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Představení Skupiny ČEZ 
 
 
Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy 

s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti 

elektřiny, tepla a zemního plynu a těžba uhlí. Zákazníkům dále poskytuje komplexní energetické služby. Společnosti 

Skupiny ČEZ zaměstnávaly ke konci roku 2019 více než 32 tisíc zaměstnanců. 

 

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu 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. 

Dlouhodobou vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategii 

Skupiny ČEZ tvoří čtyři priority: Efektivní provoz, optimální využití a rozvoj výrobního portfolia, Moderní distribuce a 

péče o energetické potřeby zákazníků, Rozvoj nové energetiky v České republice a Rozvoj energetických služeb 

v Evropě. 

 

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují a dodávají elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou, 

zemním plynem a dalšími komoditami, poskytují komplexní energetické služby a jedna společnost těží a prodává uhlí. 

Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné, biomasové a bioplynové zdroje. 

 
 

 
 
V zahraničí Skupina ČEZ aktivně podniká v oblasti energetických služeb a v oblasti distribuce, výroby, obchodu 

a prodeje elektřiny, dále v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu a obchodování s komoditami 

na velkoobchodním trhu. Skupina ČEZ v zahraničí působí zejména v Německu, Polsku, Rumunsku, Bulharsku a dále 

na Slovensku, v Itálii, Francii, Maďarsku a v Turecku. 
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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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II. Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 

společnosti ČEZ Bohunice a.s. 
 

 
Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává výroční zpráva společnosti ČEZ Bohunice a.s., podle našeho 

nejlepšího vědomí, věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodařeni za rok 

2019 a o vyhlídkách budoucí strategie a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této 

zprávy. 

 

 

Za obsah výroční zprávy odpovídá představenstvo společnosti ČEZ Bohunice a.s. ve složení: 

 

• Mgr. Tomáš Petráň   –  předseda představenstva 

• Ing. Petr Závodský   –  místopředseda představenstva  

• Ing. Petr Kubín, Ph. D.   –  člen představenstva  

  

 

 

 

V průběhu roku 2019 došlo k následujícím změnám ve složení dozorčí rady a představenstva 

společnosti ČEZ Bohunice a.s. 
 

 

Dozorčí rada – změny v roce 2019: 
 

• Ing. Jan Brožík MBA   Den zániku členství:   1. března 2019 

Den vzniku členství:   2. března 2019 

 

 

 

 

Představenstvo – změny v roce 2019 

 
• Ing. Petr Závodský  Den zániku členství a funkce    

      místopředsedy představenstva:   1. srpna 2019 

     Den vzniku členství:    2. srpna 2019 

                  Den vzniku funkce místopředsedy    

představenstva:     2. srpna 2019 

 

• Ing. Petr Kubín, Ph. D.  Den zániku členství    1. srpna 2019 

     Den vzniku členství:    2. srpna 2019 

 

 

 

 

Změny v dozorčí radě a představenstvu společnosti ČEZ Bohunice a.s. v průběhu roku 2019 jsou podrobněji uvedeny 

v kapitole – VIII. Orgány společnosti.  
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III. Zpráva nezávislého auditora 
 
 
K provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti ČEZ Bohunice a.s. k 31. 12. 2019, tj. rozvahy, výkazu zisku 

a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu, přehledu o peněžních tocích a přílohy účetní závěrky a ověření 

výroční zprávy byla – rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ČEZ 

Bohunice a. s., ze dne 14. 6. 2019 - určena auditorská společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 

2116/15, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00. 

 

Výrok nezávislého auditora je uveden na následujících stránkách 8/1, 8/2 a 8/3. 
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IV. Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
 

Vážené dámy a pánové, 

 

 

společnost ČEZ Bohunice a.s., je od 1. 1. 2016 součástí Koncernu ČEZ a postupuje v souladu s Koncernovou 

politikou řízení. 

 

V čele Koncernu stojí jako řídící osoba společnost ČEZ, a. s., společnost ČEZ Bohunice a.s., je osoba řízená. 

 

Společnost ČEZ Bohunice a.s., je akcionářem společnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (dále 

JESS), s vlastnictvím 49% podílu jejího základního kapitálu. Dalším akcionářem společného podniku JESS je 

slovenská společnost Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., (dále JAVYS), která vlastní podíl ve výši 51 % 

základního kapitálu. 

 

Jako akcionář společnosti JESS spolupracuje společnost ČEZ Bohunice a.s. na přípravě a realizaci projektu výstavby 

Nového jaderného zdroje v lokalitě Jaslovské Bohunice, se zřetelem na výběr nejvhodnější varianty projektu, 

ekonomickou efektivnost, energetickou bezpečnost a ochranu životního prostředí. V roce 2019 se společnost 

podílela na zajišťování dílčích úkolů, jejichž plnění je základním předpokladem pro zajištění přípravy a realizace 

projektu NJZ. 

 

V roce 2019 se spolupráce v rámci předpřípravné fáze projektu NJZ v lokalitě Jaslovské Bohunice, týkala zajišťování 

potřebné dokumentace požadované pro řízení procesu vydání souhlasu o umístění jaderného zařízení v souladu 

s Atomovým zákonem. Tato spolupráce navazovala na proces posuzování vlivu NJZ na životní prostředí (EIA), který 

byl úspěšně ukončen v dubnu 2016. 

 

Cílem společného úsilí je dosažení povolovacího procesu formou tzv. „obálkového přístupu“, který umožní realizovat 

proces o umístění stavby bez nutnosti výběru konkrétního dodavatele projektu.   

S tím souvisí i vynaložené úsilí pro dosažení potřebné legislativní úpravy ve Stavebním zákoně, Atomovém zákoně a v 

jejich příslušných prováděcích předpisech, které by zefektivnily proces získaní územního rozhodnutí pro NJZ.  

 

Zásadní význam pro budoucí připojení NJZ v lokalitě Jaslovské Bohunice je výstavba mezinárodního propojeni 

elektrizačních soustav Slovenska a Maďarska s termínem ukončení 12/2020. Realizace tohoto rozhodnutí bylo 

zahájeno již koncem roku 2019, kdy začala výstavba definovaných úseků vedení na slovenské straně.  V průběhu 

roku 2020 je plánováno zahájení výstavby příslušných úseků vedení v Maďarsku. 

 

Implementace nových pravidel EU pro provozování přenosových soustav vyvolá změny na trhu s regulační 

elektrickou energií v EU. Nové pravidla se budou zohledňovat v dalším postupu přípravy Projektu NJZ v oblasti 

připojeni do ES SR. Jde o důležitý krok pro zabezpečení dodatečného regulačního výkonu pro bezpečný provoz 

NJZ.  

 

Spolupráce s JESS se týkala rovněž procesu zapracování projektu NJZ do územních plánů obcí a měst. Ke konci 

roku 2019 je aktuálně projekt NJZ zapracovaný v ÚPN v sedmi městech a obcích z celkového počtu devatenáct. 

V dalších čtyřech městech a obcích byl v roce 2019 proces implementace zahájen.  

 

Spolupráce pokračovala i v oblasti seizmicity a geologie včetně průzkumu definovaných lokalit a zjištění historie 

zemětřesení v dané oblasti. 
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V. Přehled vybraných ukazatelů společnosti 
 

 

Společnost ČEZ Bohunice a.s. byla založena z důvodu zajišťování projektu výstavby Nového jaderného zdroje 

Jaslovské Bohunice a založení společného podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.   

 

Předmětem činnosti Společnosti je držení a správa akcií společnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, 

a.s., a proto Společnost nedosahuje žádných tržeb z prodeje výrobků, majetku, zboží a služeb.  

 

Provozním výsledkem hospodaření společnosti ČEZ Bohunice a.s. za rok 2019 je ztráta ve výši 3 995 tis. Kč, kterou 
tvoří zejména výkonová spotřeba a osobní náklady.   
Vlivem kurzových ztrát dosáhla společnost ztráty z finanční činnosti ve výši 2 352 tis. Kč.  
 
Ztráta za rok 2019 činí 6 347 tis. Kč.  
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemají obvyklé ekonomické ukazatele rentability, likvidity, aktivity, 
kapitálové přiměřenosti potřebnou vypovídací schopnost, a proto tyto ukazatele nejsou ve výroční zprávě 
uvedeny. 
 

Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka 2019 

Ztráta mil. Kč 6  

Celková aktiva mil. Kč 3 150 

Vlastní kapitál mil. Kč 3 150 

Dlouhodobý majetek mil. Kč 2 979 

  
 

VI. Vlastnická struktura a akcie 
 

 

Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s. činil ke dni 31. 12. 2019   3.202.400.000,- Kč a je rozvržen na 16.012 

ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč. Akcie společnosti jsou vydány jako cenné 

papíry.  

 

Jediným akcionářem a 100% vlastníkem Společnosti je společnost ČEZ, a. s., IČO: 45274649, se sídlem Praha 4, 

Duhová 2/1444,  PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo 

vložky 1581. 

 

Společnost ČEZ Bohunice a.s. je součástí Skupiny ČEZ a rovněž Koncernu ČEZ. Společnost je také součástí 

konsolidačního celku mateřské společnosti, kterou je společnost ČEZ, a. s.   

Společnost ČEZ Bohunice a.s. nemá organizační složku v zahraničí. 

