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Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. byla založena v roce 2014 s cílem, aby do ní byly 
soustředěny inženýringové kapacity Skupiny ČEZ.  
 
Odsud jsou nyní inženýringové služby při výstavbě a rekonstrukci energetických výrobních 
zdrojů Skupiny ČEZ poskytovány, primárně v rolích Owner`s Engineera a EPC Managera, 
společnosti ČEZ, a. s. a členům Skupiny ČEZ. Základním zadáním při tom je, aby ČEZ 
Inženýríng, s.r.o. byl zdrojem excelentní inženýrské praxe. 
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Úvod 

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 
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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. 
 
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 
 
Při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle našeho nejlepšího vědomí údaje 
obsažené ve výroční zprávě správné a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by 
mohly změnit význam výroční zprávy. 
 
V Praze, dne 9. 6. 2017 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výroční zpráva ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2016  6 
6 

Úvodní slovo generálního ředitele společnosti  
 
Vážení obchodní partneři, zaměstnanci, zákazníci,  
 
společnost ČEZ Inženýring tu je zejména pro to, aby zodpovědně, odborně a zkušeně řídila 
přípravu a realizaci investičních projektů na elektrárnách tak, aby byly maximálně ochráněny 
zájmy investora a zajištěny cíle projektů, ať již jde o výstavbu či rekonstrukci výrobních 
zdrojů, a aby svým zákazníkům vytvářela pokud možno co nejvíce ekonomicky přínosná 
řešení pro jejich výrobní zdroje, které zároveň maximálně reflektují nejlepší technickou praxi. 
 
Tyto náročné cíle se nám daří plnit, věřím, že prokazujeme našim zákazníkům přidanou 
hodnotu z odborného řízení investičních akcí. Rád pro demonstraci připomenu několik 
úspěšných projektů či počinů, které byly v roce 2016 – mimo jiné díky naší spolupráci – 
dokončeny nebo významně posunuty vpřed:  

- dlouhodobá koncepce ukládání VEPů v lokalitě Ledvice 
- zpracované varianty nového uhelného a plynového zdroje v lokalitě Mělník  
- zpracování dokumentace a získání stavebního povolení v projektu EGT 227 DESOx. 
- získání kladného závěru zjišťovacího řízení EIA v projektu TTR Ekologizace 
- podpis protokolů PAC v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II. 

 
Přinášíme nejlepší možná řešení, řídíme dodavatele, organizujeme odborná setkání, na 
kterých sdílíme své poznatky. Snažíme se o to, abychom byli respektovaným, ale především 
užitečným, inženýrským centrem Skupiny ČEZ. To vše by nešlo bez Vaší podpory, 
spolupráce, pomoci, tolerance i výzev, které před nás kladete.  
 
Děkuji Vám. 
  
 
Ing. Daniel Jiřička 
jednatel 
generální ředitel  
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Přehled vybraných výsledků ČEZ Inženýring, s.r.o. 
 

Ukazatel Jednotka 2016 2015 +/- (%)

Provozní výnosy mil. Kč 180,716 196,304 -7,9%

EBITDA mil. Kč 19,607 20,355 -3,7%

EBIT mil. Kč 19,607 20,355 -3,7%

Zisk po zdanění mil. Kč 15,546 15,784 -1,5%

Aktiva celkem mil. Kč 184,754 170,157 +8,6%

Vlastní kapitál mil. Kč 98,875 83,329 +18,7%

Investice (CAPEX) mil. Kč 0,000 5,143 -100,0%

Provozní cash flow mil. Kč 18,471 15,348 +20,3%

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. počet 93 99 -6,1%

Ukazatel Jednotka 2016 2015 +/- (%)

Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 17,1% 20,9% -3,9%

Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 8,8% 10,7% -1,9%

EBIT marže % 10,8% 10,4% +0,5%

Celková likvidita % 246,9% 204,9% +42,1%

Poměr provozního cash flow k závazkům % 103,5% 134,2% -30,7%

Krytí stálých aktiv % 696,6% 602,9% 93,7%

Obrat aktiv počet 1,0 1,3 -23,4%
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Vlastnická struktura 
 
Výše základního kapitálu společnosti: 80 000 000 Kč 
Identifikace osoby ovládající společnost: ČEZ, a. s., IČ: 45274649 
Výše majetkového podílu společníka: 100% základní podíl č. 1 ve společnosti 
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Orgány společnosti a její management  
 
Orgány společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. a jejich působnost definuje zakladatelská listina 
společnosti.  
 
Nejvyšším orgánem společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. je valná hromada společníků  
(s ohledem na existenci jediného společníka tento vykonává působnost valné hromady), 
v souladu s platným zněním zakladatelské listiny valná hromada volí a odvolává členy 
dozorčí rady a jednatele.  
 
Společnost má nad rámec zákonných povinností zřízenu dozorčí radu. Ta vykonává 
kontrolní činnost definovanou zákonem a zakladatelskou listinou společnosti.  
 
Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé, tvořící kolektivní rozhodovací orgán – 
radu jednatelů. Rada jednatelů ze svého středu volí předsedu, resp. místopředsedu rady 
jednatelů.  
 
Při své organizaci se rada jednatelů řídí jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto 
orgánu. Rada jednatelů rozhoduje nadpoloviční většinou všech jednatelů, svá rozhodnutí 
přijímá i operativní cestou – formou hlasování mimo svá zasedání. Zasedání se účastní 
tajemník společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních rady jednatelů. 
 
Jednatelé vykonávají obchodní vedení společnosti, resp. činnosti definované zákonem a 
zakladatelskou listinou, a jednají za společnost navenek. Jednatelé rozhodují o obsazení 
pracovních míst generálního ředitele a ředitelů úseků a o odvolání z těchto pracovních míst. 
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Valná hromada 
 
Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. má jediného společníka. Působnost valné hromady 
vykonává tento společník. 
 
Působnost valné hromady je dána zákonem o obchodních korporacích a zakladatelskou 
listinou společnosti. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do 
působnosti jiných orgánů společnosti.   
  
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady je vydáváno 
v písemné formě a překládáno radě jednatelů. 
 
V roce 2016 byla jediným společníkem v působnosti valné hromady učiněna tato rozhodnutí: 
 
Rozhodnutí ze dne:   Obsah rozhodnutí:                 
 
16. 3. 2016 Schválení pětiletého podnikatelského plánu společnosti 

na období 2016–2020   
 
18. 3. 2016 Schválení vyhodnocení KPIs za rok 2015 jednatelům 

Ing. Jiřičkovi, Ing. Šárovi, Ing. Poklopovi a Ing. Žižkovi   
 
24. 3. 2016 Schválení dodatků smluv o výkonu funkce jednatele, 

uzavřených s Ing. Jiřičkou, Ing. Šárou a Ing. Žižkou 
 
2. 6. 2016 Změna zakladatelské listiny společnosti (snížení počtu 

jednatelů ze 4 na 3) 
 
20. 6. 2016 Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené 

k 31. 12. 2015 
Schválení návrhu na rozdělení zisku z hospodaření 
v účetním období roku 2015 
Určení auditora k ověření řádné účetní závěrky 
společnosti sestavené k 31. 12. 2016 
Schválení objemu darů pro sponzorské aktivity na 
určené období  
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Dozorčí rada společnosti 
 
Dozorčí rada společnosti je čtyřčlenná. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu a 
místopředsedu. 
 
Působnost a činnost dozorčí rady je dána zákonem o obchodních korporacích a 
zakladatelskou listinou společnosti schvalovanou valnou hromadou. Dozorčí rada je 
kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti 
společnosti a na to, jak jednatelé vykonávají svoji působnost. Kontroluje zejména 
hospodaření společnosti, přezkoumává účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku, resp. 
úhradu ztráty. 
 
Úlohou dozorčí rady je též poskytovat jednatelům při jejich strategickém rozhodování 
podporu, doporučení a stanoviska a přenášet do společnosti impulzy od jediného společníka 
vycházející ze strategie Skupiny ČEZ, jíž je společnost součástí. Dozorčí rada 
v zakladatelské listině vyjmenovaných případech potvrzuje některá zásadní rozhodnutí 
jednatelů, potažmo uděluje svůj předchozí souhlas k určeným rozhodnutím a krokům 
jednatelům.  
 
Dozorčí rada společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. se v roce 2016 sešla sedmkrát v rámci 
řádných a mimořádných zasedání.  
 
Při své organizaci se dozorčí rada řídí jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto 
orgánu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, svá rozhodnutí přijímá i 
operativní cestou – formou hlasování mimo svá zasedání.  
 
Na jednáních dozorčí rady jsou přítomni jednatelé, kteří osobně prezentují projednávané 
materiály, případně i příslušní členové vedení společnosti. Zasedání se účastní tajemník 
společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních dozorčí rady. 
 
Veškeré dokumenty, které dozorčí rada projednává, resp. jsou jí předloženy společností, 
jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena 
v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti. 
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Členové dozorčí rady  
 
 
Ing. Ladislav Štěpánek (* 1957) 
Předseda dozorčí rady od 1. 4. 2014 
Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014 
 
Absolvent ČVUT Praha, fakulty strojní, oboru jaderně-energetické stroje a zařízení. Je 
členem představenstva společnosti ČEZ, a. s. pověřeným řízením její divize výroby. Předtím 
v této společnosti působil např. v roli ředitele útvaru palivový cyklus zodpovědného za nákup 
paliv a některých strategických komodit, ředitel sekce palivové cykly či jako ředitel kanceláře 
generálního ředitele a představenstva se zodpovědností za řízení administrativních činností 
GŘ a představenstva, právních služeb, fyzické bezpečnosti, vnější komunikace, marketingu, 
řídicí dokumentace a jakosti. 
 
 
Ing. Přemysl Skočdopol (* 1957) 
Místopředseda dozorčí rady od 1. 4. 2014 
Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014 
 
Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako specialista majetkových účastí, předtím působil ve 
Spořitelní investiční společnosti a.s. jako vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny 
analýz a správy akciových účastí; ve společnosti CREDIT RATING, s.r.o., na pozici Security 
Analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České 
republice, působil též jako zástupce vedoucího oddělení plánování výroby na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu České republiky. Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, oboru 
ekonomika průmyslu. 
 
 
Ing. Dávid Hajmán (*1970) 
Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014 
 
Absolvent ČVUT v Praze, fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, oboru matematické 
inženýrství. Do společnosti ČEZ, a. s. přišel v roce 2012 a pracuje zde jako ředitel útvaru 
projektová kancelář. Předtím působil především ve společnosti McKinsey & Company v roli 
partnera a poskytoval služby management consultingu se zaměřením na energetiku a těžký 
průmysl (1999–2012). 
 
 
Tomáš Vachtl (* 1968) 
Člen dozorčí rady od 1. 4. 2014 
 
Tomáš Vachtl pracuje od roku 2012 ve společnosti ČEZ, a. s., v rámci vedení útvaru nákup. 
Od 26. 9. 2007 do konce roku 2011 působil jako jednatel společnosti ŠKODA PRAHA s.r.o., 
v níž byl zároveň od 1. 1. 2008 ředitelem úseku Nákup. Předtím pracoval ve ŠKODA PRAHA 
a.s. od 1. 4. 2005 ve funkci ředitele úseku Nákup (do 31. 12. 2007). Od 16. 1. 2006 byl ve 
ŠKODA PRAHA a.s. členem představenstva. Před příchodem do Skupiny ČEZ (2005) 
pracoval ve vedoucích pozicích v oblasti nákupu a logistiky ve společnostech ŠKODA, 
KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o., ŠKODA HOLDING a.s., Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. a 
AssiDomän. Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. 
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V roce 2016, resp. do vydání této výroční zprávy v roce 2017 nedošlo ke změnám ve složení 
dozorčí rady. 
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Jednatelé 
 
Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé tvořící kolektivní orgán – radu jednatelů.  
 
Působnost jednatelů je dána zákonem o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou 
společnosti schvalovanou valnou hromadou. 
 
