fondů,
rozhodnutí o úhradě ztráty,
rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení jeho
smlouvy o výkonu funkce, případně její změny, a o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
schválení převodu, zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti
společnosti,
schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejích změn,
schválení podnikatelského plánu (pětiletého) společnosti a jeho změn,
projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v termínu, kdy je valnou
hromadou schvalována řádná účetní závěrka,
určení auditora k provedení povinného auditu,
rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev
stanoví jinak,
rozhodnutí o omezení jednatelského oprávnění představenstva,
udělování pokynů členům představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může
zejména zakázat členům představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
rozhodnutí o celkovém finančním objemu darů, které může společnost poskytnout ve stanoveném období,
rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům
představenstva, dozorčí rady a zaměstnancům, kteří jsou osobou blízkou členům představenstva nebo
dozorčí rady
další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo stanovy.

Způsob jednání valné hromady
Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu.
V případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina, musí mít rozhodnutí jediného
akcionáře formu veřejné listiny.
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Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2016
V roce 2016 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti v těchto záležitostech:
schválil vyhodnocení plnění úkolů a ukazatelů stanovující konečnou výši roční odměny za rok 2015 pro členy
statutárních orgánů Ing. Vlastimíra Kontrika a Mgr. René Cubera, MBA,
schválil dodatky č. 3 ke smlouvám o výkonu funkce pro členy představenstva Ing. Vlastimíra Kontrika
a Mgr. René Cubera, MBA a dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Petra
Kursu, MBA,
schválil podnikatelský (pětiletý) plán společnosti na roky 2016 - 2020,
vzal na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015,
vzal na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2015,
vzal na vědomí výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2015,
schválil řádnou účetní závěrku za rok 2015,
schválil návrh na úhradu ztráty za rok 2015 a návrh na rozdělení části nerozděleného zisku minulých let,
určil auditora k provedení povinného auditu.

Dozorčí rada
Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo
vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do obchodních a
účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada podává
jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
Dozorčí radě přísluší přezkoumávat:
řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend
i tantiém,
návrh na úhradu ztráty,
zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou zprávu projedná),
a předkládat k těmto záležitostem svá vyjádření valné hromadě,
Dozorčí radě přísluší projednávat:
průběžné výsledky hospodaření společnosti,
výroční zprávu společnosti.
Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí, které dle stanov vyžadují
tento souhlas.
Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k vybraným záležitostem dle stanov.

Složení a činnost dozorčí rady
Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu. Funkční období člena dozorčí
rady je čtyřleté.
V roce 2016 se uskutečnilo 7 zasedání dozorčí rady.

Způsob rozhodování dozorčí rady
Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Je způsobilá se usnášet
za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Každý člen má jeden hlas. O průběhu zasedání
a přijatých usneseních se pořizuje zápis, ve kterém je jmenovitě uvedeno, kteří členové nehlasovali pro přijetí
usnesení, nebo kteří se hlasování zdrželi, a důvody, pokud je sdělili. V nutných případech, které nestrpí
odkladu, může být přijato rozhodnutí i mimo zasedání. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno
v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na
zasedání i další osoby.
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Členové dozorčí rady
předseda:
JUDr. Marek Šlégl (16. října 1977)
den vzniku členství: 1. března 2014
místopředseda: Ing. Martin Jašek, M. A. (31. května 1972) den vzniku členství: 1. dubna 2013
člen:
Ing. Martin Krůl (16. května 1973)
den vzniku členství: 4. prosince 2013
V roce 2016, respektive do uzávěrky výroční zprávy, nedošlo k žádné změně ve složení dozorčí rady.

Představenstvo
Představenstvo je statutární orgán, který řídí činnost společnosti a zastupuje společnost dle stanov.
Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do
působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
Představenstvu přísluší zejména:
zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení předepsané evidence a účetnictví,
informovat dozorčí radu o záležitostech společnosti,
svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného akcionáře o učinění rozhodnutí při výkonu působnosti valné
hromady,
vykonávat platná usnesení valné hromady,
rozhodovat o mzdové politice společnosti,
uzavírat za společnost po předchozím schválení valnou hromadou smlouvy o výkonu funkce se členy
představenstva a se členy dozorčí rady.
Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci těchto svých rozhodnutí:
o investici s celkovým finančním objemem převyšujícím 10 mil. Kč,
o jakékoliv dispozici s majetkovými účastmi (podíly) společnosti na jiných právnických osobách,
o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, nebo k realizaci jiné finanční operace s celkovým finančním
objemem převyšujícím 10 mil. Kč; to neplatí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi
ovládanými osobami navzájem pro finanční operace v rámci investic, k nimž již dozorčí rada udělila svůj
souhlas, nebo v rámci ročních plánů, k nimž již dozorčí rada udělila kladné stanovisko a pro krátkodobé
finanční operace do jednoho roku,
o zastavení nebo zcizení nemovité věci, pokud její účetní zůstatková hodnota převyšuje 10 mil. Kč,
o nájmu nebo pachtu nemovité věci na dobu neurčitou nebo delší než 6 měsíců v případě nájmu nebo
pachtu na dobu určitou, pokud její účetní zůstatková hodnota převyšuje 10 mil. Kč; to neplatí pro nájem nebo
pacht nemovitých věcí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami
navzájem,
o uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost zastavit nebo zcizit movitý majetek, jehož účetní
zůstatková hodnota převyšuje 10 mil. Kč, ledaže se jedná o smlouvu v rámci běžného obchodního styku,
o zajištění dluhu formou ručení ve prospěch třetích osob (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými
osobami či mezi ovládanými osobami navzájem).
Představenstvo si musí vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
k záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání,
k podkladovým materiálům, pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů usnesení,
k návrhu ročního plánu (rozpočtu) a k jeho změnám,
k návrhu určení působnosti a zodpovědnosti v určité části obchodního vedení jednotlivých členů
představenstva,
k návrhu provedení zásadních změn organizace společnosti,
k návrhu zástupců společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost majetkovou účast,
k návrhu zřídit další fondy společnosti a pravidlům pro jejich použití,
k rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, případně ekologického auditu a v souladu
se zákonem zpřístupnění informací z něho vyplývajících, čímž není vyloučeno nebo omezeno oprávnění
představenstva rozhodnout v rámci obchodního vedení společnosti o provedení takového auditu samostatně,
bez rozhodnutí valné hromady pro potřeby společnosti.
Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména o:
významných smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli,
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smlouvách uzavíraných nad rámec běžného obchodního styku,
uzavření manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci,
změnách organizačního řádu a podpisového řádu společnosti,
mzdovém vývoji ve společnosti.
Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě:
k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
k přezkoumání návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a
splatnosti dividend i tantiém,
k přezkoumání návrh na úhradu ztráty,
k přezkoumání zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou
zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období,
k projednání průběžné výsledky hospodaření společnosti,
k projednání výroční zprávu společnosti.

Složení a činnost představenstva
Představenstvo má 3 členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává svého
předsedu a místopředsedu. Funkční období jednotlivého člena je čtyři roky.
V roce 2016 se uskutečnilo 7 zasedání představenstva.

Způsob rozhodování představenstva
Představenstvo společnosti je způsobilé se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů.
Každý člen má jeden hlas. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech jeho
členů. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis. V nutných případech, které nestrpí
odkladu, může být rozhodnutí přijato i mimo zasedání. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno
v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. Představenstvo může podle své úvahy přizvat
na zasedání i jiné osoby.

Popis činnosti, působnost a rozhodovací pravomoci členů představenstva
Vztah mezi členem představenstva a společností upravuje zákon, stanovy a smlouva o výkonu funkce
uzavřená mezi nimi.
Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo
způsobit škodu nebo jinou újmu a respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen představenstva
je povinen upozornit na konkurenční jednání, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů
a o záměru uzavřít se společností smlouvu.

Členové představenstva
předseda:
Ing. Vlastimír Kontrik (14. října 1954)
místopředseda: Mgr. René Cuber, MBA (6. října 1966)
člen:
Ing. Petr Kursa, MBA (5. března 1974)

den vzniku členství: 7. září 2012
den vzniku členství: 1. února 2013
den vzniku členství: 7. září 2012

V roce 2016, respektive do uzávěrky výroční zprávy, nedošlo k žádné změně ve složení představenstva.
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Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady
Odměny členů představenstva a dozorčí rady, včetně všech požitků, jsou schvalovány valnou hromadou
společnosti. V souladu s přijatými usneseními valné hromady uzavírá společnost s jednotlivými členy orgánů
smlouvy o výkonu funkce.
S účinností od 1. 5. 2014 byly se členy představenstva uzavřeny dodatky ke smlouvám o výkonu funkce
odpovídající nové právní úpravě (občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č.
90/2012 Sb.), které obsahují všechna ujednání mezi společností a členem představenstva související s
výkonem funkce. Součástí těchto ujednání jsou i všechna ustanovení o odměně.
Členům představenstva je poskytována pevná měsíční odměna, která se vyplácí pravidelně po uplynutí
kalendářního měsíce a úrazové pojištění.
V případě, že je člen představenstva pověřen řízením, je mu navíc poskytována odměna a požitky, které
odpovídají pověřené funkci. Předseda představenstva je pověřen řízením společnosti jako generální ředitel,
místopředseda představenstva je pověřen řízením organizačního útvaru jako ředitel správy majetku.
Členům dozorčí rady je poskytována pevná měsíční odměna, která se vyplácí pravidelně po uplynutí
kalendářního měsíce.
Tantiéma nebyla členům představenstva a dozorčí rady vyplacena.

Vrcholové vedení
Generální ředitel
Výrobní ředitel
Ředitel správy majetku
Finanční a obchodní ředitel
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Ing. Vlastimír Kontrik
Ing. Karel Šponar
Mgr. René Cuber, MBA
Ing. Petr Malý

od 1. února 2013
od 1. února 2013
od 1. dubna 2013
od 1. září 2013
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Zpráva o podnikatelské činnosti
Strategické záměry
Strategický plán společnosti je sestaven do roku 2021 a je v souladu s plánem Skupiny ČEZ na dané období.
Plán je schválen valnou hromadou. Společnost bude i v budoucnu připravena splnit zpřísněné emisní limity
pro znečišťující látky a svou politikou v oblasti údržby výrobního zařízení a investic zajistit dlouhodobou
životnost a spolehlivost výrobního zařízení. Společnost je připravena být i nadále spolehlivým výrobcem
elektrické energie a tepla při dodržení všech legislativních požadavků. Společnost chce i v budoucnu zůstat
spolehlivým obchodním partnerem jak pro své dodavatele, tak i odběratele a také chce udržet a rozvíjet
dobré partnerské vztahy s okolními obcemi.