 

Společnost ČEZ Bohunice a.s. má 49 % podíl základního kapitálu ve společném podniku Jadrová energetická 

spoločnosť Slovenska, a.s. a je vlastníkem 3 533 831 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 30 EUR / akcii. 

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu společnosti. 

 

VII. Vybrané události společnosti roku 2019    
 

 
Mezi zásadní události roku 2019 patří podpora a spolupráce se společností Jadrová energetická spoločnosť 

Slovenska, a.s. při zajišťování přípravné fáze výstavby Nového jaderného zdroje v lokalitě Jaslovské Bohunice. 
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V rámci této fáze se Společnost ČEZ Bohunice a.s. v roce 2019 participovala při zajišťování stanovených cílů a plnění 

úkolů souvisejících s přípravou projektu Nového jaderného zdroje (NJZ) v lokalitě Jaslovské Bohunice 

 

V roce 2019 se spolupráce v rámci předpřípravné fáze projektu NJZ v lokalitě Jaslovské Bohunice, týkala zajišťování 

potřebné dokumentace požadované pro řízení procesu vydání souhlasu o umístění jaderného zařízení v souladu 

s Atomovým zákonem. Tato spolupráce navazovala na proces posuzování vlivu NJZ na životní prostředí (EIA), který 

byl úspěšně ukončen v dubnu 2016. 

 

Cílem společného úsilí je zefektivnění povolovacího procesu formou tzv. „obálkového přístupu“, který umožní 

realizovat proces o umístění stavby bez nutnosti výběru konkrétního dodavatele projektu.   

 

O použití obálkového přístupu proběhla také řada jednání a konzultací s dotčenými subjekty, s provozovateli sítí a 

orgány státní správy. Obálkový přístup byl projednáván i se zástupci Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) 

v návaznosti na tvorbu Dokumentace dle Atomového zákona, včetně obsahu, rozsahu, struktury a formy zpracování. 

 

Pro dosažení takového řešení, pokračovala také iniciativa v oblasti zpracování a projednávání návrhů na potřebné 

legislativní úpravy, jejichž prostřednictvím by bylo možné zajistit potřebné úpravy ve Stavebním zákoně, Atomovém 

zákoně a v jejich příslušných prováděcích předpisech.  

 

V průběhu roku 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDaV SR) předložilo na mezirezortní připomínkové řízení 

(MPK) návrh na změnu současné legislativní úpravy v oblasti územního plánovaní a stavebního řízení (zákon č. 

50/1976 Zz. – SZ), který obsahuje dva samostatné právní předpisy, a to „Zákona o územnom plánovaní“ a „Zákona o 

výstavbě“. Společnost ČEZ Bohunice a.s. spolupracovala s JESS při přípravě a připomínkování návrhů na úpravu 

navržených zákonů, které by zefektivnily proces získaní územního rozhodnutí pro NJZ.  

 

V oblasti připojení do přenosové soustavy (PS SR) byly monitorovány podmínky připojení NJZ do PS SR, které jsou 

definované v souvislosti s vydáním osvědčení MH SR pro NJZ v roce 2014. 

Významný posun pro budoucí řešení připojení NJZ v lokalitě Jaslovské Bohunice přinese výstavba mezinárodního 

propojeni elektrizačních soustav Slovenska a Maďarska s termínem ukončení 12/2020. Realizace tohoto rozhodnutí 

bylo zahájeno již koncem roku 2019, kdy začala výstavba definovaných úseků vedení na slovenské straně.  

V průběhu roku 2020 je plánováno zahájení výstavby příslušných úseků vedení v Maďarsku. 

 

Implementace nových pravidel EU pro provozování přenosových soustav vyvolá změny na trhu s regulační 

elektrickou energií v EU. Nové pravidla se budou zohledňovat v dalším postupu přípravy Projektu NJZ v oblasti 

připojeni do ES SR. Jde o důležitý krok pro zabezpečení dodatečného regulačního výkonu pro bezpečný provoz 

NJZ.  

 

Spolupráce ČEZB s JESS se týkala rovněž procesu zapracování projektu NJZ do územních plánů obcí a měst. 

 

Jednou z podmínek pro vydání územního rozhodnuti je soulad projektu NJZ s územními plány (ÚPN) měst a obcí 

dotčených projektem NJZ. V roce 2019 proces implementace projektu NJZ do ÚPN plynule pokračoval. Ke konci 

roku 2019 je aktuálně projekt NJZ zapracovaný v ÚPN v sedmi městech a obcích z celkového počtu devatenáct. 

V dalších čtyřech městech a obcích byl v roce 2019 proces implementace zahájen.  

 

Spolupráce při zapracování projektu NJZ do územních plánů obcí a měst bude plynule pokračovat i v následujícím 

období, s cílem jeho úspěšného ukončení nejpozději do termínu zahájení územního rozhodnutí projektu NJZ. 

 

Spolupráce pokračovala i v oblasti seizmicity a geologie včetně průzkumu definovaných lokalit a zjištění historie 

zemětřesení v dané oblasti. 
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Ve spolupráci s dotčenými obcemi se rovněž prováděla studie tras vodních koridorů, s cílem eliminace památkových 

nemovitostí v plánované vodní trase. Výsledkem studie byla potvrzena nepřítomnost nemovitostí s památkovou 

hodnotou v trasách vodních koridorů NJZ. O tomto výsledku byl následně informován Krajský pamiatkový úrad 

Trnava. 

 

 

VIII. Orgány společnosti 
 

 

Společnost ČEZ Bohunice a.s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 19. března 2009. Je zapsána v oddílu 

B a vložce 15149 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, IČO 288 61 736. Společnost se 

podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako 

celku. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Sídlo 

společnosti je na adrese Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053.  

V roce 2019 měla společnost tyto orgány: 

• Valnou hromadu 

• Dozorčí radu   

• Představenstvo 

 

Valná hromada  
 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada 

a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. 

 

Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména: 

 

• rozhodnutí o změně stanov,  

• volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, 

• schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejích změn, včetně stanovení a 

vyhodnocení jmenovitých úkolů,  

• schválení řádné, mimořádné účetní závěrky,  

• rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů,  

• rozhodnutí o úhradě ztráty,  

• rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora,  

• schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejích změn,  

• schválení podnikatelského plánu (pětiletého) společnosti a jeho změn,  

• projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v termínu, kdy je valnou 

hromadou schvalována řádná účetní závěrka,  

• určení auditora k provedení povinného auditu,  

• rozhodnutí o přeměně společnosti,  

• rozhodnutí o omezení jednatelského oprávnění představenstva,  

• udělování pokynů členům představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může 

zejména zakázat členům představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,  

• a další. 

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřil zákon nebo stanovy.  
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Rozhodování valné hromady 

Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí být vyhotoveno v písemné formě 

a doručeno představenstvu. V případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina, musí mít 

rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Jediný akcionář má právo požadovat, aby se rozhodování 

v rámci působnosti valné hromady účastnilo představenstvo i dozorčí rada.  

 

 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 

ČEZ Bohunice a. s., v roce 2019  
 

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ČEZ Bohunice a. s., ze dne 14. 6. 
2019:  
 

- byla vzata na vědomí zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za 
rok 2018, 

- byla vzata na vědomí zpráva dozorčí rady za rok 2018, 

- byla vzata na vědomí výroční zpráva a zpráva o vztazích za rok 2018, 

- byla schválena řádná účetní závěrka za rok 2018, 

- byla schválena úhrada ztráty společnosti ČEZ Bohunice a.s. za rok 2018 ve výši 3 142 693,53 Kč, která byla 
převedena na účet-neuhrazená ztráta minulých let, 

- byl určen auditor k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2019. Auditorskou 
společnost bude Ernst a Young Audit, s.r.o., IČ 26704153, se sídlem Na Florenci 211/15, Nové Město, Praha 
1, PSČ 110 00. 

 

Dozorčí rada 
 

Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti, dohlíží na to, jak představenstvo vykonává svoji působnost. Dozorčí rada 

podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. 

 

Do výlučné působnosti dozorčí rady náleží zejména: 

 

• dozorčí radě přísluší přezkoumávat řádnou, mimořádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo 

jiných vlastních zdrojů, návrh na úhradu ztráty, zprávu o vztazích a předkládat k těmto záležitostem své 

vyjádření valné hromadě,  

• dozorčí radě dále přísluší projednávat průběžné výsledky hospodaření společnosti, výroční zprávu 

společnosti, a další. 
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Složení a rozhodování dozorčí rady  

 
• Dozorčí rada má 3 členy a volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Funkční období člena dozorčí rady 

je 5 let.  

• Dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má 

každý z členů dozorčí rady jeden hlas.  

• Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů, v případě rovnosti hlasů 

nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady 

• Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických 

prostředků. 

• O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních je pořizován zápis. V zápise jsou jmenovitě uvedeni 

členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasováni, u 

neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. 

 

V roce 2019 došlo ve společnosti ČEZ Bohunice a.s. k následující aktualizaci ve složení dozorčí rady. 

 

Změny ve složení dozorčí rady v roce 2019 

V souladu se Stanovami společnosti skončilo s účinností ke dni 1. března 2019 pětileté funkční období člena dozorčí 

rady společnosti ČEZ Bohunice a.s. pana Ing. Jana Brožíka MBA. 