Jednatelé řídí činnost společnosti, zabezpečují její obchodní vedení, výkon 
zaměstnavatelských práv a povinností a jednají jejím jménem (za společnost jednají navenek 
jménem společnosti ve všech záležitostech společně alespoň dva jednatelé). Působnost 
jednatelů je podrobně vymezena v zakladatelské listině společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o., 
která je uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.  
 
Jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení koncepci podnikatelské činnosti a její 
změny, jejíž aspekty následně přenášejí do strategického řízení a obchodního vedení 
společnosti. V rámci strategického směřování společnosti jednatelé jako klíčová hodnotí 
doporučení, která jim poskytuje dozorčí rada společnosti. Stanoviska dozorčí rady, případně 
dle stanov potřebné předchozí souhlasy, jsou pro jednatele jedním z vodítek pro řízení 
společnosti. 
 
K úkonům, resp. rozhodnutím vyjmenovaným zakladatelskou listinou si dle povahy těchto 
úkonů (rozhodnutí) jednatelé vyžadují (i) předchozí souhlas dozorčí rady, (ii) stanovisko 
dozorčí rady, resp. vybrané úkony, či dokumenty předkládají dozorčí radě k (i) projednání, (ii) 
přezkoumání, (iii) informaci. 
 
Jednatelé jednají za společnost navenek a interně ji v rámci obchodního vedení řídí, 
zejména prostřednictvím vytvoření řídicí struktury společnosti, personálního obsazení této 
struktury a pokynů vedoucím zaměstnancům společnosti a dále prostřednictvím schvalování 
interních nástrojů řízení, kterými jsou především Organizační řád, Podpisový řád či Pracovní 
řád. V rámci Organizačního / Podpisového řádu jednatelé např. stanovují působnost 
generálního ředitele a jemu podřízených pracovníků, které také ustanovují na daná pracovní 
místa a odvolávají. 
 
Jednatelé, za účelem realizace rozhodovacích procesů o záležitostech příslušejících 
v souladu se zakladatelskou listinou společnosti a zákonem do působnosti jednatelů, tvoří 
radu jednatelů. Rada jednatelů zasedá podle potřeb společnosti, zpravidla jedenkrát 
měsíčně. V roce 2016 zasedala rada jednatelů 10x. 
 
Zasedání rady jednatelů se pravidelně v návaznosti na projednávaná témata účastní 
odpovědní vedoucí zaměstnanci, kteří jednatelům osobně prezentují své materiály a návrhy.  
 
Veškeré dokumenty, které jednatelé v rámci rady jednatelů projednávají, a dále ty, jež 
jednatelé předkládají dozorčí radě, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. 
Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve 
společnosti. 
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Jednatelé společnosti  
 
Ing. Daniel Jiřička (* 1962) 
předseda rady jednatelů od 1. 4. 2014 
jednatel od 1. 4. 2014 
 
Daniel Jiřička byl v zakládajícím týmu společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. od samého počátku 
v roli generálního ředitele, resp. jednatele (tj. od 4/2014). 
 
Předtím zakládal v roli generálního ředitele a jednatele společnost ŠKODA PRAHA Invest 
s.r.o. a etabloval a řídil její podnikání, primárně zaměřené na Obnovu výrobní kapacity 
Skupiny ČEZ; zde působil od 7/2005. Paralelně působil jako generální ředitel a předseda 
představenstva v další společnosti Skupiny ČEZ, ŠKODA PRAHA a.s., kde od roku 2007 řídil 
transformační a restrukturalizační projekt ve společnosti, následně pak zaměřené primárně 
obchodním směrem.  
 
Od roku 2002 až do svého příchodu do Skupiny ČEZ (2005) působil ve společnosti AL 
INVEST Břidličná, a.s., v níž se jako člen vedení podílel na restrukturalizaci podnikatelských 
aktivit.  
 
Svou praxi zahájil ve ŠKODA PRAHA, kde v nejrůznějších řídicích funkcích (zejména v rámci 
výstavby Jaderné elektrárny Temelín) působil do roku 2000.  
 
Daniel Jiřička je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, fakulty 
elektrotechnické, obor Ekonomika a řízení.  
 
 
Ing. Josef Šára, MBA (* 1972)  
místopředseda rady jednatelů od 1. 1. 2016 
jednatel od 1. 4. 2014 
 
Josef Šára se podílel na založení společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. v roli jednatele 
odpovědného za finanční a správní oblast a působí zde jako finanční a správní ředitel.  
 
Od roku 2007 pracoval ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jako finanční ředitel a jednatel. 
Paralelně od roku 2006 působil ve ŠKODA PRAHA a.s. v pozici finančního ředitele a člena 
představenstva. Ve společnostech se podílel na projektu Obnovy výrobní kapacity Skupiny 
ČEZ a byl odpovědný za řešení problematických projektů v Egyptě. 
 
V letech 2004 až 2006 pracoval v ČEZ jako ředitel Controllingu Skupiny ČEZ se zaměřením 
na transformaci Skupiny ČEZ do procesního uspořádání. V období 1999 až 2004 působil ve 
společnosti Západočeská energetika na pozici vedoucí oddělení Controlling a spolupracoval 
zde na tvorbě strategie společnosti pro probíhající liberalizaci obchodu a prodeje elektrické 
energie. V letech 1996 až 1999 pracoval pro společnost GEOINDUSTRIA jako poradce 
generálního ředitele zodpovědný za marketing a implementaci systému jakosti.  
 
Josef Šára je absolventem Executive Master of Business Administration Program (MBA) na 
KATZ School of Business, University of Pittsburgh. Vystudoval České vysoké učení 
technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství.  
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Ing. Jan Žižka, MBA (* 1967)  
jednatel od 1. 4. 2014 
 
Jan Žižka se podílel na založení společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. v roli jednatele 
zodpovědného za oblast inženýringu, oblasti primárně do společnosti převedené ze 
společnosti ČEZ, divize výroba. Ve společnosti pracuje jako ředitel úseku Inženýring. 
 
V divizi výroba předtím od roku 2007 působil v roli manažera útvaru inženýring klasických 
elektráren. V letech 2005 – 2007 vykonával Ing. Žižka funkci ředitele sekce správa majetku 
klasických elektráren. Na tuto funkci přešel z funkce ředitele Elektráren Poříčí, kde takto 
působil v období 2001 – 2005. 
 
Před příchodem do Skupiny ČEZ pracoval v Elektrárnách Opatovice jako vedoucí kanceláře 
předsedy představenstva a generálního ředitele (1995 – 2001). Ve společnosti Tepelné 
hospodářství Pardubice zajišťující provoz sekundárních sítí CZT v Pardubicích pracoval jako 
jednatel v letech 1994 – 1995. Kariéru zahajoval jako směnový inženýr, resp. referent útvaru 
organizace a řízení a později vedoucí útvaru organizace a řízení opět ve společnosti 
Elektrárny Opatovice (1991 – 1994). 
 
Ing. Žižka vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu strojní na katedře 
tepelných a jaderných strojů a zařízení. Získal též titul MBA na Sheffield Hallam University.  
 
 

Od 1. 1. 2016 zvolila rada jednatelů místopředsedou rady jednatelů Ing. Josefa Šáru, MBA. 
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Vrcholové vedení 
 
Společnost je řízena liniovým manažerským systémem a tento systém je kombinován s 
projektovým řízením (systém maticový). Liniová organizace společnosti je rozčleněna na 
úseky v přímé podřízenosti generálnímu řediteli. Jednotlivé úseky se dále dělí na odbory. 
 
Generálnímu řediteli byli k 31. 12. 2016 přímo podřízeni: 

 ředitelé úseků: 
o Realizace  
o Inženýring  
o Finance a správa  

 
Generální ředitel společnosti a ředitelé úseků zabezpečují v rozsahu svých působností, 
pravomocí a odpovědností daných organizačním řádem společnosti, vnitřními předpisy 
společnosti, popisy svých pracovních funkcí a pokyny generálního ředitele řídicí, kontrolní a 
organizační činnost společnosti. Při výkonu své činnosti navzájem spolupracují a koordinují 
činnost podřízených útvarů tak, aby byla zajištěna jednotnost a kompaktnost řízení 
společnosti. Generálního ředitele a ředitele úseků na daná vedoucí pracovní místa 
ustanovují (a odvolávají) jednatelé společnosti. Pokud roli generálního ředitele či ředitelů 
úseků vykonávají jednatelé, pak na základě rozhodnutí rady jednatelů o přidělení gesce v 
definované části obchodního vedení. 
  
Personální obsazení managementu k 31. 12. 2016 
Ing. Daniel Jiřička, jednatel pověřený odpovědností generálního ředitele  
Ing. Josef Šára, MBA, jednatel pověřený odpovědností ředitele úseku Finance a správa  
Ing. Jan Žižka, MBA, jednatel pověřený odpovědností ředitele úseku Inženýring   
Ing. Radek Holejšovský, ředitel úseku Realizace  
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Principy odměňování 
 
Stanovování výše odměn za výkon funkce jednatelů a členů dozorčí rady, resp. rozhodování 
o odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, je zakladatelskou listinou společnosti ČEZ 
Inženýring, s.r.o. svěřeno do působnosti valné hromady společnosti (obvykle na návrh 
jednatelů, příp. k tomu zákonem oprávněného společníka). Valná hromada rovněž schvaluje 
smlouvu o výkonu funkce jednatele, resp. člena dozorčí rady. 
 
Členové exekutivního vedení společnosti (ředitelé úseků) jsou do funkcí ustanovováni 
rozhodnutím jednatelů společnosti, obvykle na návrh generálního ředitele. Jejich 
odměňování a stanovování úkolů pro dosažení podnikatelské úspěšnosti společnosti, resp. 
výplaty bonusů za splnění takových úkolů jsou řešeny jednateli společnosti; dozorčí rada je o 
uzavírání manažerských smluv s nimi jednateli informována. 
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Plnění kodexu řízení a správy společnosti 
 
Řízení a správa společnosti vycházejí z doporučení Kodexu pro správu a řízení společností 
2004 (Corporate Governance Codex). Kodex byl sestaven pod patronátem tehdejší Komise 
pro cenné. 
 
Důležité údaje o orgánech společnosti, popis způsobu jejich ustavení, jejich aktuální složení 
a popis odměňování jejich členů naleznete v kapitole Orgány společnosti a její management 
této výroční zprávy.  
 
ČEZ Inženýring, s.r.o. dbá všech ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona 
o obchodních korporacích účinného od 1. 1. 2014) ohledně ochrany práv společníků. 
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Strategické záměry  
 
Posláním společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. je být excelentním centrem inženýrských služeb 
Skupiny ČEZ, zejména pak být výhradním dodavatelem těchto služeb pro společnosti 
Skupiny ČEZ především v ČR, a to primárně v rolích Owner`s Engineera a EPC Managera. 
 