Investice
V souladu s plánem investic a s potřebami společnosti bylo v roce 2016 vynaloženo na pořízení
dlouhodobého majetku a zálohy na jeho pořízení celkem 17 425 tis. Kč. Prostředky byly směřovány do
projektů na zajištění dlouhodobé spolehlivosti výroby a ekologizace elektrárny.
Investiční akce s čerpáním nad 1 mil. Kč v roce 2016

tis. Kč

VB4 vibrodiagnostický systém COMPASS
VB3 modernizace kamerového systému
Generační obnova řídících jednotek systému RTISZ
Primární doprava popele VB3 – rekonstrukce ŘS
Primární doprava popele VB4 – rekonstrukce ŘS
Rekonstrukce potrubí teplé vody pro objekty HZS a 632E
VB3 modernizace hlídání stability spalování

4825
2618
1510
1437
1310
1172
1162

Hospodaření společnosti
Proti roku 2015, kdy byla vykázána ztráta 300,0 mil. Kč, je za rok 2016 dosaženo zisku před zdaněním ve
výši 320,9 mil. Kč. Výsledek roku 2015 ovlivnila především tvorba opravné položky k dlouhodobému
majetku, která zohledňuje aktuální hodnotu aktiv společnosti ve vztahu k očekávaným výnosům, jejichž výše
je z velké části závislá na cenách silové elektřiny.
Tvorba zisku (mil. Kč)
2015

-26

-4243

2016
-4300

-62
-3300

3969
-2694

-2300

provozní náklady

-1300
daň z příjmů

56

3013
-300

700
provozní výnosy

1700

2
2700

3700

ostatní náklady a výnosy

Vývoj výnosů, nákladů a zisku
Hlavní vliv na výši výnosů společnosti má prodej silové elektřiny. Prodejní ceny silové elektřiny, která je
hlavním produktem společnosti, v průběhu roku 2016 stejně jako v předchozím roce klesaly. Tržby z jejího
prodeje dosáhly hodnoty 2 462,4 mil. Kč a jsou nižší než v předchozím roce, kdy dosáhly výše 3 323,8 mil.
Kč. Kromě elektřiny dodávané do distribuční sítě, je část elektřiny prodána odběratelům v areálu elektrárny a
jeho blízkém okolí, v roce 2016 představovaly tyto prodeje 17,9 mil. Kč proti 26,8 mil. Kč v roce 2015.
Meziroční pokles je způsoben změnou legislativy v oblasti uplatnění distribučních poplatků. V souvislosti
s výrobou elektřiny poskytuje společnost také podpůrné a regulační služby pro distribuční a přenosovou
soustavu s celkovými výnosy 230,4 mil. Kč, což je o 163,4 mil. Kč více než v předchozím roce. Na základě
platné vyhlášky Energetického regulačního úřadu nárokovala společnost v roce 2016 příspěvky na
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a na decentrální výrobu elektřiny v celkové výši 4,5 mil. Kč. V roce
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2015 měla společnost také nárok na příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů a decentrální výrobu
elektřiny. Celkový objem všech nárokovaných příspěvků v roce 2015 byl 28,2 mil. Kč.
Tržby za prodej tepla dosáhly 112,8 mil. Kč a byly o 5,2 mil. Kč vyšší než v roce 2015. Tržby v roce 2016
ovlivnily vyšší dodávky tepla. Teplo je dodáváno v areálu elektrárny a především do horkovodů společnosti
ČEZ Teplárenská, a. s., zásobující teplem odběratele v Orlové a v Bohumíně.
Provozní náklady nejvíce ovlivnily náklady na palivo v celkovém objemu 1 459,8 mil. Kč, z čehož 98%
představují náklady na černé uhlí, zbývající část jsou náklady na zemní plyn a topný olej. Významnou část
nákladů představují také náklady na nákup silové elektřiny ve výši 353,8 mil. Kč, který vhodně doplňuje
vlastní výrobu elektřiny a napomáhá maximalizovat marži z prodeje silové elektřiny. V oblasti služeb převažují
náklady na opravy provozního majetku a nákup vybraných režijních služeb v rámci Skupiny ČEZ. Oproti roku
2015 se snížily především nákupy silové elektřiny pro další prodej.
V roce 2016 došlo k zaúčtování spotřeby povolenek za rok 2015 a jejich vyřazení do registru OTE. Na konci
roku měla společnost na účtu 2 432 709 emisních povolenek, jednak z bezplatného přídělu podle národního
plánu pro rok 2016, tak i nakoupených v průběhu roku. Množství povolenek je dostatečné pro vyřazení do
registru OTE za rok 2016, které proběhne v roce 2017.
Finanční výsledek hospodaření ovlivnily především kurzové zisky a ztráty. Proti roku 2015 je finanční výsledek
hospodaření vyšší o 27,2 mil. Kč a dosáhl hodnoty 1,5 mil. Kč. Výsledek roku 2015 ovlivnilo především
přecenění zůstatku EUR na běžném účtu v průběhu roku.

Struktura majetku a kapitálu
Struktura aktiv k 31. 12. (mil. Kč)
2015

70 20
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90 10
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Hodnota aktiv společnosti se v průběhu roku 2016 meziročně zvýšila o 82,5 mil. Kč na hodnotu 2 458,6 mil.
Kč.
Stálá aktiva se zvýšila na hodnotu 99,5 mil. Kč, meziroční zvýšení souvisí především s technickým
zhodnocením dlouhodobému majetku.
Oběžná aktiva se v roce 2016 meziročně zvýšila o 74,7 mil. Kč. Zásoby se meziročně snížily o 267,7 mil. Kč a
důvodem vyššího objemu zásob v roce 2015 bylo využití deponované skládky černého uhlí. Zásoba paliva na
skládkách představovala na konci roku 2016 79% všech zásob, ostatní zásoby pak především strategické
náhradní díly pro případ poruchy a možnosti co nejrychlejšího obnovení provozu a provozní zásobu vápence
a lehkého topného oleje. Největší položkou na straně aktiv jsou pohledávky za ovládající osobou a jedná se o
pohledávku za společností ČEZ, a. s., v rámci tzv. cash poolingu a představuje volné finanční prostředky
společnosti, meziročně se zvýšily o 492,0 mil. Kč, především z důvodu snížení zásob a pohledávek z
obchodních vztahů.
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Struktura pasiv k 31. 12. (mil. Kč)
2015
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Hodnota pasiv společnosti se v průběhu roku 2016 meziročně zvýšila o 82,5 mil. Kč na hodnotu 2 458,6 mil.
Kč.
Rozhodnutím jediného akcionáře byl v roce 2016 vyplacen akcionáři podíl na zisku ve výši 184,6 mil. Kč. Za
rok 2016 není vytvořena rezerva na daň z příjmu, zaplacené zálohy jsou dostatečné na vyrovnání daňové
povinnosti za rok 2016.
V oblasti rezerv je za rok 2016 vytvořena především rezerva na zaměstnanecké požitky vyplývající z platné
kolektivní smlouvy, oproti roku 2015 nedošlo k její významné změně.
Společnost v roce 2015 ani 2016 nevyužívala jako zdroj financování bankovní úvěry.

Peněžní toky
Peněžní toky (mil. Kč)
2015

2016
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Společnost je již od roku 2012 zapojena do cash poolingu v rámci Skupiny ČEZ, a proto vykazuje na počátku
roku minimální peněžní prostředky.
Peněžní toky z provozní činnosti se meziročně zvýšil o 603,6 mil. Kč. Zvýšení ovlivnilo především meziroční
zvýšení provozního zisku a snížení stavu zásob paliv.
Peněžní toky na investiční činnosti byly použity na financování dlouhodobého hmotného majetku a zejména
na nákup emisních povolenek, který se meziročně zvyšuje.
Peněžní toky na finanční činnost představují především zvýšení volných finančních prostředků společnosti po
výplatě podílu na zisku a jsou pohledávkou v rámci finančního cash poolingu ve Skupině ČEZ.

Řízení rizik a pojištění
Elektrárna Dětmarovice, a. s., nevytváří samostatný systém řízení rizik, ale využívá integrovaný systém řízení
rizik ve Skupině ČEZ, jehož cílem je zvyšovat hodnotu Skupiny ČEZ při podstupování akceptovatelného
rizika. Jednotlivé činnosti jsou na základě uzavřené smlouvy zajištěny společností ČEZ, a. s. V souladu se
systémem řízení rizik Skupiny ČEZ jsou ve společnosti vyhodnocována především tržní rizika a kredibilita
externích partnerů. Významnou součástí systému je také identifikace pojistných rizik a správa pojistných
smluv. Společnost je pojištěna v rámci pojištění ve Skupině ČEZ. Majetkové pojištění uhelných elektráren
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poskytuje pojistnou ochranu proti živelním a strojním rizikům. Dále je sjednáno pojištění obecné
odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích
orgánů společnosti.
Nedílnou součástí celého systému jsou vnitřní kontrolní mechanismy tvořené souhrnem pravidel a postupů
nastavených ve společnosti, které napomáhají k řádnému a efektivnímu řízení společnosti.

Řízení bezpečnosti a kvality
Společnost se řídí společnými pravidly bezpečnosti ve Skupině ČEZ, které jsou zakotveny v dokumentu
„Řízení bezpečnosti ve Skupině ČEZ“. Elektrárna Dětmarovice, a. s., při všech svých činnostech důsledně
dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je
kladen především na oblast prevence. Všechny činnosti se řídí tak, aby se zajistila v nejvyšší možné míře
bezpečnost osob a zdravé pracovní prostředí. Hodnocení cílů, jak ukládá program „Bezpečný podnik“, ke
kterému se společnost přihlásila, je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno. Cíle v oblasti BOZP byly v
roce 2016 splněny. Vše bylo ověřeno při každoročním vnitřním auditu programu „Bezpečný podnik”. V roce
2016 společnost opětovně získala osvědčení Bezpečný podnik platné od října 2016 do října 2019, které
vyhlašuje Státní úřad inspekce práce.
Ve společnosti byly také, v souladu se zákonem 262/2006 Sb. (zákoník práce), provedeny prověrky
bezpečnosti a zdraví při práci na všech pracovištích. Všechny zjištěné nedostatky byly odstraněny a vše
probíhalo za dohledu členů odborové organizace.
Za rok 2016 byl u zaměstnanců společnosti zaevidován pouze 1 drobný pracovní úraz, Nebyl zaznamenán
případ nemoci z povolání, nedošlo k žádnému požáru zaviněnému zaměstnanci a nebyla zaznamenána
žádná ekologická havárie.