 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

ČEZ Bohunice a.s. o volbě nového člena dozorčí rady ze dne 28. února 2019, byl v souladu se Stanovami s účinností 

ke dni 2. března 2019 do funkce člena dozorčí rady společnosti ČEZ Bohunice a.s. zvolen Ing. Jan Brožík. 
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Členové dozorčí rady společnosti ČEZ Bohunice a.s. v roce 2019 
 
 

Mgr. Andrzej Martynek 
 

 
 

Člen dozorčí rady ČEZ Bohunice a.s. od 1. 5. 2018 (FO 5 let),  
předseda dozorčí rady od 15. 5. 2018 
 
 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Ředitel útvaru fúze a akvizice ČEZ, a. s., od 1. 1. 2013. 

Manažerské a odborné znalosti získal zejména na vedoucích pozicích v tuzemských i mezinárodních společnostech. 
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Ing. Martin Jašek, M. A.  

 

 
 

Člen dozorčí rady ČEZ Bohunice a.s. od 1. 5. 2018 (FO 5 let),  
místopředseda dozorčí rady od 15. 5. 2018 
 
Vystudoval mezinárodní obchod na VŠE Praha a ekonomiku mezinárodního obchodu a evropské integrace v rámci 

programu Tempus.  

Před nástupem do Skupiny ČEZ pracoval téměř dvanáct let na obchodně a ekonomicky zaměřených pozicích 

švédského papírenského koncernu SCA. V roce 2008 nastoupil na pozici finančního ředitele ÚJV Řež, kde se 

věnoval restrukturalizaci finančního řízení. Od roku 2011 působil na pozici ředitele útvaru Asset Management ČEZ, a. 

s. a od 1. 9. 2017 se věnuje řízení aktiv jaderných elektráren ČEZ, a. s. 
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Ing. Jan Brožík, MBA 
 

 
 

Člen dozorčí rady ČEZ Bohunice a.s. od 2. 3. 2019 (FO 5 let) 
 
Akademické tituly získal na VŠE Praha a University of Pittsburgh.  

Od roku 2005 pracoval ve skupině ČEZ jako Head of Investor Relations a od roku 2007 je ředitelem útvaru 

financování. Před nástupem do skupiny ČEZ pracoval v Živnostenské bance a ABN Amro jako Treasurer, resp. 

obchodník na kapitálových trzích a v Patria Finance, kde byl zodpovědný za řízení rizik a Treasury a od roku 2001 byl 

členem týmu fúzí a akvizic.  
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Představenstvo 

Představenstvo jako statutární orgán řídí činnost společnosti a zastupuje společnost. 

 

Do výlučné působnosti představenstva společnosti náleží zejména: 

 
• Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy nebo tyto stanovy 

nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti.  

• Do působnosti představenstva dále náleží zejména zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a 

účetnictví, informovat dozorčí radu o záležitostech společnosti, svolávat valnou hromadu, resp. požádat 

jediného akcionáře o učinění rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, vykonávat platná usnesení 

valné hromady, rozhodovat o mzdové politice společnosti, uzavírat za společnost po předchozím schválení 

valnou hromadou smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva a se členy dozorčí rady.  

• Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci svých rozhodnutí o 

investicích, majetkových účastech, nájmu nebo pachtu, uzavření smlouvy apod. s určitým finančním limitem.  

• Představenstvo si musí vyžádat stanovisko dozorčí rady k záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu 

jejího jednání, k podkladovým materiálům, pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů usnesení 

k návrhu ročního plánu (rozpočtu) a k jeho změnám, k návrhu provedení zásadních změn organizace 

společnosti, a dalším. 

• Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména o významných smlouvách uzavřených s odběrateli a 

dodavateli, o smlouvách uzavíraných nad rámec běžného obchodního styku, o uzavření manažerských 

smluv s vedoucími zaměstnanci, o změnách organizačního řádu a podpisového řádu společnosti, o 

mzdovém vývoji ve společnosti a dalším.  

• Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě k přezkoumání řádnou, mimořádnou účetní závěrku, 

návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i 

tantiém, k přezkoumání návrh na úhradu ztráty, k přezkoumání zprávu o vztazích, k projednání průběžných 

výsledků hospodaření společnosti, k projednání výroční zprávy společnosti.  

 

Složení a rozhodování představenstva  

 
• Představenstvo má 3 členy a volí předsedu a místopředsedu představenstva. Členy představenstva volí a 

odvolává valná hromada.  

• Funkční období člena představenstva je 5 let.  

• Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu.  

• Připouští se i účast a hlasování na zasedání představenstva s využitím technických prostředků. 

• O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních je pořizován zápis. V zápise jsou jmenovitě 

uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasováni, 

u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. 

• Představenstvo je způsobilé usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má 

každý z členů představenstva jeden hlas.  

• Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti 

hlasů nerozhoduje hlas předsedy představenstva.  

• Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.  

• Společnost může též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala, přičemž k udělení zmocnění se 

vyžaduje podpis alespoň dvou členů představenstva. 

 

V roce 2019 došlo ve společnosti ČEZ Bohunice a.s. k následujícím aktualizaci ve složení představenstva. 
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Změny ve složení představenstva v roce 2019 

V souladu se Stanovami společnosti skončilo s účinností ke dni 1. 8. 2019 pětileté funkční období  

- člena a místopředsedy představenstva pana Ing. Petra Závodského a 

- člena představenstva pana Ing. Petra Kubína Ph.D. 

 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

ČEZ Bohunice a.s. ze dne 10. 7. 2019 byl v souladu se Stanovami, s účinností ke dni  

2. 8. 2019 zvolen do funkce  

- člena představenstva pan Ing. Petr Závodský a  

- člena představenstva pan Ing. Petr Kubín Ph.D. 

 

Usnesením představenstva ze dne 29. 7. 2019 byl pan Ing. Petr Závodský s účinností od 2. 8. 2019 zvolen do funkce 

místopředsedy představenstva. 
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Členové představenstva společnosti ČEZ Bohunice a.s. 
 
 

Mgr. Tomáš Petráň 
 

 
 

Člen představenstva ČEZ Bohunice a.s. od 2. 6. 2018 (FO 5 let),  
předseda představenstva od 2. 6. 2018 
 
 
Absolvent  Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Do společnosti ČEZ, a. s. nastoupil v roce 2001. Od 1. 1. 2013 zastává funkci manažera útvaru realizace fúzí a akvizic 

ČEZ, a. s. Manažerské a odborné znalosti získal během svého více než patnáctiletého působení ve Skupině ČEZ, 

zejména jako projektový manažer útvaru fúze a akvizice a jako člen projektového týmu odpovědný za právní stránku 

unbundlingu a transformace Skupiny ČEZ v rámci projektu VIZE 2008. 
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Ing. Petr Závodský 
 

 
 

Člen představenstva ČEZ Bohunice a.s. od 2. 8. 2019 (FO 5 let),  
místopředseda představenstva od 2. 8. 2019 
 

 
Absolvoval VŠDS v Žilině, Elektrotechnickou fakultu. 

Do ČEZ, a. s. nastoupil v roce 1994 na JE Temelín během výstavby prvních dvou bloků. Působil, mimo jiné, jako 

manažer projektu „Nezávislá verifikace a validace software bezpečnostních systémů“. V září 2006 přešel do nově 

vznikajícího útvaru připravujícího nové jaderné zdroje a byl zodpovědný za technickou část marketingového 

průzkumu a přípravu dokumentace pro výběrové řízení. Od dubna 2009 zastává funkci ředitele útvaru výstavba 

jaderných elektráren se zodpovědností za připravované jaderné projekty Skupiny ČEZ.  
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Ing. Petr Kubín Ph. D. 
 

 
 
Člen představenstva ČEZ Bohunice a.s. od 2. 8. 2019 (FO 5 let) 
 
 
Je absolventem ČVUT v Praze. Ve společnosti ČEZ, a. s. pracuje od roku 2007. Ve funkci ředitele útvaru skupinové 

strategie odpovídá za sestavení a rozvoj strategie pro Skupinu ČEZ, včetně identifikace nových obchodních 

příležitostí, partnerských struktur, prioritizaci investic a vyhodnocování energetických aktiv a příležitostí v rámci celé 

Evropy. 

V létech 2001 - 2004 byl doktorským vědeckým pracovníkem na katedře elektrotechniky Katolické univerzity 

v Lovani, v Belgii. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval jako odborný asistent na ČVUT, Fakultě energetiky. Doktorát 

v elektroenergetice získal na ČVUT v Praze, v roce 2007. 
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Obchodní rejstřík 
 

Všichni členové dozorčí rady a představenstva společnosti ČEZ Bohunice a.s., jsou zapsáni v Obchodním rejstříku. 

 

Stanovy společnosti 
 

V roce 2019 nebyly provedeny žádné změny ve Stanovách společnosti, které jsou platné ode dne schválené změny 

Stanov z Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ČEZ Bohunice a.s., 

s účinností ode dne 1. 5. 2014. 

 

 

IX. Personalistika 
 
 
Zaměstnanci 
 
Společnost ČEZ Bohunice a.s. má jednoho průměrně přepočteného zaměstnance.  

V roce 2019 byla nulová fluktuace zaměstnanců. 