Hlavním podnikatelským zaměřením společnosti pak je: 
 
• poskytování inženýrských služeb ve Skupině ČEZ a konsolidace a rozvoj 

relevantního inženýrského a technického know-how, 
• odborná inženýrská a technická podpora Skupiny ČEZ v rámci připravovaných a 

realizovaných investičních akcí a oprav na aktivech Skupiny ČEZ. 
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku  
 
Hospodaření společnosti  
 
Vybrané ukazatele hospodaření 

 

Ukazatel Jednotka 2016 2015 +/- (%)

Provozní výnosy mil. Kč 180,716 196,304 -7,9%

EBITDA mil. Kč 19,607 20,355 -3,7%

EBIT mil. Kč 19,607 20,355 -3,7%

Zisk po zdanění mil. Kč 15,546 15,784 -1,5%

Aktiva celkem mil. Kč 184,754 170,157 +8,6%

Vlastní kapitál mil. Kč 98,875 83,329 +18,7%

Investice (CAPEX) mil. Kč 0,000 5,143 -100,0%

Provozní cash flow mil. Kč 18,471 15,348 +20,3%

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. počet 93 99 -6,1%

Ukazatel Jednotka 2016 2015 +/- (%)

Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 17,1% 20,9% -3,9%

Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto) % 8,8% 10,7% -1,9%

EBIT marže % 10,8% 10,4% +0,5%

Celková likvidita % 246,9% 204,9% +42,1%

Poměr provozního cash flow k závazkům % 103,5% 134,2% -30,7%

Krytí stálých aktiv % 696,6% 602,9% 93,7%

Obrat aktiv počet 1,0 1,3 -23,4%  
 
 
Výsledek hospodaření 
 
Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. dosáhla v roce 2016 výsledku hospodaření po zdanění ve 
výši +15,546 mil. Kč, při dosažení objemu provozních výnosů 180,716 mil. Kč. Společnost  
ČEZ Inženýring, s.r.o. vyvíjela svoji činnost po celý rok 2016. 
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Struktura majetku a kapitálu – Aktiva 
 
Celková výše aktiv ČEZ Inženýring, s.r.o. činila k  31. 12. 2016 184,754 mil. Kč, přičemž 
celková aktiva jsou z 97,2 % tvořena oběžnými aktivy. 
 
 
Struktura aktiv je následující: 
 

5 143 tis. Kč

7 962 tis. Kč

11 613 tis. Kč

160 005 tis. Kč

31 tis. Kč

Struktura aktiv tis. Kč

Dlouhodobý majetek

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobé pohledávky

Časové rozlišení

 
 
Dlouhodobý majetek je tvořen obchodním podílem ve společnosti in PROJEKT LOUNY 
ENGINEERING s.r.o. ve výši 5 143 tis. Kč. 
 
Zásoby jsou tvořeny pouze položkou nedokončené výroby ve výši 7 962 tis. Kč související 
s projekty společnosti pro zákazníky ze Skupiny ČEZ. 

Dlouhodobé pohledávky ve výši 11 613 tis. Kč tvoří odložená daňová pohledávka. 

 
Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny ze 40,69 % pohledávkami z obchodních vztahů; dále 
pak z 59,22 % pohledávkami za ovládanou nebo ovládající osobou; 0,06 % tvoří jiné 
pohledávky a 0,03 % tvoří krátkodobé poskytnuté zálohy. 
 

Časové rozlišení tvoří náklady příštích období 29 tis. Kč a příjmy příštích období 2 tis. Kč. 
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Struktura majetku a kapitálu – Pasiva  
 
Strukturu pasiv k 31. 12. 2016 popisuje následující graf: 
 

98 875 tis. Kč

42 769 tis. Kč

43 109 tis. Kč

1 tis. Kč

Struktura pasiv tis. Kč

Vlastní kapitál

Rezervy

Krátkodobé závazky

Časové rozlišení pasiv

 
 
Vlastní kapitál k 31. 12. 2016 ve výši 98 875 tis. Kč tvoří základní kapitál ve výši 80 000 tis. 
Kč, výsledek hospodaření minulých let 3 329 tis. Kč a výsledek hospodaření běžného 
účetního období 15 546 tis. Kč. 
 
Rezervy ve výši 42 769 tis. Kč k 31. 12. 2016 tvoří rezerva na daň z příjmu 1 749 tis. Kč a 
ostatní rezervy o celkové výši 41 020 tis. Kč. 

 
Společnost k 31. 12. 2016 nevykazuje dlouhodobé závazky. 

 

Krátkodobé závazky ve výši 43 109 tis. Kč jsou tvořeny především závazky z obchodních 
vztahů ve výši 3 031 tis. Kč, dále pak závazky k zaměstnancům ve výši 5 269 tis. Kč, 
závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 347 tis. Kč, závazky vůči státu 
8 357 tis. Kč, dohadnými účty pasivními 23 940 tis. Kč a jinými závazky 156 tis. Kč. 

 

Časové rozlišení pasiv k 31. 12. 2016 bylo ve výši 1 tis. Kč. 
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Investice 
 
Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. v roce 2016 nerealizovala žádnou investici. Ke dni 31. 12. 
2016 byl i nadále kontrolován 40% finanční podíl ve společnosti in PROJEKT LOUNY 
ENGINEERING s.r.o., a to za cenu 5 143 tis. Kč. 
 
 
Očekávaný vývoj 
 
Společnost hodlá v souladu se svými strategickými, podnikatelskými a ekonomickými plány 
v roce 2017 pokračovat v nastaveném podnikatelském zaměření, resp. k datu vydání výroční 
zprávy není společnosti známo žádné relevantní rozhodnutí jediného společníka měnící tyto 
plány. Společnosti je známo, že inženýring energetických celků bude i nadále v rámci 
Skupiny ČEZ vykonáván, bez ohledu na jeho alokování.  
 
Pro rok 2017 plánuje společnost při obratu 169 665 tis. Kč čistý zisk po zdanění ve výši 
12 403 tis. Kč. 
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Hlavní předmět podnikání 

 
Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. poskytuje služby inženýringu při výstavbě, rekonstrukci a 
modernizaci energetických celků. Působí primárně v roli Owner´s Engineera a EPC 
Managera. 
 
Při tomto svém působení čerpá primárně z těchto strategických pramenů:  
 
• Konsolidace výkonu inženýrských služeb Skupiny ČEZ a konsolidace a rozvoj know-

how, zejména v oblasti 
• technické podpory  
• managementu dodávek 
• inženýrských a projekčních činností 
• technické podpory výběrových řízení Skupiny ČEZ, 
a doručování těchto služeb zákazníkům v rámci zejména investičních akcí a oprav 
• v přípravě technické části podnikatelského záměru 
• v předprojektové a projektové přípravě 
• při řízení a realizaci projektu 

• Efektivní a transparentní řízení a výkon inženýrských služeb z jednoho centra 
• Efektivní umístění a maximální využití kapacit vyčleněných do společnosti ze Skupiny 

ČEZ, se zřetelem na úspory nákladů Skupiny ČEZ v realizovaných projektech. 
 
 
Společnost je držitelem těchto živnostenských oprávnění:  
 
• projektová činnost ve výstavbě 
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
• montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 
• montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 
• montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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Úsek Inženýring se zaměřuje na poskytování činností a služeb pro stanovení 
nejvhodnějšího technického řešení při dožití, poruše anebo požadavcích na modernizace, 
např. z důvodu přísnějších legislativních požadavků, technologických částí na uhelných a 
vodních zdrojích nebo teplárenských sítích v rámci subjektů Skupiny ČEZ, především: 

 

 při specifikaci technického řešení při přípravě jmenovitých akcí na klasických 
výrobních zdrojích Skupiny ČEZ v České republice (výrobní zdroje společnosti ČEZ, 
a. s., Energotrans, a.s., Elektrárna Počerady, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., ČEZ 
Teplárenská, a.s.);  

 analýzách vedoucích ke zvýšení účinnosti nebo využití moderních technologií při 
řízení výrobních zdrojů v energetice. 
 

Nejdůležitější projekty realizované v roce 2016 
 
Posouzení možnosti navýšení kapacity prostoru Fučík – zpracování variant využití 
prostoru Fučík pro ukládání VEP z ELE 
 
Due dilligence elektráren v Polsku ve vlastnictví EDF – technická analýza aktiv a jejich 
ocenění při úvahách o potenciálním nákupu  
 
Optimalizace technologie DENOX v Elektrárně Počerady, a.s. – technická podpora při 
optimalizaci provozu opatření ke snížení emisí NOx po převzetí projektu od dodavatelů  
 
Nový zdroj pro lokalitu Dětmarovice  – specifikace variant řešení zajištění dodávek tepla 
v lokalitě Dětmarovice po potenciálním odstavení bloků 200 MW  
 
Zpracování zadání pro zpracování Záměru projektu pro nový zdroj v lokalitě Hodonín – 
analýza technické pomocí NZ EHO a definice zadání pro zpracování záměru projektu  
 
Propojení skládek uhlí v lokalitě Mělník s potenciálním využitím kapacity uhelné 
skládky EMĚ III po jejím odstavení – specifikace technologického řešení propojení skládek 
uhlí EMĚ III s EMĚ II a I  
 
Zpracování variant nového teplárenského zdroje pro lokalitu Mělník po odstavení EMĚ 
II – technická specifikace pro vyhodnocení plynových a uhelných variant nového zdroje tepla  
 
Aktualizace záměru projektu ukládání VEP do výsypky SD, a.s. (kazeta 2 a 3) a 
zpracování varianty pro dlouhodobé ukládání VEP z ELE – aktualizace technického 
řešení kazety 2 a 3 a zpracování podnikatelského záměru pro dlouhodobé ukládání VEP pro 
Elektrárnu Ledvice 
 
Záložní zdroj tepla pro ETU – zpracování záměru projektu s využitím elektrokotlů jako 
zdroje tepla  
 
Aktualizace záměru projektu pro ekologizační program Teplárny Trmice – zpracování 
aktualizace technického projektu snížení emisí NOx  
 
Rekonstrukce absorbéru ETU – definice technického řešení ke zvýšení účinnosti 
absorbérů a tím ke snížení emisí SOx  
 
Generální oprava Elektrárny Kamýk TG2 – zpracování záměru projektu pro přípravu GO 
EKA TG2  
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Nabíjecí stanice pro elektromobilitu - zpracování feasibility studií pro výstavbu nabíjecích 
stanic dle zadání útvaru čistých technologií   
 

 
Úsek Inženýring zpracoval v roce 2016 35 podnikatelských záměrů,  247 technických částí 
záměrů projektu a 19 technických analýz.  
 
Zkušenosti a znalosti zaměstnanců úseků jsou využívány v několika projektech vědy a 
výzkumu uvnitř i vně Skupiny ČEZ. Ambice uplatnit know-how na trhu vytvoří základ pro 
další rozšiřování zkušeností a znalostí specialistů různých technologií uhelných a vodních 
elektráren. 
 
 
 
Úsek Realizace se zaměřuje na poskytování činností a služeb typu  EPC Manager a Owner 
Engineer v rámci subjektů Skupiny ČEZ v oblastech přípravy a dozoru nad vlastní realizací 
investičních akcí, především: 

 

 při přípravě a realizaci jmenovitých akcí na klasických výrobních zdrojích Skupiny 
ČEZ v České republice (výrobní zdroje ČEZ, a. s., Energotrans, a.s., Elektrárna 
Počerady, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s.). V průměru se 
jedná o souběžnou realizaci několik desítek jmenovitých akcí; 
 

 při dokončení velkých investičních projektů Obnovy (nadkritický uhelný blok 
v Ledvicích a rekonstrukce výrobních bloků v lokalitě Prunéřov II), včetně zajištění 
veřejnoprávních řízení, 
 

 při přípravě nových investičních příležitostí. 
 
 

Nejdůležitější projekty realizované v roce 2016 
 
Snížení emisí NOX a TZL na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 – výkon technického dozoru 
investora a administrace veškerých činností spojených s kontrolou projektu. 
 
Obnova řídicího systému B1 – B6 na Elektrárně Mělník I – zpracování technické části 
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 
 
Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6 – výkon technického dozoru 
investora a administrace veškerých činností spojených s kontrolou projektu. 
 
Snížení emisí NOX ze zdrojů Elektrárny Počerady, a.s. Kotel K2-K5 – výkon technického 
dozoru investora a administrace veškerých činností spojených s kontrolou projektu. 
 
Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a výrobních objektů Elektrárny 
Dětmarovice – zpracování technické části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 
 
Postup ukládání VEP do výsypky SD DB v lokalitě Ledvice – výkon technického dozoru 
investora a administrace veškerých činností spojených s kontrolou projektu. 
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Výstavba nadkritického uhelného bloku v lokalitě elektrárny Ledvice – výkon 
technického dozoru investora nad určenými technologickými systémy, administrace 
souvisejících činností. 
 