Předmět podnikání - vývoj v roce 2016
Hlavním předmětem podnikání společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., je: výroba elektřiny, obchod
s elektřinou, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie. Elektrárna je svým instalovaným výkonem
800 MW a realizovanou výrobou největší elektrárnou v České republice spalující černé uhlí. Společnost za
rok 2016 vyrobila 2689 GWh elektrické energie a 631 TJ tepla, což je srovnatelné s předchozím rokem.
Vzhledem k ceně černého uhlí je elektrárna provozována jako špičkový zdroj a musí pružně reagovat na
požadavky trhu. To klade velké nároky na obchodování s elektřinou, které je zajištěno na základě SLA
smlouvy se společností ČEZ, a. s. Dodávky tepla byly zajištěny dle potřeb odběratelů, především společnosti
ČEZ Teplárenská, a. s., která zásobuje teplem z elektrárny odběratele ve městech Orlová a Bohumín. Kromě
těchto hlavních činností společnost maximalizovala výsledky nabídkou dalších služeb. Jedná se především o
pronájmy k podnikatelské činnosti, včetně zajištění souvisejících služeb, dodávky pitné vody a stlačeného
vzduchu, zajištění provozu chemické laboratoře v Energocentru Vítkovice, a. s., a zajištění chemických
rozborů vlastní akreditovanou laboratoří.

Očekávaný vývoj v roce 2017
Ke dni 28. 4. 2017 očekávala Elektrárna Dětmarovice, a. s., za rok 2017 celkovou výrobu elektřiny ve výši
2099 GWh a dodávky tepla na úrovni 657 TJ. Nižší objem předpokládané výroby elektrické energie souvisí
s dlouhodobějšími plánovanými odstávkami výrobního zařízení pro realizaci oprav a s implementací nového
řídícího systému pro výrobní blok VB4. Kromě toho je společnost připravena pružně reagovat na další
obchodní příležitosti s cílem maximalizovat hospodářské výsledky, a to především využitím denního trhu
s elektřinou a podpůrnými službami pro přenosovou soustavu.
EBITDA je očekávána nižší než v roce 2016 a to především z důvodu dalšího meziročního poklesu
realizačních cen elektrické energie, nižšího objemu vyrobené elektrické energie a vyšších nákladů na
plánované opravy.
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Personalistika
Vývoj počtu zaměstnanců
Na konci roku 2016 měla společnost celkem 222 zaměstnanců, což je o 3 méně než v roce 2015, z toho 25
žen a 197 mužů.
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
základní vzdělání
1
vyučení
39
středoškolské vzdělání
141
vysokoškolské vzdělání
41

1%

18%

18%

základní vzdělání
vyučení
středoškolské vzdělání
vysokoškolské vzdělání

63%

Věková struktura zaměstnanců
do 25 let
26 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
nad 60 let
z toho nárok na důchod do 2 let

8
11
33
63
84
23
13

10%

4%5%
15%

38%
28%

do 25 let
26 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
nad 60 let

Nábor zaměstnanců
V průběhu roku 2016 nastoupilo do společnosti 7 zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 10 zaměstnanců.
Nové nástupy souvisely především s odchody zaměstnanců do starobního důchodu. V roce 2016 odešlo do
starobního důchodu 8 zaměstnanců. Vzhledem k věkové struktuře zaměstnanců bude obměna zaměstnanců
z tohoto důvodu pokračovat i v nejbližších letech.

Vzdělávací program
Společnost věnuje značnou pozornost rozvoji znalostí a dovedností svých zaměstnanců. Organizování nejen
povinných školení nutných k udržení či prohloubení kvalifikace zaměstnanců, nezbytných pro zajištění
činnosti související s předmětem podnikání je pro společnost samozřejmostí. Činnosti související se školením
a dalším vzděláváním zaměstnanců organizačně zajišťuje na základě SLA smlouvy ČEZ, a. s.

Celkem
zákonná školení
odborná školení

476 tis. Kč
363 tis. Kč
113 tis. Kč

24%
zákonná školení
odborná školení
76%

Sociální politika
Sociální politika je postavena na zachování sociálního smíru. Představuje široký okruh aktivit a výhod
poskytovaných zaměstnancům formou peněžních i nepeněžních plnění, která jsou ošetřena v kolektivní
smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Zaměstnancům jsou poskytovány
nadprůměrné mzdy. Dále je ve společnosti stanovena zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdně,
dovolená je prodloužena o jeden týden navíc nad rámec zákonného nároku a zaměstnancům je poskytováno
pracovní volno s náhradou mzdy nad rozsah daný právními předpisy. Společnost poskytuje zaměstnancům i
nadstandardní rozsah zaměstnaneckých výhod, jako jsou osobní účty určené zejména pro rekreaci, zdravotní
péče, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, závodní stravování, finanční příspěvky po dobu
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prvních 3 dnů nemoci, odměny k životnímu výročí a při odchodu do důchodu a v mimořádných případech
jednorázové sociální výpomoci.

Vztahy s odbory
Ve společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., působila v roce 2016 jedna odborová organizace, ve které bylo
ke konci roku organizováno 103 zaměstnanců, to je 46% z celkového počtu zaměstnanců.
Během roku 2016 se uskutečnila pravidelná jednání zaměstnavatele se zástupci odborové organizace, v
rámci kterých byly předávány informace a bylo zajištěno projednání organizačních změn a dalších témat
stanovených zákoníkem práce a kolektivní smlouvou.
Kolektivní smlouva je uzavřena do 31. 12. 2022. V průběhu roku 2016 probíhalo kolektivní vyjednávání o
dodatku k platné kolektivní smlouvě. Kolektivní vyjednávání bylo v prosinci 2016 završeno podpisem dodatku
č. 5 kolektivní smlouvy.

Ochrana životního prostředí
Elektrárna Dětmarovice, a. s., patří mezi významné výrobní firmy v Moravskoslezském kraji a svoji činnost
provozuje v souladu s platným integrovaným povolením dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci ve
znění zákona 69/2013 Sb. a certifikovaným systémem EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005.
V dubnu 2014 byl společností Bureau Veritas Czech Republic spol. s r.o. úspěšně proveden recertifikační
audit dle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005, kterým byla platnost certifikátu prodloužena na 3 roky.
Společnost zajišťuje bezpečnou výrobu elektrické energie a tepla způsobem šetrným k životnímu prostředí,
přesto při jeho výrobě vzniká nezanedbatelné množství odpadů a znečišťujících látek.
Emise znečišťujících látek za rok 2016:
Tuhé znečišťující látky
99,7 tun
SO2
1355,3 tun
NOx
2314,8 tun
CO
104,8 tun
Zálohy na poplatek za znečišťování ovzduší za rok 2016 ve výši 4 964 tis. Kč a doplatek ze zúčtování roku
2015 ve výši 130 tis. Kč byly zaplaceny na účet Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
V roce 2015 byla dokončena investiční akce na denitrifikaci kotlů K3 a K4 metodou selektivní katalytické
redukce. Elektrárna Dětmarovice, a. s., tak na těchto kotlích již s předstihem plní požadavky evropské
legislativy platné od poloviny roku 2020 a nemalou měrou tak přispívá ke zlepšení čistoty ovzduší
v Moravskoslezském kraji.
Produkce emisí CO2 byla za celý rok 2016 celkem 2 366 731 tun a tyto hodnoty byly ověřeny auditorskou
společností Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o., dne 6. března 2017. V rámci 2. národního alokačního
plánu na období 2013 - 2018 je každému uvedenému provozovateli zdroje znečištění každoročně bezplatně
přidělen určitý objem emisních povolenek. Na rok 2016 se jedná o bezplatný příděl 994 889 kusů povolenek,
což je o 248 142 kusů méně než v roce 2015.
Odpady
Odpadová problematika je řešena v souladu s legislativou, systémem bezodpadových technologií, využitím
druhotných surovin a v souladu s platným integrovaným povolením. Celkové náklady na likvidaci odpadů
v roce 2016 byly 5,8 mil. Kč. Jedná se zejména o komunální odpad a znečištěnou vodu z procesu odsíření
kouřových spalin.
Nejúčinnější přístup k omezování produkce odpadů je předcházení jejich vzniku a snaha o maximální
využívání odpadů ze spalování a odsíření. Popílek ze spalování uhlí a energosádrovec vzniklý při procesu
odsíření kouřových spalin jsou certifikovány v souladu s evropskou legislativou jako výrobek a téměř celá
produkce ve výši 355 430 tun byla prodána k dalšímu využití.
Výroba elektrické energie a tepla je náročná na celkové množství a kvalitu vody. Celá technologie vodního
hospodářství je navržena tak, aby se maximálně recyklovala již použitá voda, i přesto byly poplatky za odběr
povrchové vody z řeky Olše ve výši 27,5 mil. Kč.
Vypouštění odpadních vod je prováděno po jejich vyčištění ve vlastních čističkách odpadních vod. Poplatky
za vypouštění odpadních vod byly v roce 2016 ve výši 264 tis. Kč.
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Soudní spory a jiná řízení
Na Elektrárnu Dětmarovice, a. s., je podáno několik žalob státním podnikem Lesy České republiky o náhradu
škody na lesních porostech způsobenou emisemi znečišťujících látek od roku 1997. Společnost tyto nároky
neuznává, přesto na riziko těchto sporů vytváří rezervu.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., podala v roce 2016 žalobu na společnost ČEZ Distribuce, a. s., o vrácení
Složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za elektrickou energii spotřebovanou v 1.
pololetí roku 2013 v areálu elektrárny.