 

 
Členění jednotlivců v řídících orgánech společnosti: 

 

ženy muži ženy muži

Celkový počet zaměstnanců
1

Celkový počet zaměstnanců v ČR 1

Celkový počet zaměstnanců  v zahraničí:

Celkový počet zaměstnanců dle typu úvazku 

- na plný úvazek 1

Celkový počet zaměstnanců dle typu úvazku 

- na částečný úvazek 

Celkový počet zaměstnanců dle věkových 

kategorií 18- 29 let

Celkový počet zaměstnanců dle věkových 

kategorií 30- 49 let

Celkový počet zaměstnanců dle věkových 

kategorií 50 a více let 1

Celkový počet zaměstnanců dle 

dosaženého vzdělání - základní

Celkový počet zaměstnanců dle 

dosaženého vzdělání - středoškolské nebo 

vyučení s maturitou

Celkový počet zaměstnanců dle 

dosaženého vzdělání - univerzitní 1

Zaměstnanci 

společnosti ČEZ Bohunice a.s.

v roce 2018

na dobu určitou na dobu neurčitou
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X. Koncernové řízení společnosti 
 
 
Společnost ČEZ, a. s., stoji jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí je i společnost  

ČEZ Bohunice a.s.  

Společným zájmem členů Koncernu ČEZ je dlouhodobé prosazování a naplňování koncernových zájmů 

prostřednictvím výkonu jednotného koncernového řízení. V rámci koncernového řízení může řídící osoba dávat 

řízeným osobám závazné pokyny. 

Za tím účelem lze vydávat obecné a operativní koncernové nástroje. Obecnými koncernovými nástroji jsou společné 

dokumenty Skupiny ČEZ, kterými se společnost ČEZ Bohunice a.s. řídí, stejně jako koncernovými pokyny, 

udělovanými pro jednotlivé případy. 

 

Základní dokumenty s koncernovou působnosti jsou tzv. koncernové politiky řízení, upravující zejména oblasti a 

činnosti, ve kterých má být uplatňováno koncernové řízení a koncernové zájmy. Koncernové politiky řízení jsou kromě 

společné obecné části členěny a vyhlášeny vždy pro příslušné oblasti, přiřazené do působnosti jednotlivých členů 

představenstva ČEZ. 

 

 

XI. Zpráva o podnikatelské činnosti 
 
 

Koncepce podnikatelské činnosti 
 
Činnost společnosti ČEZ Bohunice a.s. souvisí se zajišťování projektu výstavby Nového jaderného zdroje Jaslovské 

Bohunice a se založením společného podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., a proto ČEZB 

nedosahuje žádných tržeb z prodeje výrobků, majetku, zboží a služeb.  

 

Provozním výsledkem hospodaření společnosti ČEZ Bohunice a.s. za rok 2019 je ztráta ve výši 3 995 tis. Kč, kterou 
tvoří zejména výkonová spotřeba a osobní náklady.   
Vlivem kurzových ztrát dosáhla společnost ztráty z finanční činnosti ve výši 2 352 tis. Kč.  
 
Ztráta za rok 2019 činí 6 347 tis. Kč.  
    
Podnikatelská činnost společnosti je vykonávána v souladu s Občanským zákoníkem  

a dalšími normami, licencemi, povoleními a správními rozhodnutími.   

Řídící orgány 

společnosti ČEZ Bohunice a.s.

v roce 2018
ženy muži

Počet jednotlivců v řídících orgánech 

společnosti
6

Počet jednotlivců v řídících orgánech 

společnosti ve věkové skupině: 18-29

Počet jednotlivců v řídících orgánech 

společnosti ve věkové skupině: 30-49
6

Počet jednotlivců v řídících orgánech 

společnosti ve věkové skupině:  50  a více let
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Společnost byla řízena tak, aby nedošlo k naplnění podmínek pro prohlášení konkursu nebo k vydání rozhodnutí 

soudu o zrušení společnosti s likvidací. Společnost neukončila, nepřerušila, nepozastavila ani neomezila rozhodující 

podnikatelské činnosti a ani k takovýmto rozhodnutím neučinila žádné úkony.  

 

Zpráva o stavu majetku společnosti  
 
K 31. 12. 2019 vykázala společnost v účetní závěrce celkovou hodnotu aktiv ve výši  
3 150 332 tis. Kč.  
 

Dlouhodobý majetek 
 
Celková výše dlouhodobých aktiv k 31. 12. 2019 činí 2 978 971 tis. Kč a představuje cenné papíry společnosti 
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.  
 

Majetková účast 
 
Společnost vlastní 49 % akcií společného podniku – společnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., který 
vznikl dne 31. 12. 2009, se sídlem Tomášikova 22, Bratislava 821 02, IČO: 45 337 241.  
 
Celková výše majetkové účasti k 31.12.2019 činí 2 978 971 tis. Kč (v roce 2018 výše majetkové účasti činila 3 015 
705 tis. Kč).  
 
Meziroční změna je způsobena přeceněním k 31. 12. 2019. 
 

Oběžná aktiva    
 
Celková výše oběžných aktiv k 31. 12. 2019 činí 171 361 tis. Kč, z toho 169 779 tis. Kč představují pohledávky za 
ovládající a řídící osobou, v rámci napojení na reálný cash-pooling, 
částka 1 380 tis. Kč představuje zálohy na daň z příjmu právnických osob, 76 tis. Kč je zůstatek peněžních 
prostředků na bankovním účtu, 122 tis. Kč představují daňové pohledávky z titulu odpočtu DPH a 4 tis. Kč 
představují ostatní pohledávky. 
 
Vedení společnosti v průběhu roku 2019 zajistilo řádné a hospodárné nakládání s majetkem společnosti a 
ochranu všech jejích oprávněných majetkových zájmů.  
K 31. 12. 2019 společnost ověřila stav majetku, jeho ocenění a využitelnost pro další činnost inventarizací podle 
požadavků příslušných zákonů.  
 
 
K 31. 12. 2019 vykázala společnost v účetní závěrce celkovou hodnotu pasiv ve výši  
3 150 332 tis. Kč.  
 

Vlastní kapitál 
 
Celková výše vlastního kapitálu je 3 149 789 tis. Kč a skládá se ze základního kapitálu ve výši 3 202 400 tis. Kč, 
kapitálových fondů ve výši 36 151 tis. Kč, výsledku hospodaření minulých let 10 113 tis. Kč a výsledku 
hospodaření běžného účetního období, tj, ztráty ve výši 6 347 tis. Kč. 
 

Cizí zdroje 
 
Celková výše cizích zdrojů je 543 tis. Kč, které tvoří závazky k zaměstnancům ve výši126 tis. Kč, závazky ze 
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 82 tis. Kč, daňové závazky z titulu daně z příjmu ze závislé 
činnosti ve výši 34 tis. Kč, závazky z obchodních vztahů ve výši 25 tis. Kč a dohadné účty pasivní ve výši 276 tis. 
Kč. 
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Akcie, akcionáři 
 
Jediným akcionářem a 100% vlastníkem společnosti je ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, PSČ 140 53, Praha 4, identifikační 

číslo 452 74 649.  

Společnost je součástí Skupiny ČEZ a rovněž Koncernu ČEZ. Mateřskou společností je společnost ČEZ, a. s. 

Společnost ČEZ Bohunice a.s. je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.  

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

Podíl společnosti ČEZ Bohunice a.s. ve společném podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. je 49 %.   

 

Představenstvo 
 
V roce 2019 skončilo s účinností ke dni 1. 8. 2019 pětileté funkční období  

- člena a místopředsedy představenstva pana Ing. Petra Závodského a 

- člena představenstva pana Ing. Petra Kubína Ph.D. 

 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

ČEZ Bohunice a.s. ze dne 10. 7. 2019 byl s účinností ke dni 2. 8. 2019 zvolen do funkce  

- člena představenstva pan Ing. Petr Závodský a  

- člena představenstva pan Ing. Petr Kubín Ph.D. 

 

Usnesením představenstva společnosti ČEZ Bohunice a.s. ze dne 29. 7. 2019 byl 

-  pan Ing. Petr Závodský s účinností od 2. 8. 2019 zvolen do funkce místopředsedy představenstva. 

 

Další člen představenstva byl Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 

ČEZ Bohunice a.s. zvolen do funkce již v předcházejícím období 

• Mgr. Tomáš Petráň, byl zvolen do funkce člena představenstva společnosti s účinností ke dni  

2. 6. 2018 a ode dne 2. 6. 2018 byl zvolen předsedou představenstva společnosti. 

 
 

XII. Strategické záměry 
 
 

Zásadní skutečnosti po rozvahovém dni  
 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným finančním nebo jiným ekonomickým událostem, které by měly vliv 

na hospodaření společnosti v roce 2019. 

 

V oblasti skladby členů dozorčí rady a představenstva došlo ve společnosti k následujícím změnám: 

 

Změna v dozorčí radě společnosti ČEZ Bohunice a.s. se uskutečnila na základě těchto skutečností: 

 

- ukončení pětiletého funkčního období s účinností ke dni 1. března 2019, člena dozorčí rady společnosti ČEZ 

Bohunice a.s. pana Ing. Jana Brožíka MBA. 

 

- rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

ČEZ Bohunice a.s. ze dne 28. února 2019, byl s účinností ke dni 2. března 2019 do funkce člena dozorčí 

rady společnosti ČEZ Bohunice a.s. zvolen pan Ing. Jan Brožík. 
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Změny v představenstvu společnosti ČEZ Bohunice a.s. se uskutečnily na základě těchto skutečností: 

 

- ukončení pětiletého funkčního období, s účinností ke dni 1. 8. 2019 

- člena a místopředsedy představenstva pana Ing. Petra Závodského a 

- člena představenstva pana Ing. Petra Kubína Ph.D. 