Komplexní obnova výrobních bloků v lokalitě Prunéřov II – výkon technického dozoru 
investora nad určenými technologickými systémy, administrace souvisejících činností. 
 
Severní lom II – prostor pro využití VEP – zpracování investiční části záměru projektu. 
 
Využití VEP v Elektrárně Tušimice v letech 2016 až 2035 – zpracování investiční části 
záměru projektu. 
 
Rekonstrukce zařízení odsíření pro snížení emisí SO2 ve spalinách na hodnotu 130 
mg/Nm3 v Teplárně Trmice – zpracování investiční části záměru projektu. 
 
Snížení NOX ve spalinách na hodnotu 175 mg/Nm3 u kotlů K 5 a K 6 v Teplárně Trmice 
– zpracování investiční části záměru projektu. 
 
Plynová kotelna v Teplárně Trmice – zpracování technické části zadávací dokumentace 
pro výběr dodavatele a součinnost ve výběrovém řízení. 
 
Generální oprava strojní části GT1 vodní elektrárny Lipno I – výkon technického dozoru 
investora nad určenými technologickými systémy, administrace souvisejících činností. 
 
Výměna OK TG2 vodní elektrárny Dlouhé stráně – zpracování technické části zadávací 
dokumentace pro výběr dodavatele a součinnost ve výběrovém řízení. 
 
Výstavba korporátního datového centra v lokalitě Elektrárny Tušimice – zpracování 
technické části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 
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Řízení rizik a compliance 
 
Společnost je součástí Skupiny ČEZ a v ní vyhlášeného Koncernu ČEZ. V oblasti řízení 
bezpečnosti a kvality se řídí společnými pravidly. Má jmenovaného bezpečnostního 
manažera, který danou oblast koordinuje ve vazbě na skupinové řídicí dokumenty. 
 
Řízení rizik 
 
Společnost je součástí Skupiny ČEZ a v oblasti řízení rizik se řídí společnými pravidly.  
 
Nejvýznamnější rizika, na jejichž řízení se naše společnost podílí, jsou v procesu ocenění, 
přípravy a realizace projektů v oblasti výrobních aktiv Skupiny ČEZ. 
 
Pojištění 
 
Společnost je zapojena do pojistných programů Skupiny ČEZ, v rámci kterých má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a výrobkem (včetně škod na 
životním prostředí a environmentální újmy), pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti  
a cestovní pojištění. 
 

Interní audit 
 
Společnost nemá vlastní auditní tým. 
 
Je-li potřebné prověřit procesy, objednává si společnost provedení interního auditu  
u dodavatele – ČEZ, a. s., kde je k dispozici erudovaný a zkušený tým interních auditorů. 
 
Interní audit probíhá přibližně 1x za rok. Nápravná opatření z auditu jsou následně 
zpracována a implementována, přičemž implementace je řízeně sledována.  
 
 
Compliance program 
 
Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. se přihlásila k programu Compliance (SKČ_SM_0046r01), 
který ukotvuje pravidla etického a právního chování společnosti, jejích zaměstnanců, 
manažerů a obchodních partnerů.  
 
Cílem programu Compliance je přispívat k jednání v souladu s platnými právními předpisy, 
interními směrnicemi společnosti a pravidly chování.  
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Řízení bezpečnosti a kvality  
 
Vrcholovým  dokumentem pro řízení této oblasti ve společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. je 
dokument  ČEZ_NA_0005 Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí. 
 
Společnost stanovila své cíle BOZP v dokumentu ČIG_NA_0003r00 – Motivace 2017. 
 
Povinnosti z oblasti zajištění BOZP vedoucích pracovníků jsou popsány ve směrnici 
ČIG_SM_0001 – Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochraně životního 
prostředí. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výroční zpráva ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2016  31 
31 

Lidské zdroje 
 
Vývoj počtu zaměstnanců, nábor zaměstnanců   
 
K 1. 1. 2016 pracovalo ve společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. 94 zaměstnanců. V průběhu 
roku nastoupilo 6 zaměstnanců a 7 zaměstnanců odešlo. K 31. 12. 2016 bylo ve společnosti 
zaměstnáno 93 zaměstnanců. 
 
Vzdělávací program  
 
Vzdělávání zaměstnanců probíhalo v roce 2016 v těchto oblastech a v těchto celkových 
nákladech (vyjádřeno v jednotkách Kč): 
 

školení odborné způsobilosti – školení dle kvalifikačních 
požadavků 

12.283Kč 

korporátní – rozvojový plán na míru a interní nabídka 11.175 Kč 

profesní školení – rozvojový plán na míru 6.430Kč 

profesní školení – veřejná nabídka 474.740 Kč 

profesní školení – jazyková výuka 186.048 Kč 

soft skills – rozvojový plán na míru 123.173 Kč 

soft skills – veřejná nabídka 4.899 Kč 

zvyšování kvalifikace 19.000 Kč 

 
 
Vztahy s odbory 
 
Ve společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. působily v roce 2016 dvě odborové organizace. Jedna 
z odborových organizací je sdružena do Odborového svazu ECHO. 
 
Během roku 2016 se uskutečňovala pravidelná jednání zaměstnavatele se zástupci 
odborových organizací, v rámci kterých byly s odborovými organizacemi projednávány 
informace stanovené zákoníkem práce a kolektivní smlouvou; bylo realizováno projednávání 
organizačních změn a dalších témat. 
 
Kolektivní smlouva je uzavřena do 31. 12. 2022. 
 
Sociální politika 
 
Sociální politika ve společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. představuje široký okruh aktivit  
a výhod poskytovaných zaměstnancům formou peněžních i nepeněžních plnění, která jsou 
stanovena v kolektivní smlouvě. Zaměstnancům jsou poskytovány mzdy, které odpovídají 
ekonomickým výsledkům společnosti a jejímu postavení na trhu práce. Ve společnosti je 
stanovena zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdně, dovolená je prodloužena o jeden 
týden nad rámec zákonného nároku a zaměstnancům je poskytováno pracovní volno 
s náhradou mzdy při vybraných překážkách v práci nad rozsah stanovený právními předpisy.  
 
Společnost poskytuje zaměstnancům i nadstandardní rozsah zaměstnaneckých výhod, jako 
jsou osobní účty určené zejména pro regeneraci, příspěvky na penzijní připojištění, 
příspěvky na životní pojištění, závodní stravování, příspěvky po dobu prvních 3 dnů nemoci, 
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bezúročné půjčky, odměny k životnímu výročí, odchodné při odchodu do důchodu a v 
mimořádných případech jednorázové sociální výpomoci. 
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Vývoj legislativního rámce 
 
Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. se při své podnikatelské činnosti řídí právním řádem 
České republiky, který v sobě od přistoupení České republiky do Evropské unie 
implementuje též evropské právo.  
 
Dále se společnost řídí českými technickými normami ČSN a převzatými evropskými 
normami, ať již právně závaznými, či pouze doporučujícími.  
 
K vývoji legislativního rámce relevantního pro oblast energetiky viz podrobně výroční zpráva 
společnosti ČEZ, a. s. za rok 2016. 
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Ochrana životního prostředí 
 
Společnost klade důraz na ochranu životního prostředí při všech svých podnikatelských  
i interních činnostech. Nástrojem řízení ochrany životního prostředí je zavedený systém 
Skupiny ČEZ.  

Aplikovaná politika sleduje principy prevence, zachování trvalého rozvoje a minimalizace 
dopadů na životní prostředí u projektovaných a realizovaných činností.  

 

Ochrana ovzduší 

V současné době neprovozuje společnost žádný zdroj znečišťování ovzduší. 

 

Ochrana vod a nakládání s vodami 

Společnost používá ke své činnosti pouze pitnou vodu. Odběr pitné vody je řešen ve všech 
provozovnách v rámci nájemních smluv s vlastníky a správci objektů. Společnost není 
producentem odpadních a průmyslových vod. 

 

Odpadové hospodářství 

V souladu s požadavky zákona o odpadech má společnost zavedený systém třídění odpadů 
vznikajících při interní činnosti v administrativních objektech – tento je aplikován v rámci 
nájemních smluv.  

 

Nebezpečné chemické látky a směsi 

Společnost nepoužívá při svých činnostech žádné nebezpečné látky a směsi. V případě, že 
tyto látky používají zhotovitelé, vyžaduje společnost důsledné plnění všech legislativních 
povinností. 

 

Sanace, rekultivace a případné havárie 

V roce 2016 nevznikla při činnosti společnosti žádná havárie ani mimořádná událost 
s potřebou sanace. 

 

Hluk 

Většina podnikatelských činností společnosti nezpůsobuje žádný hluk.  
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Výzkum a vývoj 
 
Společnost se podílí na výzkumu a vývoji prostřednictvím projektů pro Skupinu ČEZ, více viz 
kapitola Hlavní předmět podnikání. 
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Soudní spory a jiná řízení společnosti 
 
Společnost ČEZ Inženýring, s.r.o. neeviduje k datu vydání výroční zprávy za rok 2016 žádný 
soudní spor, jenž by významně ovlivňoval, resp. potenciálně mohl ovlivnit, činnost 
společnosti a její profitabilitu.  
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Dárcovství a reklamní partnerství 
 
V roce 2016 byla darována částka 85 tis. Kč Nadačnímu fondu Senioři Skupiny ČEZ. 
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Základní organizační schéma společnosti   
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Kontakty  
 
Osobně (sídlo společnosti). 
 
Internetová prezentace (http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-
cez-v-cr/cez-inzenyring.html). 
 
Elektronicky (jmeno.prijmeni@cez.cz). 

mailto:jmeno.prijmeni@cez.cz
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Výrok auditora 



 
 

Výroční zpráva ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2016  41 
41 
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Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2016 
 

ROZVAHA

k 31.12.2016

(v tis. Kč)

ČEZ Inženýring, s.r.o.

Duhová 1444/2

140 00 Praha 4

IČ: 02735385

Označ. A K T I V A Běžné účetní období
Minulé účetní

období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM                 184 754 184 754 170 157 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Dlouhodobý majetek                                 5 143 5 143 5 143 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek   

B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

B. I. 2. Ocenitelná práva

B. I. 2. 1. Softw are

B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva

B. I. 3. Goodw ill

B. I. 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B. I. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 

majetek

B. I. 5. 1.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek 

B. I. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek            

B. II. 1. Pozemky a stavby

B. II. 1. 1. Pozemky

B. II. 1. 2. Stavby

B. II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory

B. II. 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B. II. 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

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

B. II. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek

B. II. 5. 1.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek

B. II. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B. III. Dlouhodobý f inanční majetek                   5 143 5 143 5 143 

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B. III. 2.
Zápůjčky a úvěry -  ovládaná nebo ovládající 

osoba

B. III. 3. Podíly - podstatný vliv 5 143 5 143 5 143 

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 f inanční majetek 

B. III. 7. 1. Jiný dlouhodobý f inanční majetek

B. III. 7. 2.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

finanční majetek
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Označ. A K T I V A Běžné účetní období
Minulé účetní

období

Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva                      179 580 179 580 164 996 

C. I. Zásoby                                         7 962 7 962 6 536 

C. I. 1. Materiál

C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 7 962 7 962 6 536 

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               171 618 171 618 158 450 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky               11 613 11 613 10 575 

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 11 613 11 613 10 567 

C. II. 1. 5. Pohledávky - ostatní 8 

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 8 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky               160 005 160 005 147 875 

C. II. 2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 65 103 65 103 70 740 

C. II. 2. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 94 749 94 749 76 268 

C. II. 2. 3. Pohledávky - podstatný vliv

C. II. 2. 4. Pohledávky - ostatní 153 153 867 

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 1 1 

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 56 56 44 

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 568 

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky 96 96 255 

C. III. Krátkodobý f inanční majetek                           

C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

C. III. 2. Ostatní krátkodobý f inanční majetek

C. IV. Peněžní  prostředky 10 

C. IV. 1. Peněžní  prostředky v pokladně 10 

C. IV. 2. Peněžní  prostředky na účtech

D. Časové rozlišení aktiv                           31 31 18 

D. 1. Náklady příštích období 29 29 15 

D. 2. Komplexní náklady příštích období

D. 3. Příjmy příštích období 2 2 3  
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Označ. P A S I V A Běžné účetní období Minulé účetní období