Místa přístupná k exkurzím veřejnosti
Na elektrárně je každoročně pořádán den otevřených dveří ke Dni dětí, který se těší velkému zájmu veřejnosti
z blízkého okolí. V rámci této akce jsou zajištěny komentované prohlídky výrobního zařízení elektrárny a
probíhá kulturní program zaměřený především na dětské návštěvníky.
V případě zájmu je možné dohodnout pro skupiny exkurzi v průběhu celého roku na telefonním čísle
591 102 889 nebo prostřednictvím e-mailu miroslava.plachetkova@cez.cz.
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Použité tabulky
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Použité jednotky a zkratky
Jednotka
TJ
MW
GWh

Komentář
terajoul; jednotka práce (energie)
megawatt; jednotka výkonu
gigawatthodina; jednotka práce

Zkratka
BOZP
EBIT
EMS
OTE
SLA smlouva
ZoK

Komentář
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
Environmentální manažerský systém
Operátor trhu
Smlouva o poskytování služeb
Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
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Metodika výpočtu vybraných ukazatelů
název ukazatel
EBITDA

jednotka
mil. Kč

EBIT

mil. Kč

Provozní cash flow
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)
EBIT marže
Celková likvidita

mil. Kč
%
%
%
%

Poměr provozního cash flow k závazkům

%

Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného
majetku

%

Krytí stálých aktiv

%

Obrat aktiv
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počet

výpočet
EBIT + úpravy hodnot DM v provozní oblasti
(odpisy, opravné položky) + zůstatkové
ceny vyřazovaného DM + zisk/ztráta z
prodeje DM
provozní zisk před zdaněním
(provozní hospodářský výsledek)
čistý peněžní tok z provozní činnosti
zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál
zisk po zdanění / průměrná aktiva celkem
EBIT / provozní výnosy celkem
oběžná aktiva bez dlouhodobých
pohledávek vč. časového rozlišení /
krátkodobé závazky vč. krátkodobých
bankovních úvěrů a výpomocí,
krátkodobých rezerv a časového rozlišení
čistý peněžní tok z provozní činnosti /
(dlouhodobé závazky vč. dlouh. rezerv a
dlouhodobých bankovních úvěrů bez
odloženého daňového závazku)
oprávky a opravné položky k dl. hmotnému
majetku/
dlouhodobý hmotný majetek v užívání,
brutto
(vlastní kapitál + dlouhodobé závazky vč.
dlouh. rezerv a dlouh. bankovních úvěrů +
odložený daňový závazek) /
stálá aktiva vč. dlouhodobých pohledávek
(a odložené daňové pohledávky)
provozní výnosy celkem / průměrná aktiva
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Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za
účetní období roku 2016
Představenstvo společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., IČ 29452279, se sídlem Dětmarovice 1202, PSČ
735 71, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10329,
vypracovalo ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, následující
zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také „zpráva o vztazích“) za účetní období od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016 (dále také „relevantní období“).
1.

Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Česká republika – Ministerstvo financí ČR (MF ČR)
ovládající osoba

ČEZ, a. s.
ovládající osoba

osoby ovládané ČEZ, a. s. dceřiné společnosti ČEZ, a. s.

Dceřiné společnosti MF ČR

Elektrárna Dětmarovice, a. s.
ovládaná osoba

osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s. vnučky ČEZ, a. s.
osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s. pravnučky ČEZ, a. s.
osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s. prapravnučky ČEZ, a. s.

Osoby nepřímo ovládané MF ČR,
vnučky MF ČR

Osoby nepřímo ovládané MF ČR,
pravnučky MF ČR

Vlastnictví v rámci
propojených osob
Vztahy popisované v této
zprávě

Ovládaná osoba a zpracovatel zprávy o vztazích:
Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Dětmarovice 1202, PSČ 735 71
294 52 279
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10329

Ovládající osoba:
ČEZ, a. s.
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
452 74 649
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Ovládající osoba vlastnila k 31. 12. 2016 akcie odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti
Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Schéma struktury vztahů podnikatelského seskupení ovládaného Ministerstvem financí České republiky tvoří
přílohu č. 1 zprávy o vztazích.
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Abecední seznam společností podnikatelského seskupení ovládaného Ministerstvem financí České republiky
tvoří přílohu č. 2 zprávy o vztazích.
2.

Úloha ovládané osoby

Společnost Elektrárna Dětmarovice, a. s., je dceřinou společností společnosti ČEZ, a. s. Hlavním předmětem
podnikání a současně i její úlohou je výroba elektrické energie a tepla. Do obchodních vztahů s ovládající
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou vstupuje jako kupující nebo prodávající v souvislosti
s výrobní a obchodní činností.
3.

Způsob a prostředky ovládání

Společnost ČEZ, a. s., ovládá společnost Elektrárna Dětmarovice, a. s., tím způsobem, že je jejím jediným
akcionářem a drží tak v ní 100% podíl na hlasovacích právech. Vzhledem k tomuto podílu na hlasovacích
právech společnost ČEZ, a. s., může jmenovat nebo odvolat většinu členů statutárního orgánu řízené osoby.
Mezi nástroje řízení společností v rámci koncernu ČEZ patří například schvalování strategických programů,
koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelských plánů a ročních rozpočtů. Skupina ČEZ jako koncern je
dále řízena zejména pomocí finančních nástrojů. Významným nástrojem jednotného řízení v této oblasti je
například tzv. cash pooling, který přináší každé řízené společnosti možnost dostupného a levného
financování.
4.

Přehled jednání dle § 82 odst. 2 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Společnost Elektrárna Dětmarovice, a. s., v relevantním období neučinila žádná jednání, která by byla učiněna
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, týkající se majetku, který přesahuje 10%
vlastního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., zjištěného podle poslední účetní závěrky.
5.

Přehled vzájemných smluv

Představenstvo společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., vypracovalo přehled vzájemných smluv účinných
v roce 2016 mezi Elektrárnou Dětmarovice, a. s., a ovládající osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou ovládající osobou. Tento přehled neobsahuje další údaje o smluvních vztazích s ohledem na
nezbytnost zajištění zachování obchodního tajemství a smluvního závazku důvěrnosti informací.
a)

se společností ČEZ, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel i dodavatel
Rámcová smlouva o nákupu a prodeji dle standardů EFET ze dne 10. 12. 2012, včetně Allowances
Appendix k této rámcové smlouvě, na základě které byly uzavírány kontrakty na všechny prodeje a
nákupy silové elektřiny v distribuční síti a všechny prodeje a nákupy emisních povolenek CO 2
Rámcová smlouva o poskytování služeb převodu kontraktů na poskytování podpůrných služeb ze dne
15. 7. 2014 ve znění dodatku č. 1
Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování víceúrovňového flexi
on-line cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu ze dne 25. 9. 2012 ve
znění dodatků č. 1 až č. 3
Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování flexi on-line cashpoolingu reálného oboustranného v EUR pro ekonomicky spjatou skupinu ze dne 21. 1. 2013
Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování víceúrovňového flexi
on-line cash-poolingu reálného oboustranného v Kč pro ekonomicky spjatou skupinu, ze dne 28. 1.
2016
Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování víceúrovňového flexi
on-line cash-poolingu reálného oboustranného v EUR pro ekonomicky spjatou skupinu, ze dne 28. 1.
2016
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. 10. 2012 ve znění dodatků č. 6 a č. 7
součástí smlouvy jsou přílohy specifikující poskytování těchto služeb:
A – Poskytování daňových služeb,
C – Personální služby,
D – Poskytování finančních služeb,
F – Služby v oblasti nákupního procesu,

Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Výroční zpráva 2016

25

G – Vnitřní komunikace,
H – Management bezpečnosti a kvality,
I – Metodika controllingu a reportingu,
J – Řízení rizik,
K – Kybernetická bezpečnost
L – Řízení informační bezpečnosti
M – Řízení fyzické ochrany,
N3 – Trading pro Elektrárnu Dětmarovice,
O – Poskytování služeb v oblasti BOZP, PO o ochrany životního prostředí,
Q – Centrální inženýring,
R – Údržba,
S5 – Prodej tepelné a elektrické energie drobným odběratelům,
T – Nákup strategických surovin
Y – Poskytování služeb v oblasti „Optimalizace provozu výrobního zdroje“
ŘV – Poskytování služeb a technicko-organizačních činností v oblasti řízení výrobních zdrojů, řízení
proměnných nákladů a ochrany životního prostředí
Dílčí smlouva o poskytování služeb na systémech technické ochrany a elektrické požární signalizace ze
dne 1. 3. 2013 ve znění dodatku č. 3
Licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochranné známky ze dne 16. 10. 2014
Smlouvu o převzetí odpovědnosti za odchylku, přeúčtování platby za odchylku a regulační energii ze dne
2. 12. 2015
Smlouva o poskytování služeb editace a aktualizace internetového profilu ze dne 11. 12. 2015
Dohoda o uznání a úhradě nákladů poradenských služeb souvisejících se strukturálními fondy Evropské
unie ze dne 22. 12. 2015
Smlouva o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb ze dne 12. 8. 2016
Smlouva o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb ze dne 15. 9. 2016
37 objednávek na nákup skladového materiálu
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 2. 2013 ve znění dodatků č. 1 až č. 6 o pronájmu
kancelářských prostor ve správní budově
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 28. 2. 2013 ve znění dodatků č. 1 až č. 5 o dodávkách tepla
pro pronajaté kancelářské prostory ve správní budově
Smlouva o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb ze dne 12. 8. 2016
8 objednávek na nákup skladového materiálu
b)

se společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Rámcová smlouva o poskytování služeb a pronájmů ze dne 23. 1. 2013
Dílčí smlouva o poskytování personálních služeb ze dne 23. 1. 2013 ve znění dodatku č. 4
Dílčí smlouva o full service leasingu ze dne 15. 2. 2013 ve znění dodatku č. 4
Dílčí smlouva o nájmu vozidel (autopůjčovna) ze dne 30. 1. 2013 ve znění dodatku č. 4
Dílčí smlouva o zpracování došlé a odesílané korespondence ze dne 29. 1. 2013 ve znění dodatku č. 3
Dílčí smlouva o poskytování spisových a skartačních služeb (spisovna) ze dne 29. 1. 2013 ve znění
dodatku č. 3
Dílčí smlouva o poskytování tiskových a reprografických služeb ze dne 4. 6. 2013 ve znění dodatku č. 3
Dílčí smlouva o poskytování účetních služeb ze dne 17. 4. 2013 ve znění dodatku č. 3
Dílčí smlouva o poskytování služeb v oblasti správy majetku ze dne 20. 2. 2013 ve znění dodatku č. 3
Dílčí smlouva o poskytování služeb stravování ze dne 16. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 2. 2013 ve znění dodatku č. 3
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 14. 6. 2009 ve znění dodatku č. 4
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c)