 

- rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

ČEZ Bohunice a.s. ze dne 10. 7. 2019, zvolení členů představenstva s účinností ke dni 2. 8. 2019 do funkce 

člena představenstva společnosti ČEZ Bohunice a.s.  

- pana Ing. Petra Závodského a  

- pana Ing. Petra Kubína Ph.D. 

 

- usnesením představenstva ze dne 29. 7. 2019, zvolení s účinností ke dni 2. 8. 2019 pana Ing. Petra 

Závodského do funkce místopředsedy představenstva. 

 
 

Záměry společnosti v příštím období 
 
V rámci předpřípravné etapy projektu NJZ se bude pokračovat v činnostech pro zajištění podkladů požadovaných 

pro řízení o umístění stavby, včetně přípravy dokumentace k souhlasu k umístění NJZ podle Atomového zákona. 

 

Cílem dalšího společného úsilí je zefektivnění povolovacího procesu formou tzv. „obálkového přístupu“, který umožní 

realizovat proces o umístění stavby bez nutnosti výběru konkrétního dodavatele projektu a pokračovat při jeho 

prosazování na jednáních s dotčenými subjekty, s provozovateli sítí a orgány státní správy a se zástupci Úradu 

jadrového dozoru SR. 

 

Pokračovat při přípravě a připomínkování potřebných legislativních úprav, jejichž prostřednictvím bude možné zajistit 

potřebné úpravy ve Stavebním zákoně, Atomovém zákoně a v jejich příslušných prováděcích předpisech, a které 

zefektivní proces získaní územního rozhodnutí pro NJZ.  

 

Významný posun pro budoucí řešení připojení NJZ v lokalitě Jaslovské Bohunice přinese výstavba mezinárodního 

propojeni elektrizačních soustav Slovenska a Maďarska s termínem ukončení 12/2020. Realizace tohoto rozhodnutí 

bylo zahájeno již koncem roku 2019, kdy začala výstavba definovaných úseků vedení na slovenské straně.  Začátkem 

roku 2020 je plánováno zahájení výstavby příslušných úseků vedení v Maďarsku. 

 

V následujícím období se bude řešit Implementace nových pravidel EU pro provozování přenosových soustav, která 

vyvolá změny na trhu s regulační elektrickou energií v EU. Nová pravidla se budou zohledňovat v dalším postupu 

přípravy Projektu NJZ v oblasti připojeni do ES SR. Jde o důležitý krok pro zabezpečení dodatečného regulačního 

výkonu pro bezpečný provoz NJZ.  

 

Pro zajištění vydání územního rozhodnuti se bude pokračovat při zajišťování souladu projektu NJZ s územními plány 

(ÚPN) měst a obcí dotčených projektem NJZ a zapracovat projekt NJZ do ÚPN dalších měst a obcí nejpozději do 

termínu zahájení územního rozhodnutí projektu NJZ. 

 

 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
 
Společnost není orientovaná na vlastní výzkum a vývoj, ale v souvislosti s odborností zaměřenou na přípravu a 

realizaci výstavby NJZ, se průběžně sledují nové technologie, vývoj technického i stavebního zařízení a postupů, 

provádějí se studie založené na nejnovějších poznatcích, které mají na uskutečnění záměru zásadní vliv. 
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Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů  
 
Společnost věnuje stálou pozornost vytváření a dodržování podmínek pro účinnou ochranu životního prostředí a 

souvisejících složek, včetně nakládání s odpady, apod., dle schváleného systému. 

Zásluhou optimálně nastaveného systému řízení bezpečnosti, včetně pravidelných školení, je zajištěno udržování 

vysoké úrovně v oblasti bezpečnosti práce a hygieny pracovního prostředí. 

 

Významně se společnost podílí na ochraně životního prostředí ve spolupráci se společností Jadrová energetická 

spoločnosť Slovenska, a.s., ve které vlastní 49 % podíl základního kapitálu. Společnými silami, v rámci přípravné fáze 

projektu NJZ, byl zajištěn proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který byl již schválen ministerstvem 

životního prostředí SR a bylo získáno závěrečné stanovisko posouzení dopadu NJZ na životní prostředí, s platností 

do dubna 2023. 

 

V souladu s příslušnou legislativou je rovněž řešena ochrana zeleně a půdy, ochrana vod a ovzduší, likvidace 

odpadů, apod. Současně společnost participuje na tvorbě podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

 

Pracovněprávní vztahy 
 
Veškeré pracovně právní vztahy, zastřešované rozhodnutími představenstva společnosti, jsou zajišťované v souladu 

se zákoníkem práce a občanským zákoníkem. Administrativu zajištuje smluvní společnost, se kterou je uzavřena 

smlouva na ochranu osobních údajů. 

Informace o nabytí vlastních akcií  

Společnost v roce 2019 nenabyla vlastní akcie. S akciemi společnost aktuálně neobchoduje, avšak z důvodu 

evropské legislativy a souvisejících prováděcích předpisů s účinností od 3. 1. 2018 má společnost přidělený Legal 

Entity Identifier (LEI), tj. kód dle standardu ISO 17442 "Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)", sloužící pro 

identitu subjektu v případě finanční transakce na kterémkoli trhu ve světě. 
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XIII. Hospodaření společnosti 
 

Účetní závěrka společnosti 
Rozvaha 
 

 

  

Běžné Minulé 

účetní období úč. období 2018

AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 3 150 332 0 3 150 332 3 193 451

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0

B. STÁLÁ AKTIVA 2 978 971 0 2 978 971 3 015 705

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B. I. 1. Nehmotné výsledky vývoje 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva 0 0 0 0

1. Softw are 0 0 0 0

2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0

3. Goodw ill 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

B. II. 1. Pozemky a stavby 0 0 0 0

1. Pozemky 0 0 0 0

2. Stavby 0 0 0 0

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 0 0 0 0

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0

2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 2 978 971 0 2 978 971 3 015 705

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

3. Podíly - podstatný vliv 2 978 971 0 2 978 971 3 015 705

4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 0 0 0 0

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0

6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 0

7. Ostatní dlouhodobý f inanční majetek 0 0 0 0

1. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 0 0 0 0

2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f inanční majetek 0 0 0 0
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Běžné Minulé 

AKTIVA účetní období úč. období 2018

Brutto Korekce Netto Netto

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 171 361 0 171 361 177 746

C. I. Zásoby 0 0 0 0

C. I. 1. Materiál 0 0 0 0

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0

3. Výrobky a zboží 0 0 0 0

1. Výrobky 0 0 0 0

2. Zboží 0 0 0 0

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0

C. II. Pohledávky 171 285 0 171 285 177 730

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0

4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0

5. Pohledávky ostatní 0 0 0 0

5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0

5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0   0

5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0

5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 171 285 0 171 285 177 730

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 169 779 0 169 779 176 233

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0

4. Pohledávky - ostatní 1 506 0 1 506 1 497

4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0

4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0

4.3. Stát - daňové pohledávky 1 502 0 1 502 1 491

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0

4.5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0

4.6. Jiné pohledávky 4 0 4 6

C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý f inanční majetek 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky 76 0 76 16

1. Peněžní prostředky v pokladně 0 0 0

2. Peněžní prostředky na účtech 76 76 16

D. Časové rozlišení aktiv 0 0 0 0

D. 1. Náklady příštích období 0 0 0

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0

3. Příjmy příštích období 0 0 0
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Stav v běžném Stav v minulém

PASIVA účetním období účetním období 2018

PASIVA CELKEM 3 150 332 3 193 451

A. VLASTNÍ KAPITÁL 3 149 789 3 192 870

A. I. Základní kapitál 3 202 400 3 202 400

A. I. 1. Základní kapitál 3 202 400 3 202 400

2. Vlastní podíly (-) 0 0

3. Změny základního kapitálu 0 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy -36 151 583

A. II. 1. Ážio 0 0

2. Kapitálové fondy -36 151 583

1. Ostatní kapitálové fondy 0 0

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) -36 151 583

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 

korporací (+/-) 0 0

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 0 0

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0 0

A. III. Fondy ze zisku 0 0

A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -10 113 -6 970 

IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -10 113 -6 970 

2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -6 347 -3 143 

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 0 0

B. + C. CIZÍ ZDROJE 543 581

B. Rezervy 0 0

B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 0 0

3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0

4. Ostatní rezervy 0 0

C. Závazky 543 581

C. I. Dlouhodobé závazky 0 0

1. Vydané dluhopisy 0 0

1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0

2. Ostatní dluhopisy 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 0 0

8. Odložený daňový závazek 0 0

9. Závazky - ostatní 0 0

1. Závazky ke společníkům 0 0

2. Dohadné účty pasivní 0 0

3. Jiné závazky 0 0
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Stav v běžném Stav v minulém

PASIVA účetním období účetním období 2018

C. II. Krátkodobé závazky 543 581

1. Vydané dluhopisy 0 0

1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0

2. Ostatní dluhopisy 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0

3. Krátkodobé přijaté zálohy 0 0

4. Závazky z obchodních vztahů 25 69

5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

7. Závazky - podstatný vliv 0 0

8. Závazky - ostatní 518 512

1. Závazky ke společníkům 0 0

2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0

3. Závazky k zaměstnancům 126 123

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 82 81

5. Stát - daňové závazky a dotace 34 33

6. Dohadné účty pasivní 276 275

7. Jiné závazky 0 0

D. Časové rozlišení pasiv 0 0

D. 1. Výdaje příštích období 0 0

2. Výnosy příštích období 0 0
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Výkaz zisku a ztráty 

 

Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2018

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 0 0

II. Tržby za prodej zboží 0 0

A. Výkonová spotřeba 819 1 106

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0

A.2. Spotřeba materiálu a energie 0 0

A.3. Služby 819 1 106

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0 0

C. Aktivace (-) 0 0

D. Osobní náklady 3 138 3 005

D.1. Mzdové náklady 2 350 2 246

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 788 759

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 783 753

D.2.2. Ostatní náklady 5 6

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 0 0

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 0 0

E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 0 0

E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 0 0

III. Ostatní provozní výnosy 0 0

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 0 0

III.2. Tržby z prodaného materiálu 0 0

III.3. Jiné provozní výnosy 0 0

F. Ostatní provozní náklady 38 58

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0

F.2. Prodaný materiál 0 0

F.3. Daně a poplatky 0 0

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 0 0

F.5. Jiné provozní náklady 38 58

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -3 995 -4 169 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 0

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 7 3

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 7 3

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 0 0
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Stav v běžném Stav v minulém

účetním období účetním období 2018

VII. Ostatní finanční výnosy 3 015 1 272

K. Ostatní finanční náklady 5 360 243

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -2 352 1 026

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -6 347 -3 143 

L. Daň z příjmu 0 0

L.1. Daň z příjmu splatná 0 0

L.2. Daň z příjmu odložená  (+/-) 0 0

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -6 347 -3 143 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) -6 347 -3 143 

* Čistý obrat za účetní období 3 015 1 272
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Výkaz o peněžních tocích 
 

 
  

Stav v běžném Stav v minulém

období období 2018

Z. -6 347 -3 143 

A. 1. 2 107 3

A. 1. 1. 0

A. 1. 2. 0

A. 1. 3. 0

A. 1. 4. 2 100

A. 1. 5. 0

A. 1. 6. 7 3

A. 1. 7. 0

A * -4 240 -3 140 

A. 2. -47 258

A. 2. 1. 0

A. 2. 2. 0

A. 2. 3. -9 -16 

A. 2. 4. -44 61

A. 2. 5. 6 213

A ** -4 287 -2 882 

A. 3. 1. -7 -3 

A. 4. 1. 0

A *** -4 294 -2 885 

0

B. 1. 1. 0

B. 2. 1. 0

B. 3. 1. 4 354 2 817

B. 4. 1. 0

B. 5. 1. 0 0

B *** 4 354 2 817

C. 1. 0

C. 2. 1. 0 0

C. 2. 2. 0 0

C. 2. 3. 0 0

C *** 0 0

F. 60 -68 

P. 16 84

R. 76 16

Změna stavu obchodních závazků 

Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Přijaté úroky

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

Zaplacená daň z příjmů

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky                                 

a mimořádnými položkami

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního 

kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu opravných položek

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)

Kurzové rozdíly 

Úrokové náklady a výnosy

Změna stavu rezerv

(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z provozní činnosti

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)

Úpravy o nepeněžní operace

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv

Změna stavu zásob

Změna stavu obchodních pohledávek 

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

Vyplacené podíly na zisku

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Přijaté podíly na zisku

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

Poskytnuté půjčky a úvěry

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů 
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Příloha k účetní závěrce  
 

1. Popis společnosti 

ČEZ Bohunice a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 19. března 2009 a sídlí v Praze 4, 

v ulici Duhová 2/1444, PSČ 140 53, Česká republika. Její identifikační číslo je 288 61 736. Hlavním předmětem její 

činnosti je obchod a služby.  

 

Jediným akcionářem a 100% vlastníkem společnosti je ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, PSČ 140 53, Praha 4, 

identifikační číslo 452 74 649.  

 

Společnost je součástí Skupiny ČEZ. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a. s. Společnost je součástí 

konsolidačního celku mateřské společnosti. 

 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.  

 

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2019: 

Představenstvo 

Předseda: Mgr. Tomáš Petráň 

Místopředseda Ing. Petr Závodský 

Člen: Ing. Petr Kubín, Ph.D. 

 

Dozorčí rada 

Předseda: Mgr. Andrzej Martynek 

Místopředseda Ing, Martin Jašek M.A. 

Člen: Ing. Jan Brožík, MBA 

 
V roce 2019 se změny ve statutárních orgánech společnosti ČEZ Bohunice a.s. uskutečnily na základě těchto 
skutečností: 
 
Změna v dozorčí radě: 

 

- ukončení pětiletého funkčního období s účinností ke dni 1. března 2019, člena dozorčí rady společnosti ČEZ 

Bohunice a.s. pana Ing. Jana Brožíka MBA. 

 

- rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  

ČEZ Bohunice a.s. ze dne 28. února 2019, byl s účinností ke dni 2. března 2019 do funkce člena dozorčí 

rady společnosti ČEZ Bohunice a.s. zvolen pan Ing. Jan Brožík. 

 

 

Změny v představenstvu: 

 

- ukončení pětiletého funkčního období, s účinností ke dni 1. 8. 2019 

- člena a místopředsedy představenstva pana Ing. Petra Závodského a 

- člena představenstva pana Ing. Petra Kubína Ph.D. 

 

- rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti  
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ČEZ Bohunice a.s. ze dne 10. 7. 2019, zvolení do funkce člena představenstva společnosti ČEZ Bohunice 

a.s, s účinností ke dni 2. 8. 2019  

- pana Ing. Petra Závodského a  

- pana Ing. Petra Kubína Ph.D. 

 

- usnesením představenstva ze dne 29. 7. 2019, zvolení s účinností ke dni 2. 8. 2019 pana Ing. Petra 

Závodského do funkce místopředsedy představenstva. 

 
2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném 

pro rok 2019 a 2018. 

 

Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou 

dobou trvání. 

 

3. Obecné účetní zásady 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2019 a 2018 jsou následující:  

 

a) Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří 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 „Poskytnuté půjčky a úvěry“.  

 

b) Finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti. 

 

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením 

související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. 

 

K 31. 12. se majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem oceňují pořizovací cenou, přecenění z přepočtu 

podílů a cenných papírů v cizí měně se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku 

a závazků.  

 

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne 

nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtován jako opravná položka. 

 

c) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 

položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.  
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d) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení 

nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky 

zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.  

 

e) Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

 

f) 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 položky byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou 

národní bankou. 

 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. 

 

g) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

 

h) 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. náklady na reprezentaci). Dále se zohledňují 

položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) 

a slevy na dani z příjmů. 

 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv 

z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. 

 

i) 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. 

 

j) Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních 

výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému 

dni. 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím 

skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale 

nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
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4. Dlouhodobý majetek 

a) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) 

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku. 

 
Zůstatek 
k 31. 12. 2017 

Přecenění 
Zůstatek 
k 31. 12. 2018 

Přecenění 
Zůstatek 
k 31. 12. 2019 

Podíly ve společnostech 
pod podstatným vlivem 

2 994 131 21 574 3 015 705 -36 734 2 978 971 

Celkem 2 994 131 21 574 3 015 705 -36 734 2 978 971 

 
 
Ovládané společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2019.:  
 

Název společnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. 

Sídlo společnosti Tomášikova 22, Bratislava 821 02, Slovensko 

 2019 2018 

Podíl v % 49% 49% 

Aktiva celkem  5 295 777 5 409 679 

Vlastní kapitál  5 284 604 5 398 124 

Základní kapitál a kapit. fond 5 497 631 5 565 784 

Neuhrazená ztráta minulých let -715 370 -671 861 

Ztráta běžného roku -47 420 -52 378 

Cena pořízení akcií 2 978 971 3 015 705 

Nominální hodnota akcií 2 693 839 2 727 234 

Vnitřní hodnota akcií 2 589 456 2 645 081 

 
Finanční informace o této společnosti byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky ovládané společnosti 

k 31. 12. 2019 a jsou přepočteny kurzem ČNB k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 z hodnot v EUR.  

 

Nominální hodnota akcií představuje podíl společnosti na základním kapitálu ovládané společnosti. 

 

Prostřednictvím společnosti ČEZ Bohunice, a.s. (Dále „ČEZB“) a jejího podílu ve společném podniku Jadrová 

energetická spoločnosť Slovenska, a.s., (dále „JESS“) participuje Skupina ČEZ na investiční příležitosti možné 

výstavby a následného provozu Nového jaderného zdroje (dále „NJZ“) Jaslovské Bohunice. 

 

Otázka potřeby realizace nového jaderného zdroje (NJZ) na Slovensku vycházela z hlavních cílů Strategie 

energetické bezpečnosti Slovenské republiky z roku 2008, mezi které patří zajištění soběstačnosti ve výrobě 

elektřiny, optimální cenová politika a proexportní schopnost Slovenska. Na uvedenou strategii navázala v roce 2014 

nová Energetická politika Slovenské republiky, jejímž cílem je dosažení konkurenceschopné nízkouhlíkové 

energetiky, zabezpečující spolehlivou dodávku všech forem energie, s výhledem až do roku 2050. Realizace projektu 

nového jaderného zdroje pomůže k naplnění těchto cílů a to, s přihlédnutím k postupnému vyřazování výrobních 

kapacit a současně k prognóze růstu spotřeby elektrické energie. 