PASIVA CELKEM 184 754 170 157 

A. Vlastní kapitál 98 875 83 329 

A. I. Základní kapitál 80 000 80 000 

A. I. 1. Základní kapitál 80 000 80 000 

A. I. 2. Vlastní podíly (-)

A. I. 3. Změny základního kapitálu

A. II. Ážio a kapitálové fondy

A. II. 1. Ážio

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 (+/-) 3 329 -12 455 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 3 329 

A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) -12 455 

A. IV. 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 15 546 15 784 

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 

B. + C. Cizí zdroje 85 878 86 828 

B. Rezervy 42 769 41 848 

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky

B. 2. Rezerva na daň z příjmů 1 749 6 467 

B. 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B. 4. Ostatní rezervy 41 020 35 381 
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Označ. P A S I V A Běžné účetní období Minulé účetní období

C. Závazky 43 109 44 980 

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 43 109 44 980 

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 3 031 3 033 

C. II. 5. Krátkodobé směnky k úhradě

C. II. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 9 11 

C. II. 7. Závazky - podstatný vliv

C. II. 8. Závazky ostatní 40 069 41 936 

C. II. 8. 1. Závazky ke společníkům 

C. II. 8. 2. Krátkodobé finanční výpomoci

C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 5 269 5 105 

C. II. 8. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 347 2 452 

C. II. 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 8 357 10 302 

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 23 940 23 922 

C. II. 8. 7. Jiné závazky 156 155 

D. Časové rozlišení pasiv 1 

D. 1. Výdaje příštích období 1 

D. 2. Výnosy příštích období
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2016

(v tis. Kč)

ČEZ Inženýring, s.r.o.

Duhová 1444/2

140 00 Praha 4

IČ: 02735385

Označení Text Skutečnost v účetním období

běžném minulém

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 180 707 196 082 

II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba 37 378 40 795 

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 630 613 

A. 3. Služby 36 748 40 182 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -1 427 1 616 

C. Aktivace (-)

D. Osobní náklady 118 858 121 649 

D. 1. Mzdové náklady 83 255 86 055 

D. 2.
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 

ostatní náklady
35 603 35 594 

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 27 142 27 972 

D. 2. 2. Ostatní náklady 8 461 7 622 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 

E. 1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku

E. 1. 1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - trvalé

E. 1. 2.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - dočasné

E. 2. Úpravy hodnot zásob

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek

III. Ostatní provozní výnosy 9 222 

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III. 2. Tržby z prodaného materiálu

III. 3. Jiné provozní výnosy 9 222 

F. Ostatní provozní náklady 6 300 11 889 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu

F. 3. Daně a poplatky 221 276 

F. 4.
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období
5 639 11 442 

F. 5. Jiné provozní náklady 440 171 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 19 607 20 355 
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Text Skutečnost v účetním období

běžném minulém

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 400 

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 400 

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 29 35 

VI. 1.
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo 

ovládající osoba
29 35 

VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve f inanční oblasti

J. Nákladové úroky a podobné náklady

J. 1.
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo 

ovládající osoba

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní f inanční výnosy

K. Ostatní f inanční náklady 39 39 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 390 -4 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 19 997 20 351 

L. Daň z příjmů 4 451 4 567 

L. 1. Daň z příjmů splatná 5 497 6 467 

L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-) -1 046 -1 900 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 15 546 15 784 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 15 546 15 784 

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

VI.+VII.
181 145 196 339 

Označení
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Přehled o peněžních tocích za období k 31.12.2016
(v tis. Kč)

ČEZ Inženýring, s.r.o.

Duhová 1444/2

140 00 Praha 4

IČ: 02735385

Označení Text Skutečnost v účetním období

běžném minulém

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

začátku účetního období 10 15 

Peněžní toky z provozní činnosti

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 19 997 33 411 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 5 196 -1 526 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení 5 626 -1 491 

A.1.2.1. Změna stavu opravných položek

A.1.2.2. Změna stavu rezerv 5 639 -1 618 

A.1.2.3. Změna zůstatků časového rozlišení -13 127 

A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních podílů

A.1.4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -29 -35 

A.1.5. Ostatní nepeněžní operace -1 

A.1.6. Výnosy z podílů na zisku -400 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 3 063 -16 570 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 6 359 -29 320 

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -1 870 11 133 

A.2.3. Změna stavu zásob -1 426 1 617 

A.3. Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

A.4. Přijaté úroky 30 33 

A.5. Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období -10 215 

A.6. Přijaté podíly na zisku 400 

A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti 18 471 15 348 

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -5 143 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv

B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -5 143 

Peněžní toky z finanční činnosti

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů

C.2. Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cashpoolingu -18 481 -10 210 

C.3. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -18 481 -10 210 

F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních 

ekvivalentů -10 -5 

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 

konci období 10 
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ČEZ Inženýring, s.r.o.

Duhová 1444/2

140 00 Praha 4

IČ: 02735385

Počáteční stav k 1.1.2015

Výsledek hospodaření po zdanění za 

rok 2015

Konečný stav k 31.12.2015

Výsledek hospodaření po zdanění za 

rok 2016

Konečný stav k 31.12.2016

Přehled o změnách vlastního kapitálu

k 31.12.2016

(v tis. Kč)

Základní kapitál

80 000 

Celkem

67 545 

98 875 

15 784 

3 329 83 329 

15 546 15 546 

80 000 

80 000 

Kumulovaný výsledek 

hospodaření

-12 455 

15 784 

18 875 
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1. POPIS SPOLEČNOSTI 

 
ČEZ Inženýring, s. r. o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 
1. 4. 2014, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační 
číslo 027 35 385. Společnost je zapsána do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 223188.  

Hlavním předmětem činnosti společnosti je projektová činnost ve výstavbě a provádění (řízení) 
staveb, primárně se zaměřením na energetické výrobní zdroje. 

Posláním společnosti daným mateřskou společností je být centrem inženýrských služeb Skupiny ČEZ, 
zejména pak být výhradním dodavatelem těchto služeb pro společnosti Skupiny ČEZ především v ČR, 
a to primárně v rolích řídící inženýrské organizace na straně investora, resp. toho, kdo pro investora 
řídí generálního dodavatele (Owner`s Engineera a EPC Managera). 

Společnost je součástí Skupiny ČEZ. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a. s., která je jediným 
společníkem.   

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti a přiložená účetní závěrka je 
připravená jako samostatná.  

Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních účetních standardů je připravována mateřskou 
společností. 

Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2016: 

Rada jednatelů 

Předseda: Ing. Daniel Jiřička 

Místopředseda: Ing. Josef Šára, MBA 

Člen: Ing. Jan Žižka, MBA 

 

Dozorčí rada 

Předseda: Ing. Ladislav Štěpánek 

Místopředseda: Ing. Přemysl Skočdopol 

Člen: Tomáš Vachtl 

Člen: Ing. Dávid Hajmán 

 

Významné změny v zápisu do veřejného rejstříku: 
 
Ing. Vladimír Poklop k datu 31. 12. 2015 rezignoval na funkci místopředsedy rady jednatelů 
a od 1. 1. 2016 se místopředsedou rady jednatelů stal Ing. Josef Šára, MBA.  
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Organizační struktura společnosti: 
 

 

2. ZAKLADNÍ 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, ÚČETNÍ METODY A ODCHYLKY OD TĚCHTO METOD 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2016 a 2015, jsou 
následující: 
 
a) Finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti. Majetkové účasti s podstatným vlivem se oceňují 
pořizovací cenou, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků. 
 
b) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří ceniny a peníze 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 skup. cashpoolingu“. 
 
c) Zásoby 

Společnost účtuje o zásobách v okamžiku pořízení zásob nebo v době vzniku nedokončené výroby. 
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Ocenění nedokončené výroby dlouhodobých kontraktů je na úrovni skutečných vlastních nákladů. 
Vlastní náklady zahrnují materiálové a mzdové náklady, subdodávky a výrobní režijní náklady. 
 
d) Pohledávky 

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

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané ve veřejném rejstříku.  
 
Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které 
nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.   
  
f) 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. 
 
g) 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 položky peněžité povahy 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. 
 
h) 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. 
 
i) 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, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. 
 
j) 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 
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daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky 
(daňová ztráta) 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 daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami 
aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období 
realizace. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné 
daňově uplatnit v budoucnosti. 

k) 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. 

4. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

V roce 2015 byl zakoupen 40% podíl ve společnosti in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s. r. o., 
jehož pořizovací cena byla 5 143 tis. Kč. 
 
V roce 2016 obdržela společnost ČEZ Inženýring, s. r. o. na základě rozhodnutí valné hromady 
společnosti in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s. r. o. ze dne 19. 4. 2016 podíl na zisku roku 2015 
ve výši 400 tis. Kč. 
 
Ovládané osoby a účetní jednotky pod podstatným vlivem (v tis. Kč): 
 

(v tis. Kč) 2016 2015 

Název společnosti 

in PROJEKT 
LOUNY 

ENGINEERING 
s. r. o. 

in PROJEKT 
LOUNY 

ENGINEERING 
s. r. o. 

Sídlo společnosti 
Na Valích 899, 

Louny 
Na Valích 899, 

Louny 

Podíl v % 40% 40% 

Aktiva celkem  21 679 19 630 

Vlastní kapitál  13 619 13 521 

Základní kapitál a kapitálové fondy 549 552 

Výsledek hospodaření minulých let 11 969 11 807 

Zisk běžného roku po zdanění 1 101 1 162 

Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky. 

5. ZÁSOBY 

Nedokončená výroba a polotovary zahrnují především aktivované vlastní náklady společnosti a 
nakoupené služby související s projekty společnosti (zejména pro zákazníky ve Skupině ČEZ). 
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6. POHLEDÁVKY 

K 31. 12. 2015 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 2 643 tis. Kč. K 31. 12. 2016 společnost 
pohledávky po lhůtě splatnosti neeviduje. 
 
K 31. 12. 2015 činily dohadné účty aktivní 568 tis. Kč a zahrnovaly především nevyfakturované 
dodávky vůči podnikům ve skupině.  
 
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 14). 
 

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 

 
Společnost je součástí systému cash poolingu spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční 
bankou, a.s. Peněžní prostředky v CZK 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 CZK poskytované v rámci cash 
poolingu mateřskou společností jsou úročeny sazbou PRIBOR + 0,30 % p.a. (závazky).  
 
K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci cash poolingu činil 
94 749 tis. Kč a 76 268 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku 
„Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“. 

8. VLASTNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál společnosti ve výši 80 000 tis. Kč představuje podíl jediného společníka ČEZ, a. s. a 
je plně splacen.  

Dle rozhodnutí jediného společníka ze dne 20. 6. 2016 bylo schváleno převedení zisku ve výši 15 784 
tis. Kč za účetní období roku 2015 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ ve výši 12 455 tis. Kč a na 
účet „Nerozdělený zisk minulých let“ ve výši 3 329 tis. Kč. 