se společností ČEZ ICT Services, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Rámcová smlouvu o poskytování služeb ze dne 31. 12. 2015
Dílčí smlouva o poskytování služeb k rámcové smlouvě ze dne 31. 12. 2015
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 5. 2013 ve znění dodatku č. 5

d)

se společností ČEZ Energetické produkty, s. r. o.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o poskytování činností související se zadním palivovým cyklem ze dne19. 2. 2009 ve znění
dodatku č. 8
Smlouva na údržbu a opravy ze dne 6. 3. 2015 ve znění dodatku č. 2
Smlouva o zajišťování prodeje kovového odpadu ze dne 13. 4. 2016 ve znění dodatku č. 1
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Kupní smlouvu na prodej certifikovaných VEP ze dne 29. 3. 2013 ve znění dodatku č. 3
Smlouva na dodávku elektřiny z rozvodu Elektrárny Dětmarovice ze dne 10. 12. 2014
Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 2. 2013 ve znění dodatku č. 7
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 4. 5. 2010 ve znění dodatku č. 6
Dohoda o finančním podílu na opravách a udržování účelové komunikace ze dne 23. 11. 2011
Smlouva o dílo Analýza vzorků paliv a VEP ze dne 17. 11. 2014

e)

se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o připojení zařízení výrobny elektřiny k distribuční soustavě ze dne 5. 3. 2010 ve znění dodatku
č. 2
Smlouva o distribuci ze dne 30. 3. 2009 ve znění dodatku č. 1
Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě VN nebo VVN ze dne 23. 5.
2013
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouvu o poskytování podpůrné služby regulace napětí a jalových výkonů ze dne 29. 12. 2014

f)

se společností Elektrárna Počerady, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel i dodavatel
Rámcová smlouva o poskytování služeb převodu kontraktů na poskytování podpůrných služeb ze dne
6. 8. 2014 ve znění dodatku č. 1
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb ze dne 4. 1. 2016
Smlouva o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb ze dne 30. 8. 2016
Smlouva o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb ze dne 10. 10. 2016
Objednávka na nákup skladového materiálu ze dne 21. 09. 2016
Objednávka na nákup skladového materiálu ze dne 01. 06. 2016
Objednávka na nákup skladového materiálu ze dne 07. 12. 2015

g)

se společností ČEZ Teplárenská, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o poskytování služeb ze dne 7. 5. 2013 ve znění dodatku č. 2
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 28. 2. 2013
Smlouva o dílo Zpracování Průkazu energetické náročnosti budov v EDĚ ze dne 10. 3. 2016
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Smlouva o dílo Energetický posudek pro stavbu-Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a
výrobních objektů EDĚ ze dne 12. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 18. 1. 2013 ve znění dodatku č. 4
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 25. 5. 2010 ve znění dodatku č. 7
Smlouva na dodávku elektřiny z rozvodu Elektrárny Dětmarovice ze dne 30. 12. 2011 ve znění dodatku
č. 1
Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 5. 2010 ve znění dodatku č. 9
Smlouva o dílo „Zajištění provozu dispečinku EDĚ“ ze dne 1. 7. 2016
h)

se společností ČEZ Energetické služby, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva na chemické rozbory vody ze dne 23. 2. 2009 ve znění dodatku č. 2
Smlouva o postoupení Smlouvy na provádění chemických rozborů vzorků vod ze dne 23. 2. 2009 ze dne
16. 12. 2016
Smlouva na provádění údržby technologického zařízení ze dne 22. 12. 2014 ve znění dodatku č. 1
Smlouva na provádění revizí, zkoušek a kontrol tlakových zařízení ze dne 3. 5. 2016
Smlouva na generální opravy drtičů strusky EDĚ ze dne 11. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1
Smlouva na zajištění oprav a údržby LC kotelna a odsíření ze dne 11. 3. 2016
Smlouva na výměnu potrubí teplé vody ze dne 24. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1
Smlouva na renovaci trubkového svazku ze dne 29. 11. 2016
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 3. 2. 2015
Nájemní smlouva ze dne 21. 1. 2015 ve znění dodatku č. 1
Smlouva na dodávku elektřiny z rozvodu Elektrárny Dětmarovice, a. s., ze dne 31. 12. 2014 ve znění
dodatku č. 1

i)

se společností Telco Pro Services, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o zpracování osobních údajů ze dne 1. 4. 2016
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 18. 6. 2013 ve znění dodatku č. 1

j)

Se společností ČEZ Prodej, s.r.o.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 20. 7.
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN ze dne 1. 9. 2014

k)

Se společností ČEZ Inženýring, s.r.o.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o poskytování technické podpory a služeb ze dne 18. 7. 2014 ve znění dodatku č. 2
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Nájemní smlouva ze dne 16. 7. 2014 ve znění dodatku č. 4
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 4. 9. 2014 ve znění dodatku č. 3

l)

Se společností MARTIA a.s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva na údržbu a opravy ze dne 14. 12. 2015
Smlouva na opravy a údržbu zařízení ze dne 15. 4. 2016 ve znění dodatku č. 1
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Smlouva o dílo Upgrade komunikační sběrnice M-bus ze dne 30. 11. 2015
Smlouva o dílo Rekonstrukce ŘS – primární doprava popele VB3 a VB4 ze dne 7. 4. 2016 ve znění
dodatku č. 1
Smlouva o dílo Úprava mikroklimatických podmínek zdravotního střediska EDĚ ze dne 25. 7. 2016
Smlouva o dílo Rozšíření vizualizace DG2 o technologii DG1 ze dne 10. 10. 2016
Smlouva o dílo Rozšíření kamerového systému technologie EDĚ ze dne 17. 10. 2016
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Nájemní smlouva ze dne 18. 1. 2016 ve znění dodatku č. 3
Smlouva na dodávku elektřiny z rozvodu Elektrárny Dětmarovice, a. s., ze dne 07. 1. 2016
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 17. 2. 2016 ve znění dodatku č. 3
m)

Se společností Energocentrum Vítkovice, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 2. 2013 ve znění dodatku č. 2
Smlouva o dodávce tepelné energie ze dne 11. 4. 2013 ve znění dodatku č. 1
Rámcová smlouva o dílo "Údržba pozemků a komunikací v areálu elektrárny Dětmarovice, a. s." ze dne
30. 4. 2014 ve znění dodatku č. 1
Dohoda zaměstnavatelů o dočasném přidělení zaměstnanců ze dne 28. 4. 2016
Dohoda zaměstnavatelů o dočasném přidělení zaměstnanců ze dne 6. 5. 2016
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouvu o poskytování služeb v oblasti laboratoře a výkonu vodohospodáře a technologa provozu pro
EVI ze dne 16. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1
Nájemní smlouva ze dne 9. 5. 2016 o pronájmu garáže a kanceláře
Smlouva ze dne 16. 12. 2016 o postoupení Smlouvy na provádění chemických rozborů vzorků vod ze
dne 23. 2. 2009 (postoupená strana: ČEZ Energetické služby, s.r.o.; postupitel: Elektrárna
Dětmarovice, a. s.; Postupník: Energocentrum Vítkovice, a. s.)
Smlouva na provádění chemických rozborů vzorků vod ze dne 23. 2. 2009 ve znění dodatku č. 2
Dohoda o uznání a úhradě nákladů ze dne 29. 12. 2016

n)

Se společností Elektrárna Tisová, a. s.
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako odběratel
Smlouva o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb ze dne 6. 9. 2016
Elektrárna Dětmarovice, a. s., jako dodavatel
Smlouva o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb ze dne 21. 7. 2016

6.

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání dle § 71 a 72
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Všechny popisované smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a
poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti
Elektrárna Dětmarovice, a. s., z nich nevznikla žádná újma, která by měla být předmětem vyrovnání dle § 71 a
72 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
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7.

Závěr

Představenstvo společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., vyhodnotilo na základě dostupných informací
výhody a nevýhody plynoucí z členství společnosti ve Skupině ČEZ jako koncernu a dospělo k závěru, že
výhody členství v koncernu převažují a že společnost celkově těží z výhod celého koncernu. Společnost
například využívá finanční stabilitu Skupiny ČEZ, dobré jméno Skupiny ČEZ, úspory nákladů z rozsahu,
sjednocení systémů a centralizaci podpůrných činností. Rovněž využívá zapojení do systému řízení rizik a
systému vnitřních kontrolních mechanismů, do pojistného programu, do systému řízení bezpečnosti a kvality
ve Skupině ČEZ a podobně.
Představenstvo společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., po důkladném zvážení prohlašuje, že si není
vědomo žádných rizik vyplývajících z členství v koncernu.
Zpráva byla zpracována s péčí řádného hospodáře podle nejlepšího vědomí zpracovatelů. Zpracovatelé
čerpali ze všech dostupných podkladů a dokumentů s vynaložením maximálního úsilí.
Vymezení propojených osob bylo zpracováno dle podkladů poskytnutých ČEZ, a. s.
Tato zpráva podléhá přezkoumání dozorčí radou společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., ve smyslu § 83
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Zpráva o vztazích bude připojena k výroční zprávě společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s., za rok 2016.
V Dětmarovicích dne 29. března 2017

__________________________________

____________________________

Ing. Vlastimír Kontrik
předseda představenstva

Mgr. René Cuber, MBA
místopředseda představenstva
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Účetní závěrka společnosti
Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Označ.

AKTIVA
Brutto
AKTIVA CELKEM

Minulé účetní
období

Běžné účetní období
Korekce

Netto

Netto

9 937 598

-7 479 031

2 458 567

2 376 098

7 578 126

-7 478 583

99 543

90 550

61 010

-49 892

11 118

20 683

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B.I.2.

Ocenitelná práva

50 973

-49 892

1 081

2 302

B.I.2.1.

Software

49 779

-49 145

634

1 655

B.I.2.2.

Ostatní ocenitelná práva

1 194

-747

447

647

B.I.3.

Goodwill

B.I.4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

10 037

18 381

B.I.5.
B.I.5.1.

10 037

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek

B.I.5.2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

7 517 116

-7 428 691

88 425

69 867

B.II.1.

Pozemky a stavby

2 208 531

-1 955 420

253 111

261 168

B.II.1.1.

Pozemky

68 793

68 793

B.II.1.2.

Stavby

2 139 738

-1 955 420

184 318

192 375

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

5 825 177

-5 611 056

214 121

212 199

B.II.3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

-527 688

137 785

-389 903

-425 082

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

1 198

1 198

1 198

B.II.4.1.

Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

1 198

1 198

1 198

9 898

9 898

20 384

B.II.5.
B.II.5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek

B.II.5.2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající
osoba

B.III.3.

Podíly - podstatný vliv

B.III.4.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B.III.5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III.6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek

Elektrárna Dětmarovice, a. s.
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2 178
9 898

9 898

18 206
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Označ.

AKTIVA

Minulé účetní
období

Běžné účetní období
Brutto

Korekce

Netto

Netto

2 356 047

-448

2 355 599

2 280 926

Zásoby

381 654

-17

381 637

649 337

C.I.1.

Materiál

381 654

-17

381 637

649 337

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

C.I.3.

Výrobky a zboží

C.I.3.1.

Výrobky

C.I.3.2.

Zboží

C.I.4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

C.I.5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.II.

Pohledávky

1 974 099

-431

1 973 668

1 631 309

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

59 058

59 058

90 066

C.II.1.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.1.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.1.3.

Pohledávky - podstatný vliv

C.II.1.4.

Odložená daňová pohledávka

58 970

58 970

89 952

C.II.1.5.

Pohledávky - ostatní

88

88

114

C.

Oběžná aktiva

C.I.

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky
C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

C.II.2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.2.3.

Pohledávky - podstatný vliv

C.II.2.4.

Pohledávky - ostatní

88

114

1 915 041

88
-431

1 914 610

1 541 243

304 821

-431

304 390

425 121

1 484 125

1 484 125

992 160

126 095

126 095

123 962

92 552

92 552

115 156

385

385

24

28 525

28 525

4 016

4 633

4 633

4 766

294

294

280

294

294

280

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky
C.III.

Krátkodobý finanční majetek

C.III.1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

C.III.2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

C.IV.

Peněžní prostředky

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

D.

Časové rozlišení aktiv

3 425

3 425

4 622

D.1.

Náklady příštích období

3 390

3 390

4 572

D.2.

Komplexní náklady příštích období

D.3.

Příjmy příštích období

35

35

50
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Označ.

PASIVA

Běžné účetní období

Minulé účetní období

PASIVA CELKEM

2 458 567

2 376 098

A.

Vlastní kapitál

1 883 190

1 808 682

A.I.

Základní kapitál

1 350 000

1 350 000

A.I.1.

Základní kapitál

1 350 000

1 350 000

A.I.2.

Vlastní podíly (-)

A.I.3.

Změny základního kapitálu

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

273 965

273 965

A.II.1.

Ážio

273 965

273 965

A.II.2.

Kapitálové fondy

A.II.2.1.

Ostatní kapitálové fondy

A.II.2.2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

A.II.2.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních
korporací (+/-)

A.II.2.4.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

A.II.2.5.

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A.III.

Fondy ze zisku

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

91

429 019

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

91

429 019

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

259 134

-244 302

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

B. + C.

Cizí zdroje

562 097

567 416

B.

Rezervy

42 834

42 736

B.1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

B.2.

Rezerva na daň z příjmů

B.3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

251

251

B.4.

Ostatní rezervy

42 583

42 485
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Označ.

PASIVA

C.

Závazky

C.I.

Dlouhodobé závazky

C.I.1.

Vydané dluhopisy

C.I.1. 1.

Vyměnitelné dluhopisy

C.I.1. 2.

Ostatní dluhopisy

C.I.2.

Závazky k úvěrovým institucím

C.I.3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

C.I.4.

Závazky z obchodních vztahů

C.I.5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

C.I.6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.I.7.

Závazky - podstatný vliv

C.I.8.

Odložený daňový závazek

C.I.9.

Závazky - ostatní

C.I.9.1.

Závazky ke společníkům

C.I.9.2.

Dohadné účty pasivní

C.I.9.3.

Jiné závazky

C.II.

Krátkodobé závazky

C.II.1.

Vydané dluhopisy

C.II.1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2.

Ostatní dluhopisy

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

C.II.5.

Krátkodobé směnky k úhradě

C.II.6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.7.

Závazky - podstatný vliv

C.II.8.

Závazky ostatní

C.II.8.1.

Závazky ke společníkům

C.II.8.2.

Krátkodobé finanční výpomoci

C.II.8.3.

Běžné účetní období

Minulé účetní období

519 263

524 680

519 263

524 680

12 782
403 167

481 584

103 314

43 096

Závazky k zaměstnancům

7 434

7 029

C.II.8.4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

4 398

4 123

C.II.8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

1 469

1 336

C.II.8.6.

Dohadné účty pasivní

42 283

30 124

C.II.8.7.

Jiné závazky

47 730

484

D.

Časové rozlišení pasiv

13 280

D.1.

Výdaje příštích období

D.2.

Výnosy příštích období

34
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Označ.

Text

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

2 844 499

3 570 225

2 107 487

2 801 875

1 895 704

2 560 060

211 783

241 815

-102

-5

Osobní náklady

176 566

170 524

D.1.

Mzdové náklady

121 824

118 026

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a
ostatní náklady

54 742

52 498

D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

42 253

40 472

D.2.2.

Ostatní náklady

12 489

12 026

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

35 302

671 655

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

35 179

674 502

E.1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku - trvalé

123 775

127 598

E.1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku - dočasné

-88 596

546 904

E.2.

Úpravy hodnot zásob

11

-2 910

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

112

63

III.

Ostatní provozní výnosy

168 693

399 129

III.1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

6 230

68 770

III.2.

Tržby z prodaného materiálu

932

1 364

III.3.

Jiné provozní výnosy

161 531

328 995

F.

Ostatní provozní náklady

374 531

599 675

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

6 998

69 006

F.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

161

3 546

F.3.

Daně a poplatky

11 339

11 719

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích
období

98

-556

F.5.

Jiné provozní náklady

355 935

515 960

*

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

319 408

-274 370

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spotřeba

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

A.3.

Služby

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.
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Označ.

Text

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

IV.1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2.

Ostatní výnosy z podílů

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

V.1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku ovládaná nebo ovládající osoba

V.2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního
majetku

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním
majetkem

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

407

755

VI.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo
ovládající osoba

406

755

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

5

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo
ovládající osoba

5

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.

Ostatní finanční výnosy

K.

Ostatní finanční náklady

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

L.

1

1 220
83

26 397

1 539

-25 642

320 947

-300 012

Daň z příjmů

61 813

-55 710

L.1.

Daň z příjmů splatná

30 831

30 711

L.2.

Daň z příjmů odložená (+/-)

30 982

-86 421

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

259 134

-244 302

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

259 134

-244 302

*

Čistý obrat za účetní období = I.+ II.+ III.+ IV.+ V.+
VI.+VII.

3 014 819

3 970 109
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Přehled o peněžních tocích za období 2016 (v tis. Kč)
Označ.

Text

Skutečnost v účetním období
běžném

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku
účetního období

minulém

280

285

Peněžní toky z provozní činnosti
Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním

320 947

-300 012

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

229 986

840 930

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

88 651

92 627

A.1.2.

Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení

-73 915

535 186

A.1.2.1.

Změna stavu opravných položek

-88 475

544 057

A.1.2.2.

Změna stavu rezerv

98

-556

A.1.2.3.
A.1.3.

Změna zůstatků časového rozlišení

14 462

-8 315

768

236

A.1.4.

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

-402

-755

A.1.5.

Ostatní nepeněžní operace

214 884

213 636

A.1.6.

Výnosy z podílů na zisku

A.2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

368 390

-147 663

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

28 841

104 936

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

71 860

-236 656

A.2.3.

Změna stavu zásob

267 689

-15 943

A.3.

Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

A.4.

Přijaté úroky

A.5.

Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období

A.6.

Přijaté podíly na zisku

A.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních podílů

-5
422

768

-3 855

-81 744

915 885

312 279

-308 150

-175 720

68 870

52 900

-239 280

-122 820

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů

C.2.

Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cashpoolingu

-491 965

460 561

C.3.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-184 626

-650 025

C.
F.

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-676 591

-189 464

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

14

-5

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

294

280

R.
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1. POPIS SPOLEČNOSTI
Společnost Elektrárna Dětmarovice, a.s., (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla
zápisem do veřejného rejstříku dne 7. 9. 2012 a sídlí v Dětmarovicích, Dětmarovice 1202, Česká
republika, identifikační číslo 294 52 279. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej
elektrické energie a tepla.
Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu:
ČEZ, a. s. 100%
Společnost je součástí Skupiny ČEZ. Mateřskou společností je společnost ČEZ, a. s.
Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.
Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2016:
Představenstvo
Předseda:

Ing. Vlastimír Kontrik

Místopředseda:

Mgr. René Cuber, MBA

Člen:

Ing. Petr Kursa, MBA

Dozorčí rada
Předseda:

JUDr. Marek Šlégl

Místopředseda:

Ing. Martin Jašek, M.A.

Člen:

Ing. Martin Krůl

V roce 2016 nebyly provedeny žádné významné změny v zápisu do veřejného rejstříku.
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Společnost má následující organizační strukturu:

Elektrárna Dětmarov ice, a.s.
9100
generální ředitel

úsek
generálního ředitele
91R100000

úsek
finančního a obchodního ředitele
91R200000

oddělení
PO a BOZP
91R100100

úsek
ředitele správy majetku
91R500000

oddělení
provozní ekonomie
91R200100

oddělení
správa kotelny a odsíření
91R500100

oddělení
účetnictví
91R200200

oddělení
správa strojovny, VH a VT
91R500200

oddělení
nákup a MTZ
91R200300

oddělení
řízení provozu
91R400100

provoz
chemie
91R400101

směna
červená
91R400200

úsek
výrobního ředitele
91R400000

směna
zelená
91R400300

oddělení
správa elektro a MaR
91R500300

směna
žlutá
91R400400

směna
modrá
91R400500

provoz
dvojblok
91R400201

provoz
dvojblok
91R400301

provoz
dvojblok
91R400401

provoz
dvojblok
91R400501

provoz
dvojblok
91R400202

provoz
dvojblok
91R400302

provoz
dvojblok
91R400402

provoz
dvojblok
91R400502

provoz
elektro
91R400203

provoz
elektro
91R400303

provoz
elektro
91R400403

provoz
elektro
91R400503

oddělení
akreditovaná laboratoř
91R400600

oddělení
správa stav., spol. tech. a zauhl.
91R500400

laboratoř TVI
91R400601

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu
ve znění platném pro rok 2016 a 2015.
Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. 1. 2016 došlo
ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto
položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015
příslušně reklasifikovány. Společnost postupovala v souladu s Českým účetním standardem pro
podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2016 a 2015, jsou
následující:
a)