Dle rozhodnutí jediného společníka ze dne 19. 6. 2015 bylo schváleno převedení výsledku 
hospodaření za účetní období roku 2014 - ztráty ve výši 12 455 tis. Kč na účet „Neuhrazená ztráta 
minulých let.“ 

9. REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 
 

Rezervy 
Zůstatek           

k 31. 12. 2014 
Tvorba 
rezerv 

Zúčtování 
rezerv 

Zůstatek             
k 31. 12. 2015 

Tvorba 
rezerv 

Zúčtování 
rezerv 

Zůstatek             
k 31. 12. 2016 

Na daň z příjmů - 6 467 - 6 467 1 749 -6 467 1 749 

Na zaměstnanecké požitky 23 939 3 241 -12 281 14 899 6 878 -889 20 888 

Na restrukturalizaci - 13 060 - 13 060 1 134 -1 761 12 433 

Na garance a rizika - 7 422 - 7 422 5 677 -5 400 7 699 

Celkem 23 939 30 190 -12 281 41 848 15 438 -14 517 42 769 

 
 
K 31. 12. 2016 byla rezerva na daň z příjmů právnických osob započtena se zaplacenými zálohami ve 
výši 3 406 tis. Kč a výsledný závazek ve výši 1 749 tis. Kč je v rozvaze vykázán v cizích zdrojích v 
položce „Rezerva na daň z příjmů“. 
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Rezerva na zaměstnanecké požitky byla vytvořena na odměny zaměstnancům vyplácené dle 
kolektivní smlouvy při životních jubileích a při odchodu do důchodu. 
 
V souladu s plánem na utlumení a ukončení části podnikatelských aktivit vytvořila účetní jednotka 
rezervu na restrukturalizaci, která zahrnuje přímé náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu 
restrukturalizace schváleného statutárním orgánem společnosti.  
 
Rezerva na garance a rizika byla vytvořena na záruční závazky u projektů, kde je kalkulováno plnění 
ze strany ČEZ Inženýring, s. r. o., bez možnosti jeho pokrytí odběratelem za pomoci další fakturace, a 
to po dobu záruky u dané akce. 

10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 neměla společnost krátkodobé závazky z obchodního styku po lhůtě 
splatnosti.  

Společnost eviduje k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 splatné závazky pojistného na sociální a zdravotní 
zabezpečení ve výši 2 347 tis. Kč a 2 452 tis. Kč. 

Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 ve výši 23 940 tis. Kč a 23 922 tis. Kč zahrnují 
především nevyfakturované dodávky za služby věcně a časově související s uzavíraným účetním 
obdobím. 

Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 14). 

11. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

  2016 2015 

Zisk před zdaněním 19 997 
 

20 351 

Nezdanitelné výnosy -400 
 

-23 

Tvorba rezerv, netto 5 639 
 

11 442 

Tvorba dohadných položek na osobní náklady 1 554 
 

8 019 

Daňová ztráta - 
 

-7 555 

Ostatní (příspěvky na rekreace) 340   1 804 

Zdanitelný příjem  27 130 
 

34 038 

Sazba daně z příjmů 19%   19% 

Splatná daň před úpravou 5 155   6 467 

Úprava daně minulých let 342 
 

- 

Splatná daň 5 497   6 467 

 
 
Výpočet daně z příjmů za rok 2016 je předběžný. Společnost vytvořila na daň z příjmů rezervu ve výši 
5 155 tis. Kč, která byla částečně zúčtována se zálohami zaplacenými na daň z příjmů. Společnost 
podá řádné daňové přiznání za rok 2016 do 30. 6. 2017. 
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Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):  
 

  2016 2015 

Položky odložené daně 
Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložená 
daňová 

pohledávka 

Rezervy  7 794 6 722 

Dohadné položky na mzdy a pojistné 3 819 3 845 

Celkem 11 613 10 567 

12. VÝNOSY  

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 
 

  2016 
 

2015   

Výnosy za projekční činnost a inženýring 171 408   185 698   

Ostatní 9 299   10 384   

Výnosy celkem 180 707   196 082   

 

Převážná část výnosů společnosti je generována zákazníky ze Skupiny ČEZ. Výnosy jsou realizovány 
zejména v České republice. 

13. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 
 

  2016 2015 

  
Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících, 
kontrolních, 

správních orgánů 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících, 
kontrolních, 

správních orgánů 

Průměrný počet 
zaměstnanců * 

93 4 100 4 

Mzdy a odměny členům 
statutárních orgánů 

83 255 12 390 86 055 12 254 

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

27 142 2 517 27 972 2 456 

Sociální náklady 8 461 445 7 622 555 

Celkem osobní náklady 118 858 15 352 121 649 15 265 

* Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na 
zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.  

14. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 

V roce 2016 a 2015 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, 
závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky, a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly společnosti.  
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Členové statutárního orgánu mají výhody spočívající v použití automobilů pro soukromé účely, v 
životním pojištění a v dalších odměnách vč. odměny členům orgánů. 

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ. Vzájemné 
obchodní vztahy jsou realizovány na smluvním základě za ceny obvyklé v běžné obchodní činnosti 
podniku. 

V roce 2016 a 2015 dosáhl objem prodeje vůči spřízněným osobám (v tis. Kč): 

Spřízněná osoba 2016 2015   

ČEZ, a. s. 

 

142 037 

 

161 376 

 Energotrans, a.s. 

 

16 530 

 

7 226 

 ČEZ ICT Services, a. s. 
 

6 170 

 

4 816 

 Elektrárna Počerady, a.s. 

 

5 508 

 

12 147 

 Elektrárna Tisová, a.s.  
 

4 726 

 

1 068 

 Elektrárna Dětmarovice, a.s. 

 

4 400 

 

6 399 

 ÚJV Řež, a. s. 

 

245 

 

370 

 ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
 

243 

 

- 

 ŠKODA PRAHA a.s. 
 

211 

 

- 
 

ŠKODA PRAHA Invest, s. r. o.                                                                                                       120 

 

523 
 

ČEZ Teplárenská, a.s. 

 

15 

 

923 

 CEZ Skawina S. A. 
 

- 

 

824 

 Areál Třeboradice, a.s. 
 

- 

 

195 

 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.   -   15 

 Celkem   180 205   195 882   

Krátkodobé pohledávky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč): 
 

Spřízněná osoba 2016 2015   

ČEZ, a. s. 
 

139 519 
 

124 589 

 Energotrans, a.s. 
 

14 600 
 

4 501 

 Elektrárna Počerady, a.s. 
 

2 241 
 

11 212 

 Elektrárna Dětmarovice, a.s. 
 

2 222 
 

1 386 

 Elektrárna Tisová, a.s.  
 

788 
 

976 

 ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
 

209 
 

- 

 ŠKODA PRAHA a.s. 
 

100 
 

- 

 ČEZ Teplárenská, a.s. 
 

19 
 

437 

 ČEZ ICT Services, a. s. 
 

- 
 

3 861 

 CEZ Skawina S. A. 
 

- 
 

215 

 Areál Třeboradice, a.s. 
 

- 
 

115 

 ŠKODA PRAHA Invest, s. r. o.                                                                                                       - 
 

98 

 Celkem   159 698   147 390   

 
Stav pohledávek vůči spřízněným osobám je vykázán včetně dohadných položek aktivních,  
u ČEZ, a. s. také včetně cash-poolingu. 

 
Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti 
podniku. 



 
 

Výroční zpráva ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2016  59 
59 

V roce 2016 a 2015 dosáhl objem nákupu vůči spřízněným osobám (v tis. Kč):  
 

Spřízněná osoba 2016 2015   

ČEZ, a. s. 
 

11 369 

 

11 642 

 ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 
 

8 702 

 

10 238 

 ČEZ ICT Services, a. s. 
 

4 042 

 

4 131 

 Elektrárna Dětmarovice, a.s. 
 

394 

 

443 

 Centrum výzkumu Řež s.r.o. 
 

327 

 

- 

 Elektrárna Počerady, a.s. 
 

227 

 

270 

 Elektrárna Tisová, a.s.  
 

136 

 

48 

 ŠKODA PRAHA Invest, s. r. o.                                                                                                       65 

 

199 

 Severočeské doly a.s. 
 

1 

 

- 

 ÚJV Řež, a. s. 
 

- 

 

923 

 PRODECO, a.s.  
 

- 

 

20 

 Celkem   25 263   27 914   

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

Spřízněná osoba 2016 2015   

ČEZ, a. s. 
 

1378 
 

958 

 ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 
 

867 
 

523 

 ČEZ ICT Services, a. s. 
 

429 
 

656 

 Elektrárna Počerady, a.s. 
 

139 
 

28 

 Elektrárna Dětmarovice, a.s. 
 

46 
 

50 

 Elektrárna Tisová, a.s.  
 

16 
 

20 

 Celkem   2 875   2 235   

 
Stav závazků vůči spřízněným osobám je vykázán včetně dohadných položek pasivních. 

15. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly dopad na účetní závěrku  
k 31. 12. 2016. 
 
 
 
 

Sestaveno dne: 
 
 

 Osoba odpovědná za účetní 
závěrku: 

 

 

 

6. února 2017 

 

  
 
Ing. Jarmila Kolarčíková, 
vedoucí odboru Vrcholové účetnictví 
DS 
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 
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Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen 
„zpráva o vztazích“) za rok 2016, zpracovaná společností ČEZ Inženýring, s.r.o.  
 
Rada jednatelů společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. vypracovala 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. Základní schéma vztahů 

 

 

ČEZ Inženýring, s.r.o.                                                 
zpracovatel zprávy 

dceřiné společnosti ČEZ ,  a .  s .  
vnučky MF ČR                                                                                               
osoby nepřímo ovládané MF ČR 

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

pravnučky MF ČR                                                                                                       
osoby nepřímo ovládané MF ČR 

ČEZ ,  a .  s .                                                                                                       
ovládající osoba dceřiné společnosti MF ČR                                                                        

vlastnictví v rámci koncernu                                   
vztahy popisované v této zprávě 

Česká republika  -  Ministerstvo financí  

pravnučky ČEZ ,  a .  s .                                                                                     
osoby nepřímo ovládané ČEZ ,  a .  s . 
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2. Schéma struktury vztahů 

viz příloha č. 1 této zprávy 

 

3. Ovládající osoba a zpracovatel zprávy o vztazích  

ČEZ, a. s. – ovládající osoba  
Společnost: ČEZ, a. s. 
Se sídlem na adrese: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 
IČ: 45274649 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 
 

ČEZ Inženýring, s.r.o. – ovládaná osoba, zpracovatel zprávy o vztazích  
Společnost: ČEZ Inženýring, s.r.o. 
Se sídlem na adrese: Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 
IČ: 02735385 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223188 

Způsob ovládání: 100% majetkový podíl ovládající osoby v ovládané osobě 

 Společnost ČEZ, a. s. je jediným společníkem. Vzhledem k tomuto podílu na hlasovacích právech společnost 
ČEZ, a. s. může jmenovat a odvolat členy statutárního orgánu společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. 

 Mezi nástroje řízení společností v rámci koncernu ČEZ patří např. schvalování strategických programů, 
koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelských plánů. 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 zapojeným společnostem možnost dostupného a levného financování. 

. 
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4. Abecední seznam propojených osob  

Viz příloha č. 1 zprávy  
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5. Smluvní vztahy 

Přehled uzavřených smluv  

V této kapitole jsou vyjmenovány smlouvy, resp. smluvní dodatky účinné mezi společností ČEZ Inženýring, s.r.o. a propojenými osobami v roce 2016.  
 

NÁZEV DOKUMENTU 
PROPOJENÁ 
OSOBA 

IČ 

PARTNER  
OBJEDNATEL 
/ DODAVATEL  

DATUM 
UZAVŘENÍ / 
ÚČINNOST 
SMLOUVY 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
PROTIPLNĚNÍ ČEZ 
INŽENÝRING, S.R.O. 

Smlouva „Poskytování technické 
podpory“ 
ev. č. Objednatele 1/2015 
ev. č. Poskytovatele 59/R0032/PP/00 
 

Areál 
Třeboradice, 
a.s. 

29132282 Objednatel 26. 05. 2015 Finanční Poskytování technické 
podpory 

Smlouva o poskytování 
konzultačních a poradenských služeb 
ev. č. Objednatele SK/U/15/000141 
ev. č. Poradce 61/R0030/UK/00 
 

CEZ Skawina 
S.A. 

0000038504 
 

Objednatel 30. 06. 2015 Finanční Poskytování 
konzultačních a 
poradenských služeb 

Smlouva o poskytování 
konzultačních a poradenských služeb 
ev. č. Objednatele SK/U/15/281 
ev. č. Poradce 61/R0038/UK/00 
 

CEZ Skawina 
S.A. 

0000038504 
 

Objednatel 27. 10. 2015 Finanční Poskytování 
konzultačních a 
poradenských služeb 

Smlouva „Výkon inženýrské a 
technické podpory projektu“ 
ev. č. Objednatele 4101200385 
ev. č. Poskytovatele 53/R0033/PP/00 
 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 

ČEZ ICT 
Services, s.r.o. 

26470411 Objednatel 01. 07. 2015 
 
 
 
 
25. 08. 2015 
16. 12. 2015 
28. 04. 2016 

Finanční Výkon inženýrské a 
technické podpory 
projektu Výstavba 
korporátního a 
datového centra 
v lokalitě ETU 
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Smlouva o dílo  
ev. č. Objednatele 4101200411 
ev. č. Zhotovitele 59/R0034/UK/00 

ČEZ 
Obnovitelné 
zdroje, s.r.o. 

25938924 
 

Objednatel 13. 07. 2015 Finanční Technická pomoc 
MVE Vydra II ČOZ  
 

Smlouva „Poskytování technické 
podpory a služeb“  
ev. č. Objednatele 4400027986 
ev. č. Poskytovatele 700_009_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 

ČEZ 
Teplárenská, 
a. s. 

27309941 
 

Objednatel 21. 07. 2014 
/01. 07. 2014 
 
 
 
16. 01. 2015 / 
30. 12. 2014 
 
15. 02. 2016 / 
31. 12. 2015 

Finanční Poskytování technické 
podpory a služeb 

Smlouva „Poskytování technické 
podpory a služeb“  
ev. č. Objednatele 4400027884 
ev. č. Poskytovatele 700_006_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 

Elektrárna 
Dětmarovice, 
a. s. 

29452279 
 

Objednatel 18. 07. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
 
10. 02. 2015 / 
30. 12. 2014 
 
15. 02. 2016 / 
31. 12. 2015 

Finanční Poskytování technické 
podpory a služeb 

Smlouva „Poskytování technické 
podpory a služeb“  
ev. č. Objednatele 4400027888 
ev. č. Poskytovatele 700_007_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
Dodatek č. 2 

Elektrárna 
Počerady, a. s. 

24288110 
 

Objednatel 18. 07. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
 
29. 12. 2014 
 
15. 02. 2016 / 
31. 12. 2015 

Finanční Poskytování technické 
podpory a služeb 
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Smlouva „Poskytování technické 
podpory a služeb“  
ev. č. Objednatele 4400032151 
ev. č. Poskytovatele 700_017_2015 
 
Dodatek č. 1 

Elektrárna 
Tisová, a. s. 

29160189 
 

Objednatel 03. 11. 2015 / 
01. 10. 2015 
 
 
 
15. 02. 2016/ 
31. 12.2015 

Finanční Poskytování technické 
podpory a služeb 

Dohoda o ukončení smlouvy 
"Poskytování technické podpory a 
služeb" 
ev. č. Objednatele 4400032151 
ev. č. Poskytovatele 700_017_2015 
 

Elektrárna 
Tisová, a. s. 

29160189 
 

Objednatel 15. 12. 2016 Dohoda o ukončení smlouvy Dohoda o ukončení 
smlouvy 

Smlouva „Poskytování technické 
podpory a služeb“  
ev. č. Objednatele 4400027886 
ev. č. Poskytovatele 700_008_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 

Energotrans,  
a. s. 

47115726 
 

Objednatel 18. 07. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
 
20. 01. 2015 / 
31. 12. 2014 
 
15. 02. 2016 / 
31. 12. 2015 

Finanční Poskytování technické 
podpory a služeb 

Rámcová smlouva o poskytování 
služeb  
ev. č. Objednatele 15-290.0 
ev. č. Poskytovatele 56/R0042/UK/00 
 

in PROJEKT 
LOUNY 
ENGINEERIN
G s.r.o. 

44569688 
 

Objednatel 30. 11. 2015 Finanční Poskytování 
odborných služeb 

Smlouva o dílo  
ev. č. Objednatele 4101163461 
ev. č. Zhotovitele N/A 
 

in PROJEKT 
LOUNY 
ENGINEERIN
G s.r.o. 

44569688 
 

Zhotovitel 22. 05. 2015 Projekt na kácení dřevin na složišti 
Silvestr Tisová 

Finanční 
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Smlouva o dílo  
ev. č. Objednatele 4101201224 
ev. č. Zhotovitele 15-271.0 
 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 
Dodatek č. 3 

in PROJEKT 
LOUNY 
ENGINEERIN
G s.r.o. 

44569688 
 

Zhotovitel 20. 07. 2015 
 
 
 
04. 09. 2015 
16. 12. 2015 
10. 05. 2016 

Zpracování dokumentace a 
inženýrská a technická podpora 
projektu „Výstavba korporátního 
datového centra v lokalitě ETU“ 

Finanční 

Smlouva o dílo  
ev. č. Objednatele 4101315636 
ev. č. Zhotovitele 15-284.0 

in PROJEKT 
LOUNY 
ENGINEERIN
G s.r.o. 

44569688 
 

Zhotovitel 14. 10. 2015 Zpracování projektových 
dokumentací a zajištění inženýrské 
činnosti na akci "TTR-výstavba 
nového skladu, IT-90-21-00359", 
Teplárna Trmice 

Finanční 

Smlouva o dílo  
ev. č. Objednatele 722000143 
ev. č. Poskytovatele 700_010_2014 

MARTIA, a.s. 25006754 
 

Objednatel 25. 08. 2014 / 
01. 09. 2014 

Finanční Poskytování technické 
podpory a služeb 

Smlouva o poskytování služeb  
ev. č. Objednatele N/A 
ev. č. Poskytovatele 700_014_2015 

ŠKODA 
PRAHA a.s. 

00128201 
 

Objednatel 07. 04. 2015 Finanční Poskytování 
odborných služeb 

Smlouva „Poskytování technické 
podpory a služeb“  
ev. č. Objednatele 4400028564 
ev. č. Poskytovatele 700_011_2014 
 
Dodatek č. 1 
Dodatek č. 2 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Objednatel 13. 11. 2014 / 
01. 08. 2014 
 
 
 
26. 01. 2015 
02. 05. 2016 
 

Finanční Poskytování technické 
podpory a služeb 

Dílčí smlouva k rámcové smlouvě  
ev. č. Objednatele 4101071176 
ev. č. Poskytovatele 700_011_2014 
                         EH-70-51-R0014-RE 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Objednatel 03. 12. 2014 Finanční Příprava a vyprac. 
dokumentů pro 
kolaudace staveb 
projektu PPCEPC 

Dílčí smlouva k rámcové smlouvě  
ev. č. Objednatele 4101075321 
ev. č. Poskytovatele 700_011_2014 
                                 51/R0015/RE/00 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Objednatel 05. 12. 2014 Finanční B737 - Rekonstrukce 
přívodních řadů surové 
vody 
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Smlouva 
ev. č. Objednatele 4101082602 
ev. č. Poskytovatele N/A 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Objednatel 17. 12. 2014 Finanční Technická pomoc při 
zpracování projektové 
dokumentace SEL 
kompresorové stanice 
DeNOx EMĚ 

Dílčí smlouva k rámcové smlouvě  
ev. č. Objednatele 4101093402 
ev. č. Poskytovatele 700_011_2014 
                          EH-70-51-R0014-RE 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Objednatel 12. 01. 2015 Finanční Příprava a 
vypracování 
dokumentů pro 
kolaudace staveb 
projektu PPCEPC 

Dílčí smlouva k rámcové smlouvě  
ev. č. Objednatele 4101206922 
ev. č. Poskytovatele 700_011_2014 
                                51/R0015/RE/00 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Objednatel 15. 07. 2015 Finanční B737 - Rekonstrukce 
přívodních řadů surové 
vody 

Smlouva 
ev. č. Objednatele 4101205574 
ev. č. Poskytovatele 51/R0036/UK/00 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Objednatel 21. 07. 2015 Finanční Zpracování realizační 
dokumentace změny 
likvidace splaškových 
vod v areálu ELE, EH-
70-51-R0036-UK 

Dílčí smlouva k rámcové smlouvě  
ev. č. Objednatele 410238648 
ev. č. Poskytovatele 700_011_2014 
                          EH-70-51-R0014-RE 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Objednatel 14. 09. 2015 Finanční Inženýring - externí 
(B737 - Rekonstrukce 
přívodních řadů surové 
vody) 

Smlouva o dílo „Programový projekt 
TAČR č. TA02020109“ ev. č. 
Objednatele 5107/CEZ IG 
ev. č. Zhotovitele 700_012_2014, 
59/R0024/UK/00 

ÚJV Řež, a.s. 46356088 
 

Objednatel 20. 11. 2014 Finanční Prediktivní řídicí 
systém pro zlepšení 
stability a zvýšení 
účinnosti 
elektrárenských bloků 
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Smlouva o dílo „Programový projekt 
TAČR č. TA04020723“ ev. č. 
Objednatele 5218/CEZ IG 
ev. č. Zhotovitele 59/R0023/UK/00 

ÚJV Řež, a.s. 46356088 
 

Objednatel 21. 11. 2014 Finanční Vývoj poloprovozního 
zařízení pro monitoring 
snižování emisí HG z 
velkých a středních 
energetických zdrojů 

Smlouva o dílo „Programový projekt 
TAČR č. TA04020723“  
ev. č. Objednatele 5218/CEZ IG/1 
ev. č. Zhotovitele 59/R0031/UK/00 

ÚJV Řež, a.s. 46356088 
 

Objednatel 13. 05. 2015 Finanční Vývoj poloprovozního 
zařízení pro monitoring 
snižování emisí HG z 
velkých a středních 
energetických zdrojů 

Smlouva o dílo „Programový projekt 
TAČR č. TA04020723“  
ev. č. Objednatele 5218/CEZ IG/2 
ev. č. Zhotovitele 59/R0045/UK/00 

ÚJV Řež, a.s. 46356088 
 

Objednatel 04. 12. 2015 Finanční Vývoj poloprovozního 
zařízení pro monitoring 
snižování emisí HG z 
velkých a středních 
energetických zdrojů 

Smlouva o dílo 
ev. č. Objednatele 4101140938 
                              59/R0029/UK/00 
ev. č. Zhotovitele 5235 

ÚJV Řež, a.s. 46356088 
 

Zhotovitel 18. 02. 2015 Stanovení maximální dopravní 
výšky dvou nově uvažovaných 
chladících čerpadel v EMĚ 

Finanční 

Smlouva o dílo 
ev. č. Objednatele 410140960 
                              59/R0028/UK/00 
ev. č. Zhotovitele 5234 

ÚJV Řež, a.s. 46356088 
 

Zhotovitel 23. 02. 2015 Nové napojení sání zvyšovacích 
čerpadel z chladícího řadu v EMĚ 

Finanční 

Smlouva o dílo 
ev. č. Objednatele 410140605 
ev. č. Zhotovitele N/A 

ÚJV Řež, a.s. 46356088 
 

Zhotovitel 17. 03. 2015 Zpracování FS_Výstavba FK v TTR 
 

Finanční 

Rámcová smlouva o poskytování 
služeb 
ev. č. Objednatele 701_061_2015 
ev. č. Poskytovatele 73/2015 
 

ČEZ ICT 
Services, a.s. 

26470411 Poskytovatel 31. 12. 2015 / 
1. 1. 2016 

Poskytování služeb v oblasti 
elektronických komunikací, 
informační podpory a poskytování 
programových aplikací, 
informačních a bezpečnostních 
systémů, poradenství, realizace 
projektových zakázek v oblasti IT. 

Finanční 
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Dílčí smlouva o poskytování služeb 
pro ČEZ Inženýring, s.r.o. 
ev. č. Objednatele 701_062_2015 
ev. č. Poskytovatele 74/2015 

ČEZ ICT 
Services, a.s. 