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2016 a 2015 je odepisován do nákladů na
základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného
majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Software
Ocenitelná práva

b)

3-19
6

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2016 a 2015 je odepisován do nákladů na základě
předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu.
Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním podniku (nebo jeho části)
nabytého vkladem a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví vkládající společnosti
sníženým o převzaté závazky.
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Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného
majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Počet let
Stavby

20-50

Stroje, přístroje a zařízení

2-31

Inventář

8-20

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

c)

15

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.
V rámci Skupiny ČEZ byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých
společností skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prostředky vložené do tohoto systému nebo
využívané z tohoto systému k datu účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé
pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládaná nebo
ovládající osoba“ a změna stavu těchto prostředků je vykázána v přehledu o peněžních tocích
v položce „Změna stavu pohledávek/závazků ze skupinového cashpoolingu“.
d)

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického
průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením
souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu
prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce.
e)

Pohledávky

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

Deriváty

Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako
součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků.
Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány
za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát
klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající
ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky
nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat
a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná
o deriváty k obchodování.
K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů
určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot
derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také do finančních nákladů,
resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která
souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako
zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazují prostřednictvím
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oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do
finančních nákladů, resp. výnosů.
g)

Vlastní kapitál

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

Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika
v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení
věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě.
Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým
institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
i)

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich
vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní
bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních
nákladů běžného roku.
j)

Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů
a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné
hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
k)

Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje o výnosech v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že podnik získá ekonomický
prospěch plynoucí z transakce a částku výnosů je možno spolehlivě určit. Tržby se vykazují bez daně
z přidané hodnoty, snížené o případné slevy. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv
a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní
závěrky známy.
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l)

Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba
a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními
a daňovými odpisy, atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky
(daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů ponížený o zaplacené
zálohy. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, je
rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo
závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Rozdíly, které vznikly z důvodu vkladů částí podniku
do základního kapitálu, jsou ke dni vkladu zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu. Odložená daňová
pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.
Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani resp. při vkladu podniku ze
všech přechodných rozdílů, jsou zaúčtovány do vlastního kapitálu.
m)

Dotace/Investiční pobídky

O čerpání veřejné podpory formou dotací na pořízení dlouhodobého majetku společnost účtuje
snížením pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku, pokud existuje přiměřená jistota,
že společnost splní podmínky spojené s příslušnou dotací a že dotace bude přijata.
n)

Emisní povolenky

O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném
neodpisovaném majetku oceňovaném pořizovací cenou, případně reprodukční pořizovací cenou
při bezúplatném nabytí.
O „spotřebě povolenek“ se účtuje minimálně k datu účetní závěrky v závislosti na emisích účetní
jednotky v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci,
která nesnižuje ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. Tato „dotace“ se rozpouští do výnosů
ve stejném okamžiku a ve stejné výši, jak jsou povolenky spotřebovávány a účtovány do nákladů.
o)

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí
popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
Software
Ostatní ocenitelná práva

Přírůstky

49 779

-

Vyřazení

Prodeje

-

-

Převody

Konečný
zůstatek

-

49 779

1 194

-

-

-

-

1 194

18 381

126 046

-340 720

-6 998

213 328

10 037

-

213 328

-

-

-213 328

-

Celkem 2016

69 354

339 374

-340 720

-6 998

-

61 010

Celkem 2015

67 211

573 633

-502 484

-69 006

-

69 354

Emisní povolenky
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Software

Odpisy + ZC
vyřazeného
majetku

Vyřazení

Konečný
zůstatek

Účetní
hodnota

-48 124

-1 021

-

-49 145

634

-547

-200

-

-747

447

Emisní povolenky

-

-

-

-

10 037

Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek

-

-

-

-

-

Celkem 2016

-48 671

-1 221

-

-49 892

11 118

Celkem 2015

-46 246

-2 425

-

-48 671

20 683

Ostatní ocenitelná práva
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b)

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
Pozemky

Přírůstky

Vyřazení

Dotace

Převody

Konečný
zůstatek

68 793

-

-

-

-

68 793

Stavby

2 138 566

-

-

-

1 172

2 139 738

Hmotné movité věci a jejich
soubory

5 799 874

-

-1 348

-

26 651

5 825 177

1 198

-

-

-

-

1 198

18 206

9 115

-208

-

-17 215

9 898

2 178

8 430

-

-

-10 608

-

-527 688

-

-

-

-

-527 688

Celkem 2016

7 501 127

17 545

-1 556

-

-

7 517 116

Celkem 2015

7 463 073

195 954

-2 500

-155 400

-

7 501 127

Umělecká díla
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek
Pasivní oceňovací rozdíl
k nabytému majetku

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Pozemky

Vyřazení

Odpisy

Opravná
položka

Konečný
zůstatek

Účetní
hodnota

-

-

-

-

-

68 793

Stavby

-1 946 191

-33 307

-

24 078

-1 955 420

184 318

Hmotné movité věci a jejich soubory

-5 587 675

-89 247

1 348

64 518

-5 611 056

214 121

Umělecká díla

-

-

-

-

-

1 198

Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek

-

-

-

-

-

9 898

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek

-

-

-

-

-

-

102 606

35 179

-

-

137 785

-389 903

Celkem 2016

-7 431 260

-87 375

1 348

88 596

-7 428 691

88 425

Celkem 2015

-6 796 863

-89 994

2 500

-546 903

-7 431 260

69 867

Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému
majetku

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl nepeněžitým vkladem do základního kapitálu. Do výnosů
byl v roce 2016 i 2015 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 35 179 tis.
Kč.
K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila
v pořizovacích cenách 9 842 tis. Kč, resp. 10 580 tis. Kč.
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5. POHLEDÁVKY
K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní činily 434 tis. Kč
a 405 tis. Kč.
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2016 a 2015 vytvořeny
opravné položky na základě analýzy vymahatelnosti a věkové struktury pohledávek (viz bod 6).
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 15).
6. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné
položky k:
dlouhodobému
majetku
zásobám
pohledávkám
- zákonné
- ostatní

Zůstatek k
31. 12. 2014
-

Tvorba
opravné
položky

Zúčtování
opravné
položky

Zůstatek k
31. 12. 2015
-546 903

Tvorba
opravné
položky
-

Zúčtování
opravné
položky
88 596

Zůstatek k
31. 12. 2016

-546 903

-

-458 307

-2 916

-6

2 916

-6

-11

-

-17

-256

-291

227

-320

-215

104

-431

-

-

-

-

-24

-

-24

-256

-291

227

-320

-191

104

-407

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
Opravná položka k dlouhodobému majetku je tvořena na odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek.
Výše opravné položky zohledňuje aktuální hodnotu těchto aktiv jako celku ve vztahu k očekávaným
výnosům.
7. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Společnost je součástí systému cash poolingu spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční
bankou, a.s. Peněžní prostředky v Kč převedené v rámci cash poolingu mateřské společnosti ČEZ, a.
s., jsou úročeny úrokovou sazbou PRIBOR O/N-(0,05+x), kde parametr x=0,16, tzn. PRIBOR O/N 0,21, minimálně 0,03 % p. a. (pohledávky), peněžní prostředky v Kč poskytované v rámci cash
poolingu mateřskou společností jsou úročeny sazbou PRIBOR + 0,30 % p.a. (závazky).
Peněžní prostředky v EUR převedené v rámci cash poolingu mateřské společnosti ČEZ, a. s., jsou
úročeny úrokovou sazbou EUR LIBOR O/N – 0,19 % p.a., minimálně 0,03 % p. a. (pohledávky),
peněžní prostředky v EUR poskytované v rámci cash poolingu mateřskou společností jsou úročeny
sazbou EUR LIBOR O/N + 0,35 % p.a. (závazky).
Zůstatek peněžních prostředků poskytnutých v rámci cash poolingu k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015
činil 1 484 125 tis. Kč a 992 160 tis. Kč a v rozvaze je vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba.
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8. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1 350 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité
hodnotě 1 000 000 Kč. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu. Tento základní kapitál byl plně
splacen.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne
23. 6. 2016 byla ztráta roku 2015 v celkové výši 244 302 tis. Kč uhrazena převodem na účet
nerozděleného zisku. Dále bylo rozhodnuto o výplatě nerozděleného zisku minulých let ve výši
184 626 tis. Kč.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne
22. 6. 2015 bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 427 110 tis. Kč následovně:
a)
b)

Ze zisku byla uhrazena neuhrazená ztráta minulých let ve výši 29 944 tis. Kč.
Zbylá část zisku ve výši 397 166 tis. Kč a část nerozděleného zisku minulých let ve výši
252 858 tis. Kč byla vyplacena jako podíl na zisku jedinému akcionáři.