26470411 Poskytovatel 25. 2. 2016 / 
1. 1. 2016 

Poskytování přístupu k 
programovým aplikacím 
personálních, přístupových a 
docházkových systémů, řízení 
projektů, pošty a diskových 
prostorů, portálů, Internetu, 
kancelářských procesů, podpory 
uživatele, přístupových licencí, 
spotřebního materiálu, fixní a 
mobilní telefonie, datových služeb. 

Finanční 

Rámcová smlouva o poskytování a 
zajišťování služeb a pronájmů 
ev. č. Objednatele 701_002_2014 
ev. č. Poskytovatele 110259_2014 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Poskytovatel 11. 08. 2014 / 
01. 05. 2014 

Poskytování služeb v oblasti správy 
majetku, dopravních služeb, 
podpůrných služeb, pronájmu 
nemovitostí a věcí movitých, 
personálních služeb a účetních 
služeb dle dílčích smluv 

Finanční 

Dílčí smlouva o poskytování účetních 
služeb 
ev. č. Objednatele 701_003_2014 
ev. č. Poskytovatele 110303_2014 
 
 
 
 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Poskytovatel 29. 07. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
13. 02. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
18. 1. 2016 / 
1. 1. 2016 

Poskytování služeb v oblasti 
metodického řízení účetnictví, 
vedení finančního účetnictví a 
ostatních účetních služeb, služeb 
kompetenčního centra, 
konzultačních služeb a posuzování 
daňových náležitostí účetních 
dokladů 
 
 
 

Finanční 
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Dílčí smlouva o zpracování došlé a 
odesílané korespondence 
ev. č. Objednatele 701_004_2014 
ev. č. Poskytovatele 110301_2014 
 
 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Poskytovatel 30. 07. 2014 / 
01. 05. 2014 
 
 
 
 
 
26. 02. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
7. 3. 2016 / 
1. 1. 2016 

Příjem, třídění, evidence, doručení, 
uložení došlých zásilek v systému 
ECM, odesílání zásilek s výjimkou 
datových zpráv, zajišťování 
autorizované konverze datových 
zpráv 

Finanční 

Dílčí smlouva o poskytování 
personálních služeb 
ev. č. Objednatele 701_005_2014 
ev. č. Poskytovatele 110302_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Poskytovatel 14. 08. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
 
11. 02. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
3. 2. 2016 / 
1. 1. 2016 

Poskytování služeb v oblasti 
personální administrativy a benefitů 
a výpočtu mezd 

Finanční 

Dílčí smlouva o poskytování 
tiskových a reprografických služeb 
ev. č. Objednatele 701_008_2014 
ev. č. Poskytovatele 110271_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Poskytovatel 29. 08. 2014 / 
01. 05. 2014 
 
 
 
13. 02. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
18. 1. 2016 / 
1. 1. 2016 

Poskytování služeb v oblasti tisku, 
skenování, kopírování a 
reprografických prací 

Finanční 
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Dílčí smlouva o nájmu vozidel 
(autopůjčovna) 
ev. č. Objednatele 701_012_2014 
ev. č. Poskytovatele 110291_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 
 
Dodatek č. 3 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Poskytovatel 27. 06. 2014 / 
01. 06. 2014 
 
 
 
12. 08. 2014 / 
01. 01. 2014 
 
03. 03. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
11. 3. 2016 / 
1. 1. 2016 

Krátkodobý pronájem vozidel z 
půjčoven ČKS za účelem 
provozování jízd souvisejících s 
výkonem práce zaměstnanců 

Finanční 

Dílčí smlouva o Full Service 
Leasingu 
ev. č. Objednatele 701_016_2014 
ev. č. Poskytovatele 110260_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 
 
Dodatek č. 3 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Poskytovatel 3. 6. 2014 / 1. 
5. 2014 
 
 
 
12. 08. 2014 / 
01. 01. 2014 
 
23. 06. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
17. 3. 2016 / 
1. 1. 2016 

Užívání vozidel Pronajímatele, příp. 
leasingové společnosti pro 
podnikatelskou činnost Společnosti 

Finanční 

Dílčí smlouva o poskytování 
spisových a skartačních služeb 
ev. č. Objednatele 701_015_2014 
ev. č. Poskytovatele 110341_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Poskytovatel 07. 08. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
 
26. 02. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
7. 3. 2016 / 
1. 1. 2016 

Poskytování služeb příjmu, uložení 
a vyhledávání písemností, zajištění 
skartačního řízení 

Finanční 
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Nájemní smlouva 
ev. č. Nájemce 701_013_2014 
ev. č. Pronajímatele 110309_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 
 
 
Dodatek č. 3 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Pronajímatel 07. 07. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
19. 03. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
14. 09. 2015 / 
01. 07. 2015 
 
7. 3. 2016 / 
1. 1. 2016 

Pronájem kancelářských prostorů v 
Pardubicích 

Finanční 

Podnájemní smlouva 
ev. č. Nájemce 701_053_2015 
ev. č. Pronajímatele 110285_2015 
 
Dodatek č. 1 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Pronajímatel 26. 08. 2015 / 
01. 05. 2015 
 
 
19. 9. 2016 / 
1. 9. 2016 

Pronájem garážových stání v 
budově Engel, Praha 

Finanční 

Smlouva o zajišťování prací a služeb 
ev. č. Objednatele 701_050_2015 
ev. č. Dodavatele 110164_2015 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Dodavatel 01. 06. 2015 Provádění revizí VTZ a elektrických 
spotřebičů 

Finanční 

Podnájemní smlouva 
ev. č. Objednatele 701_064_2016 
ev. č. Dodavatele 11072_2016 
 
Dodatek č. 1 
 

ČEZ 
Korporátní 
služby, s.r.o. 

26206803 Dodavatel 19. 7. 2016 / 
1. 6. 2016 
 
 
19. 7. 2016 / 
1. 7. 2016 

Podnájem kancelářských prostor v 
budově Mlýnská 70, Brno 

Finanční 

Nájemní smlouva 
ev. č. Nájemce 701_024_2014 
ev. č. Pronajímatele 910030_2014 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dodatek č. 2 

Elektrárna 
Dětmarovice, 
a.s.  

29452279 Pronajímatel 16. 07. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
05. 02. 2015 / 
01. 12. 2014 
 
04. 05. 2015 / 

Pronájem kancelářských prostorů v 
Dětmarovicích 

Finanční 

 



 
 

Výroční zpráva ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2016  73 
73 

 
 
Dodatek č. 3 
 
 
Dodatek č. 4 

01. 01. 2015 
 
28. 1. 2016 / 
1. 1. 2016 
 
1. 9. 2016 / 
1. 9. 2016 

Smlouva o dodávce tepelné energie 
ev. č. Odběratele 701_034_2014ev. 
č. Dodavatele 69975200_1 
 
 
Dodatek č. 1 
 
Dodatek č. 2 
 
 
Dodatek č. 3 

Elektrárna 
Dětmarovice, 
a.s.  

29452279 Dodavatel 04. 09. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
17. 02. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
18. 2. 2016 / 
1. 1. 2016 
 
19. 10. 2016 / 
1. 9. 2016 

Dodávka tepelné energie do 
pronajatých prostorů v elektrárně 
Dětmarovice 

Finanční 

Nájemní smlouva 
ev. č. Nájemce 701_035_2014 
ev. č. Pronajímatele 940050_2014 
 
Dodatek č. 1 
 

Elektrárna 
Počerady, a.s. 

24288110 Pronajímatel 24. 09. 2014 / 
01. 07. 2014 
 
 
17. 2. 2016 /  
1. 1. 2016 

Pronájem kancelářských prostorů 
v elektrárně Počerady 

Finanční 

Nájemní smlouva 
ev. č. Nájemce 701_057_2015 
ev. č. Pronajímatele 950001_2015 
 
Dodatek č. 1 
 
 
Dohoda o ukončení 
 

Elektrárna 
Tisová, a.s. 

29160189 
 

Pronajímatel 05. 11. 2015 / 
01. 10. 2015 
 
 
18. 1. 2016 / 
1. 1. 2016 
 
21. 11. 2016 / 
31. 12. 2016 

Pronájem kancelářských prostorů 
v elektrárně Tisová 

Finanční 
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Smlouva o dodávce tepelné energie 
ev. č. Odběratele 701_058_2015 
ev. č. Dodavatele 69981900_1 
 
Dohoda o ukončení 
 

Elektrárna 
Tisová, a.s. 

29160189 
 

Dodavatel 02. 11. 2015 / 
01. 10. 2015 
 
 
21. 11. 2016 / 
31. 12. 2016 

Dodávka tepelné energie do 
pronajatých prostorů v elektrárně 
Tisová 

Finanční 

Smlouva o podnájmu kancelářských 
prostor 
ev. č. Podnájemce 701_051_2015 
ev. č. Nájemce SPI/1900000/396 
 
Výpověď smlouvy 
 

ŠKODA 
PRAHA Invest 
s.r.o. 

27257517 
 

Nájemce 15. 06. 2015 / 
01. 01. 2015 
 
 
 
16. 2. 2016 / 
31. 5. 2016 

Podnájem dvou pracovních míst v 
kancelářských prostorech Mlýnská, 
Brno 

Finanční 

 



 
 

Výroční zpráva ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2016  75 
75 

 

6. Sumarizace vztahů  

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

ČEZ Inženýring, s.r.o. neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud 
propojených osob. 

Rada jednatelů vyhodnotila, na základě dostupných informací, výhody a nevýhody plynoucí z členství společnosti ve Skupině ČEZ jako koncernu a dospěla 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 a úspory nákladů na marketing, nákup, správu, výzkum, apod. 
Rovněž využívá zapojení do systému řízení rizik a systému vnitřních kontrolních mechanismů, do pojistného programu, do systému řízení bezpečnosti a 
kvality ve Skupině ČEZ atd. 

Rada jednatelů po důkladném zvážení konstatuje, že si není vědoma rizik vyplývajících ze členství v koncernu. 

 

7. Ostatní informace 

7.1. Důvěrnost údajů 

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou: 

 součástí obchodního tajemství ČEZ, a. s., 

 součástí obchodního tajemství ČEZ Inženýring, s.r.o., 

 součástí obchodního tajemství propojených osob, 

dále informace, které byly za důvěrné označeny jakoukoliv propojenou osobou a veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě 
nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob. 

Z tohoto důvodu tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 neobsahuje: 

 informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech ani jiných finančních částkách, 

 informace o množství. 
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7.2. Ověření zprávy o vztazích za rok 2016 auditorem 

Název auditorské společnosti:    Ernst & Young Audit, s.r.o.  
Číslo osvědčení auditorské společnosti:          401 
Jméno a příjmení auditora:    Josef Pivoňka  
Číslo osvědčení:    1963 

Správnost údajů uvedených v této zprávě o vztazích za rok 2016 podléhá ověření auditorem.  

Stanovisko auditora je uvedeno ve výroční zprávě ČEZ Inženýring, s.r.o. za rok 2016. 

 

8. Závěr 

Zpracování zprávy o vztazích za rok 2016 ke dni 31. 3. 2017 bylo zajištěno statutárním orgánem ČEZ Inženýring, s.r.o. 

Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením maximálního 
úsilí. 

V Praze dne 31. 3. 2017 

 
 
Ing. Daniel Jiřička      Ing. Josef Šára, MBA  
jednatel       jednatel 
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Identifikace společnosti 
 
 
Obchodní firma:     ČEZ Inženýring, s.r.o. 
Sídlo společnosti:    Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 
IČ:     02735385   
DIČ:     CZ02735385  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 223188 
Datum vzniku společnosti:  1. 4. 2014 
Doba trvání společnosti:  Společnost je založena na dobu neurčitou.  
Telefon:     + 420 211 045 381 
Fax:      + 420 211 045 040 
 
Uzávěrka obsahu  
výroční zprávy:   9. 6. 2017 