Ážio ve výši 273 965 tis. Kč vzniklo v důsledku rozdílu mezi prvním a druhým znaleckým posudkem
použitým pro ocenění vkládané části podniku.
9. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
na zaměstnanecké
požitky
na náhrady škod
způsobených
exhalacemi
na rekultivaci a
sanaci skládky
na emise
skleníkových plynů
Celkem

Zůstatek
k 31. 12. 2014

Zúčtování
rezerv

Tvorba
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2015

Tvorba
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12. 2016

38 693

2 654

-3 183

38 164

5 706

-5 751

38 119

4 348

187

-214

4 321

143

-

4 464

251

-

-

251

-

-

251

-

179 486

-179 486

-

130 489

-130 489

-

43 292

182 327

-182 883

42 736

136 338

-136 240

42 834

K 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015 byla rezerva na daň z příjmů právnických osob započtena
se zaplacenými zálohami ve výši 67 651 tis. Kč a 94 710 tis. Kč a výsledná pohledávka
ve výši 36 943 tis. Kč a 63 919 tis. Kč je vykázána v položce Stát – daňové pohledávky.
K 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015 společnost nevytvářela rezervu na emise skleníkových plynů, protože
množství vypuštěných emisí CO2 bylo pokryto přidělenými nebo nakoupenými povolenkami v průběhu
roku.
Rezerva na zaměstnanecké požitky byla vytvořena na odměny zaměstnancům vyplácené dle
kolektivní smlouvy při odchodu do důchodu a dosažení věku 50 let.
Zákonná rezerva byla vytvořena na rekultivace na základě zákona o rezervách.
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10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2016 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 30 dní ve výši 8 691 tis. Kč,
jedná se zejména o závazek vůči společnosti OKD, a. s., ve výši 8 639 tis. Kč. V souvislosti
s vyhlášenou insolvencí společnosti OKD, a. s., uplatňuje na uvedenou částku nárok společnost AWT
Coal Logistics, s.r.o., z titulu zákonného ručení. Oprávněnost tohoto nároku je k datu účetní závěrky
v řešení.
K 31. 12. 2015 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 30 dní ve výši 52 tis. Kč
Společnost k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015 eviduje 4 398 tis. Kč a 4 123 tis. Kč splatných závazků
pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.
Dohadné účty pasivní zahrnují především nákupy a opravy dlouhodobého hmotného majetku.
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 15).
11. DERIVÁTY
Společnost prodala opce na nákup elektrické energie. O těchto opcích se účtuje jako o derivátech
určených k obchodování. K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 společnost přecenila deriváty na reálnou
hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, resp.
v jiných závazcích.
K 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015 byla kladná hodnota derivátů 4 493 tis. Kč a 4 624 tis. Kč vykázána
v položce Jiné pohledávky a záporná hodnota derivátů 47 388 tis. Kč a 156 tis. Kč byla vykázána
v položce Jiné závazky.
12. DAŇ Z PŘÍJMŮ
2016

2015

Zisk/(Ztráta) před zdaněním

320 947

-300 012

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

-40 441

-55 054

Odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

-35 179

-35 179

98

-556

-88 498

544 057

4 942

8 986

161 869

162 242

Tvorba / (rozpuštění) rezerv, netto
Neodečitatelné náklady
Tvorba / (rozpuštění) opravných položek, netto
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody)
Zdanitelný příjem
Sazba daně z příjmů
Daň
Sleva na dani
Rezerva na daň z příjmů
Úprava daně minulých let
Splatná daň

48

19%

19%

30 755

30 826

-46

-35

30 709

30 791

122

-80

30 831

30 711
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Výpočet daně z příjmů za rok 2016 je předběžný. Společnost vytvořila na daň z příjmů rezervu ve výši
30 709 tis. Kč, která byla zúčtována se zaplacenými zálohami na daň z příjmů. Společnost podá řádné
daňové přiznání za rok 2016 do 30. 6. 2017.
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):
2016
Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku
OP k pohledávkám

Odložená
daňová
pohledávka

2015

Odložený daňový
závazek

Odložená
daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek

-

-112 026

-

-104 343

77

-

-

-

3

-

-

-

87 078

-

103 912

-

74 082

-

80 766

-

8 091

-

8 072

-

-

-3

-

-

Ostatní

1 668

-

1 545

-

Celkem

170 999

-112 029

194 295

-104 343

OP k zásobám
OP k dlouhodobému majetku
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Rezervy
Pohledávky z titulu neuhrazených smluvních
sankcí a pokut

Netto

58 970

89 952

13. VÝNOSY
Rozpis tržeb společnosti z hlavní činnosti (v tis. Kč):

Prodej elektřiny a podpůrných služeb
Prodej tepla
Ostatní
Výnosy celkem

2016

2015

2 715 816

3 445 792

112 789

107 578

15 894

16 855

2 844 499

3 570 225

Převážná část výnosů společnosti za rok 2016 je soustředěna na společnosti Skupiny ČEZ. Výnosy
jsou realizovány v České republice.
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14. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2016
Celkový počet
zaměstnanců

2015

Z toho členové
řídících orgánů

Celkový počet
zaměstnanců

Z toho členové
řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců

225

4

224

4

Mzdy a odměny členů orgánů
společnosti

121 824

8 091

118 026

7 895

Sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

42 253

2 041

40 472

1 717

Sociální náklady

12 489

257

12 026

566

176 566

10 389

170 524

10 178

Osobní náklady celkem

15. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
Členové statutárního a dozorčího orgánu dostávají za svou činnost finanční odměny za členství
v těchto orgánech.
Vrcholový management společnosti má možnost využívat služební auto pro soukromé účely.
V roce 2016 a 2015 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné
půjčky, přiznané záruky a zálohy.
Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ.

50

Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Výroční zpráva 2016

Společnost běžně prodává služby spřízněným osobám. V roce 2016 a 2015 dosáhl tento objem
prodeje spřízněným osobám (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2016

2015

2 427 219

3 393 315

108 755

103 657

ČEZ Distribuce, a. s.

2 980

4 455

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

2 564

2 600

Energocentrum Vítkovice, a.s.

2 301

-

Energotrans, a.s.

1 422

-

MARTIA, a.s.

1 334

-

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

891

878

ČEZ ICT Services, a. s.

416

450

ČEZ Inženýring, s.r.o.

396

444

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

133

131

53

-

ČEZ, a. s.
ČEZ Teplárenská, a.s.

Elektrárna Tisová, a.s.
ČEZ Prodej, a.s.

2

-

Elektrárna Počerady, a.s.

-

900

Telco Pro Services, a.s.

-

45

2 548 466

3 506 875

Celkem

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2016

2015

288 884

401 933

18 679

15 902

Energocentrum Vítkovice, a.s.

962

-

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

417

376

ČEZ Distribuce, a. s.

279

627

MARTIA, a.s.

230

-

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

ČEZ, a. s.
ČEZ Teplárenská, a.s.

175

148

ČEZ Inženýring, s.r.o.

46

48

ČEZ ICT Services, a. s.

42

42

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

15

14

9

7

309 738

419 097

Telco Pro Services, a. s.
Celkem

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba ve výši 1 484 125 tis. Kč k 31. 12. 2016 a 992 160 tis.
Kč k 31. 12. 2015 představují zůstatek peněžních prostředků v rámci cash poolingu (viz bod 7).
K 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015 měla společnost pohledávku z titulu derivátů vůči společnosti
ČEZ, a.s., ve výši 4 493 tis. Kč a 4 624 tis. Kč.
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Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti
podniku.
Objem nákupů od spřízněných osob v roce 2016 a 2015 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2016

2015

628 624

1 012 206

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

35 385

34 355

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

24 747

1 699

MARTIA, a.s.

16 129

396

ČEZ ICT Services, a.s.

ČEZ, a. s.

12 906

14 161

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

6 871

7 117

Elektrárna Počerady, a.s.

5 051

237

Energocentrum Vítkovice, a.s.

4 469

-

ČEZ Inženýring, s.r.o.

4 400

6 399

ČEZ Teplárenská, a.s.

1 479

1 540

ČEZ Distribuce, a. s.

1 171

15 647

Elektrárna Tisová, a.s.

125

-

ČEZ Prodej, s.r.o.

103

65

741 460

1 093 822

Celkem

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

2016

2015

287 059

349 562

12 190

6 595

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

5 398

137

MARTIA, a.s.

3 459

475

ČEZ Inženýring, s.r.o.

2 222

1 386

ČEZ ICT Services, a. s.

1 919

1 656

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

387

459

ČEZ Teplárenská, a.s.

105

205

Energocentrum Vítkovice, a.s.

26

-

ČEZ Distribuce, a. s.

10

3 119

-

2

312 775

363 596

ČEZ, a. s.
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Elektrárna Počerady, a.s.
Celkem

K 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015 měla společnost závazek z titulu derivátů vůči společnosti ČEZ, a. s.,
ve výši 47 388 tis. Kč a 156 tis. Kč.

52

Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Výroční zpráva 2016

16. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY
Jiné provozní výnosy v roce 2016 a 2015 tvoří zejména zúčtování dotace při vyřazení přidělených
emisních povolenek ve výši 126 046 tis. Kč a 288 835 tis Kč, a odpis záporného oceňovacího rozdílu
k nabytému majetku (viz bod 4b).
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku v roce 2016 a 2015 tvořily zejména tržby za prodané
povolenky ve výši 6 130 tis. Kč a 68 770 tis. Kč.
V položce Jiné provozní náklady jsou v roce 2016 a 2015 vykázány náklady na vyřazení přidělených
emisních povolenek ve výši 126 046 tis. Kč a 288 835 tis. Kč a náklady na spotřebované nakoupené
emisní povolenky ve výši 214 675 tis. Kč a 213 649 tis. Kč.
Zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku v roce 2016 a 2015 tvořily prodané emisní
povoleny ve výši 6 998 tis. Kč a 69 006 tis. Kč.
17. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly dopad na účetní závěrku
k 31. 12. 2016.
18. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ PŘÍLOHA)

Sestaveno dne:

Podpis statutárního orgánu
účetní jednotky:

Osoba odpovědná
za účetnictví:

Osoba odpovědná
za účetní závěrku:

Mgr. René Cuber, MBA

Ing. Petr Malý

Ing. Jarmila Kolarčíková
vedoucí odboru Vrcholové
účetnictví DS

místopředseda představenstva

finanční a obchodní
ředitel

Ing. Vlastimír Kontrik
předseda představenstva

28. dubna 2017
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ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Základní kapitál

Celkem

2 703 008

Výsledek hospodaření po zdanění
za rok 2015

-244 302

-244 302

Podíl na zisku

-650 024

-650 024

184 717

1 808 682

259 134

259 134

-184 626

-184 626

259 225

1 883 190

Konečný stav k 31. 12. 2015

1 350 000

273 965

Kumulovaný
výsledek
hospodaření

1 079 043

Počáteční stav k 1. 1. 2015

1 350 000

Ostatní
kapitálové
fondy

273 965

Výsledek hospodaření po zdanění
za rok 2016
Podíl na zisku
Konečný stav k 31. 12. 2016
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1 350 000

273 965
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Identifikace akciové společnosti Elektrárna Dětmarovice
Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Dětmarovice 1202
735 71 Dětmarovice
Česká republika
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10329
Rok založení: 2012
Právní forma: akciová společnost
IČ: 294 52 279
DIČ: CZ29452279
Bankovní spojení: Komerční Banka, číslo účtu 107-114220247/0100
Telefon: +420 591 102 221
Fax: +420 591 102 671
www.cez.cz/eldet
Uzávěrka obsahu Výroční zprávy 2016: 28. dubna 2017
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Příloha číslo 1 Schéma struktury vztahů podnikatelského seskupení
ovládaného Ministerstvem financí České republiky

56

Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Výroční zpráva 2016

Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Výroční zpráva 2016

57

Příloha číslo 2 Abecední seznam společností podnikatelského seskupení
ovládaného Ministerstvem financí České republiky
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