 

Na činnostech zajišťovaných společností Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (JESS) na předpřípravné 

fázi projektu NJZ v lokalitě Jaslovské Bohunice, spolupracovala v roce 2019 i společnost ČEZ Bohunice a.s. 
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Spolupráce se týkala zajišťování potřebné dokumentace požadované pro řízení procesu vydání souhlasu o umístění 

jaderného zařízení v souladu s Atomovým zákonem. Tato spolupráce navazovala na proces posuzování vlivu NJZ na 

životní prostředí (EIA), který byl úspěšně ukončen v dubnu 2016. 

 

Cílem společného úsilí je zefektivnění povolovacího procesu formou tzv. „obálkového přístupu“, který umožní 

realizovat proces o umístění stavby bez nutnosti výběru konkrétního dodavatele projektu.   

 

O použití obálkového přístupu proběhla také řada jednání a konzultací s dotčenými subjekty, s provozovateli sítí a 

orgány státní správy. Obálkový přístup byl projednáván i se zástupci Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) 

v návaznosti na tvorbu Dokumentace dle Atomového zákona, včetně obsahu, rozsahu, struktury a formy zpracování. 

 

Pro dosažení takového řešení, pokračovala také iniciativa v oblasti zpracování a projednávání návrhů na potřebné 

legislativní úpravy, jejichž prostřednictvím by bylo možné zajistit potřebné úpravy ve Stavebním zákoně, Atomovém 

zákoně a v jejich příslušných prováděcích předpisech.  

V průběhu roku 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDaV SR) předložilo na mezirezortní připomínkové řízení 

(MPK) návrh na změnu současné legislativní úpravy v oblasti územního plánovaní a stavebního řízení (zákon č. 

50/1976 Zz. – SZ), který obsahuje dva samostatné právní předpisy, a to „Zákona o územnom plánovaní“ a „Zákona o 

výstavbě“. Společnost ČEZ Bohunice a.s. spolupracovala s JESS při přípravě a připomínkování návrhů na úpravu 

navržených zákonů, které by zefektivnily proces získaní územního rozhodnutí pro NJZ.  

 

V oblasti připojení do přenosové soustavy (PS SR) byly monitorovány podmínky připojení NJZ do PS SR, které jsou 

definované v souvislosti s vydáním osvědčení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) pro NJZ 

v roce 2014. 

Významný posun pro budoucí řešení připojení NJZ v lokalitě Jaslovské Bohunice přinese výstavba mezinárodního 

propojeni elektrizačních soustav Slovenska a Maďarska s termínem ukončení 12/2020. Realizace tohoto rozhodnutí 

byla zahájena již koncem roku 2019, kdy začala výstavba definovaných úseků vedení na slovenské straně.  

V průběhu roku 2020 je plánováno zahájení výstavby příslušných úseků vedení v Maďarsku. 

 

Implementace nových pravidel EU pro provozování přenosových soustav vyvolá změny na trhu s regulační 

elektrickou energií v EU. Nové pravidla se budou zohledňovat v dalším postupu přípravy Projektu NJZ v oblasti 

připojeni do ES SR. Jde o důležitý krok pro zabezpečení dodatečného regulačního výkonu pro bezpečný provoz 

NJZ.  

 

Spolupráce ČEZ Bohunice a.s., s JESS se týkala rovněž procesu zapracování projektu NJZ do územních plánů obcí 

a měst. 

Jednou z podmínek pro vydání územního rozhodnuti je soulad projektu NJZ s územními plány (ÚPN) měst a obcí 

dotčených projektem NJZ. V roce 2019 proces implementace projektu NJZ do ÚPN plynule pokračoval. Ke konci 

roku 2019 je aktuálně projekt NJZ zapracovaný v ÚPN v sedmi městech a obcích z celkového počtu devatenáct. 

V dalších čtyřech městech a obcích byl v roce 2019 proces implementace zahájen.  

 

Spolupráce při zapracování projektu NJZ do územních plánů obcí a měst bude plynule pokračovat i v následujícím 

období, s cílem jeho úspěšného ukončení nejpozději do termínu zahájení územního rozhodnutí projektu NJZ. 

 

Spolupráce pokračovala i v oblasti seizmicity a geologie včetně průzkumu definovaných lokalit a zjištění historie 

zemětřesení v dané oblasti. 

 

Ve spolupráci s dotčenými obcemi se rovněž prováděla studie tras vodních koridorů, s cílem eliminace památkových 

nemovitostí v plánované vodní trase. Výsledkem studie byla potvrzena nepřítomnost nemovitostí s památkovou 

hodnotou v trasách vodních koridorů NJZ. O tomto výsledku byl následně informován Krajský pamiatkový úrad 

Trnava. 
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Vedení společnosti je přesvědčeno o úspěšné realizaci projektu a návratnosti investice ve společnosti JESS, proto 
společnost ve finančních výkazech nezahrnula úpravy finanční investice, které by mohly být potřebné v případě 
materializace nejistot vedoucí k rozhodnutí o nepokračování v projektu výstavby. 

 

5. Pohledávky 

Daňová pohledávka k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 představuje nadměrný odpočet DPH a zaplacené zálohy na daň 

z příjmu právnických osob. 

 

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 11). 

 

6. Peněžní prostředky  

Společnost je zapojena do systému cash-poolingu Skupiny ČEZ spravovaného Komerční bankou, a. s. 

K 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 činil zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci systému cash-poolingu 169 

779 tis. Kč a 176 233 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku Pohledávky – 

ovládaná nebo ovládající osoba.  

 

7. Vlastní kapitál 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

 
 
Základní kapitál společnosti se skládá z 16 012 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě plně upsaných a 

splacených, s nominální hodnotou 200 tis. Kč. 

 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků vyplývají z přepočtu podílů v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem v cizí měně kurzem k rozvahovému dni.  

 

  

  
Zůstatek 

k 31. 12. 2017 
Snížení/ 
Zvýšení 

Zůstatek 
k 31. 12. 2018 

Snížení/ 
Zvýšení 

Zůstatek 
k 31. 12. 2019 

Počet akcií 16 012 - 16 012 - 16 012 

Základní kapitál 3 202 400 - 3 202 400 - 3 202 400 

Oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku 
a závazků 

-20 991 21 574 583 -36 734 -36 151 

Nerozdělený zisk/ 
Neuhrazená ztráta 
minulých let 

7 428 -14 397 -6 970 -3 143 -10 113 

Výsledek 
hospodaření běžného 
účetního období 

-14 397 
14 397 

-3 143 
-3 143 

3 143 

-6 347 
-6 347 
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Na základě rozhodnutí valných hromad společnosti konaných dne 14. 6. 2019 a 21.6.2018 byla schválena následující 

úhrada ztráty za rok 2018 a 2017 (v tis. Kč): 

 

Ztráta roku 2018 -3 143 Ztráta roku 2017 -14 397 

Převod do nerozděleného zisku 
minulých let 

Převod do neuhrazené ztráty 
minulých let 

- 

 

-3 143 

Převod do nerozděleného zisku 
minulých let 

Převod do neuhrazené ztráty 
minulých let            

-7 428 

 

-6 970 

Neuhrazená ztráta minulých let  
k 31. 12. 2019 

-10 113 
Neuhrazená ztráta minulých let  
k 31. 12. 2018 

-6 970 

 
Do data sestavení finančních výkazů nebylo rozhodnuto o rozdělení ztráty za rok 2019. 

 

8. Krátkodobé závazky 

Dohadné účty pasivní zahrnují především poradenské služby. 
 
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 11). 

 

9. Daň z příjmů 

 2019 
v tis. Kč 

2018 
v tis. Kč 

Ztráta před zdaněním -6 347 -3 143 

Sazba daně z příjmu 19% 19% 

Splatná daň - - 

Společnost k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2018 nevykazuje odloženou daňovou pohledávku ani odložený daňový 

závazek, neboť neeviduje přechodné rozdíly mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a 

stanovení základu daně z příjmu. 

10. Osobní náklady 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):  

 2019 2018 

Odměny členům orgánů společnosti   1 296 1 251 

Mzdové náklady 1 054 995 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění        783 753 

Ostatní náklady 5 6 

Osobní náklady celkem 3 138 3 005 

 
Odměny členů dozorčí rady činily v roce 2019 432 tis. Kč (2018 387 tis. Kč) a související sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění činilo v roce 2019 146 tis. Kč (2018 132 tis. Kč). Společnost měla v roce 2019 a 2018 jednoho 
zaměstnance.  
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XIV. Zpráva o vztazích za rok 2019 
 

 
 

vytvořená v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), v platném znění (dále i „Zpráva“) 

 
 

 
1. Ovládaná osoba, Ovládající osoby 
 
 

Česká republika-Ministerstvo financí  

Název: Ministerstvo financí České republiky 

Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

Identifikační číslo: 00006947 

(dále jen „Ovládající osoba“) 
 
 

ČEZ, a. s.  

Název: ČEZ, a. s. 

Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 

Identifikační číslo: 45274649 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 

(dále jen „ČEZ, a. s.“) 
 
 

ČEZ Bohunice a.s.  

Název: ČEZ Bohunice a.s. 

Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 

Identifikační číslo: 28861736 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15149 

(dále jen „ČEZ Bohunice a.s.“ nebo „Ovládaná osoba“ nebo „Řízená osoba“) 
 
 
 
Zpráva je v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), v platném znění, zpracovávána za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. 
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2. Schéma struktury vztahů 
 

Viz Příloha č. 1 

  
 

3. Schéma vztahů  
 

 
 
 

5. Úloha Ovládané osoby a způsoby a prostředky ovládání 
 
Ovládaná osoba je členem skupiny propojených osob Ovládající osoby, ČEZ, a. s. a osob ovládaných Ovládající 
osobou.  
 

Řízená osoba – ČEZ Bohunice a.s. - je členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba společnost 
ČEZ, a. s. Součástí Koncernu ČEZ byly v průběhu roku 2019 rovněž následující řízené osoby: 

 
Areál Třeboradice, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ 
ENERGOSERVIS spol. s r.o., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Obnovitelné 
zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s.,  ČEZ Teplárenská, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., 
Elektrárna Mělník III, a. s., Elektrárna Počerady, a.s., Elektrárna Temelín II, a. s., Energetické centrum s.r.o., 
Energocentrum Vítkovice, a. s., Energotrans, a.s., MARTIA a.s., PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., Severočeské doly 
a.s., SD - Kolejová doprava, a.s. a Telco Pro Services, a. s.     
V textu také jen „Koncern ČEZ“. 
 
Ovládaná osoba, ČEZ Bohunice a.s., je ovládána prostřednictvím výkonu práv společníka-akcionáře, tedy hlasováním 
jediného akcionáře v působnosti valné hromady, kterým je společnost ČEZ, a. s. držící 100% podíl na hlasovacích 
právech s možností odvolávat nebo jmenovat většinu členů statutárního orgánu Ovládané osoby. 

 

ČEZ Bohunice a.s. 
Ovládaná / řízená osoba 

Ministerstvo financí České 
republiky - ovládající osoba 
 

ČEZ, a. s. 
Ovládající / řídící osoba 

Dceřiné společnosti ČR 

Dceřiné společnosti ČEZ, a. s. Osoby nepřímo ovládané ČR, 
vnučky ČR 

Osoby nepřímo ovládané ČR, 
pravnučky ČR 

Osoby nepřímo ovládané  
ČEZ, a. s. - vnučky ČEZ, a. s. 

Osoby nepřímo ovládané 
ČEZ, a. s.–pravnučky ČEZ, a. s. 

Osoby nepřímo ovládané 
ČEZ, a. s. – prapravnučky ČEZ, 
a. s. 
 

Jadrová energetická spoločnosť 
Slovenska, a. s. 
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Mezi nástroje řízení společností v rámci Koncernu ČEZ patří koncernové politiky řízení pro příslušné definované 
oblasti, např. finance, jadernou energetiku, obchod a strategie a další, v rámci nichž dochází ke schvalování 
strategických programů, koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelských plánů, finančních nástrojů, apod.  
 
Úlohou Ovládané osoby, ČEZ Bohunice a.s., je příprava projektu výstavby a provozování nového bloku jaderného 
zdroje v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku. 
Společnost ČEZ Bohunice a. s., vlastní akcie společnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (dále i 
JESS) odpovídající 49 procentuálnímu podílu jejího základního kapitálu a zároveň ČEZ Bohunice a.s. 
zprostředkovává společnosti ČEZ, a. s. ovládání této společnosti společně s dalším jejím akcionářem. 
 

 
6. Smluvní vztahy 
 
Tento přehled zahrnuje smlouvy uzavřené společností ČEZ Bohunice a.s. s propojenými osobami, tj. s Ovládající 
osobou, ČEZ, a. s. a ostatními osobami ovládanými Ovládající osobou, uzavřené a/nebo účinné v období od 1. ledna 
2019 do 31. prosince 2019. 
 

a) Smlouvy uzavřené se společností ČEZ, a. s. 
 
Smlouva o poskytování služeb, č. CEZB_SML_2010_02, uzavřená dne 10. 2. 2010, jejímž předmětem je poskytování 
služeb, ze strany ČEZ, a. s., uvedených v přílohách této smlouvy a způsobem ve smlouvě stanoveným a závazek 
Ovládané osoby za služby zaplatit sjednanou odměnu. 
 
Smlouva o zpracování osobních údajů, č. ČEZB_SML_2011_05, uzavřená dne  
28. 6. 2011, jejímž předmětem je úprava práv a povinností při zpracování osobních údajů vymezených ve smlouvě, 
k nimž získá ČEZ, a.s. přístup v rámci smlouvy o poskytování služeb a jejich příloh. 
 
Smlouva o poskytování služeb, č. ČEZB_SML_2015_01, uzavřená dne 29. 05. 2015, jejímž předmětem je editace a 
aktualizace internetového profilu Ovládané osoby za podmínek blíže specifikovaných ve smlouvě a závazek Ovládané 
osoby uhradit za poskytované služby sjednanou cenu. 
 
Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování víceúrovňového flexi on-line cash-
poolingu reálného oboustranného v Kč pro ekonomicky spjatou skupinu, č. CEZB_FaA_2016_01, uzavřená dne 28. 
1. 2016, jejímž předmětem je poskytování vzájemných úvěrů a dalších služeb s tím spojených mezi účastníky 
smlouvy. 
 
Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování víceúrovňového flexi on-line cash-
poolingu reálného oboustranného v EUR pro ekonomicky spjatou skupinu, č. CEZB_FaA_2016_02, uzavřená dne 28. 
1. 2016, jejímž předmětem je poskytování vzájemných úvěrů a dalších služeb s tím spojených mezi účastníky 
smlouvy. 
 

b) Smlouvy uzavřené se společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 
 

Rámcová smlouva o poskytování a zajišťování služeb a pronájmů, č. CEZB_SML_2014_07, uzavřená dne 1. 12. 2014, 
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností při poskytování, zajištění služeb a pronájmů ze strany 
společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Ovládané osobě, a to v oblastech vyjmenovaných v dané smlouvě, zejména 
se jedná o dopravní a podpůrné služby, správu majetku a pronájem nemovitých věcí a věci movitých.  
 
Dílčí smlouva o poskytování tiskových a reprografických služeb, č. CEZB_SML_2018_01, uzavřená dne 11. 1. 2018 
k Rámcové smlouvě o poskytování a zajišťování služeb a pronájmů, č. CEZB_SML_2014_07, ze dne 1. 12. 2014, 
jejímž předmětem je poskytování reprografických a tiskových služeb společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 
Ovládané osobě v rozsahu, parametrech, kvalitě a za podmínek stanovených ve smlouvě a závazek Ovládané osoby 
za dané služby zaplatit sjednanou cenu. 
 
Smlouva o zpracování osobních údajů č. CEZB_SML_2014_07_NAVAZ1, uzavřená dne 15. 5. 2018 k Rámcové 
smlouvě o poskytování a zajišťování služeb a pronájmů, č. CEZB_SML_2014_07, ze dne 1. 12. 2014, jejímž 
předmětem je zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci plnění Rámcové smlouvy společností ČEZ 
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Korporátní služby, s.r.o. Ovládané osobě v rozsahu, parametrech, kvalitě a za podmínek stanovených ve smlouvě a 
závazek Ovládané osoby za dané služby zaplatit sjednanou cenu. 
 
Dílčí smlouva o poskytování tiskových služeb, č. CEZB_SML_2019_02, uzavřená dne 6. 12. 2019 k Rámcové 
smlouvě o poskytování a zajišťování služeb a pronájmů, č. CEZB_SML_2014_07, ze dne 1. 12. 2014, jejímž 
předmětem je poskytování a tiskových služeb společností ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Ovládané osobě v rozsahu, 
parametrech, kvalitě a za podmínek stanovených ve smlouvě a závazek Ovládané osoby za dané služby zaplatit 
sjednanou cenu. 
 

c) Smlouvy uzavřené se společností ČEZ ICT Services, a. s. 
 

Rámcová smlouva o poskytování služeb, č. CEZB_SML_2014_03, uzavřená dne  
27. 6. 2014, jejímž předmětem je poskytování služeb blíže vymezených ve smlouvě, zejména se jedná o služby 
elektronických komunikací, informační podpory, poradenství v oblasti IT apod. ze strany společnosti ČEZ ICT 
Services, a. s. a závazek Ovládané osoby za dané služby uhradit sjednanou cenu. 
 
Dílčí smlouva o poskytování služeb. č. CEZB_SML_2014_04, uzavřená dne 27. 6. 2014 k Rámcové smlouvě o 
poskytování služeb. č. CEZB_SML_2014_3. ze dne 27. 6. 2014, jejímž předmětem je poskytování IT služeb smluvně 
vymezených ze strany ČEZ ICT Services, a. s. a závazek Ovládané osoby za služby zaplatit sjednanou cenu.  
 
Smlouva o zpracování osobních údajů č. CEZB_SML_2018_06, uzavřená dne  
1. 10. 2018 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. CEZB_SML_2014_03, ze dne 27. 6. 2014, jejímž předmětem 
je zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v rámci plnění Rámcové smlouvy společností ČEZ ICT Services, a. 
s. Ovládané osobě v rozsahu, parametrech, kvalitě a za podmínek stanovených ve smlouvě a závazek Ovládané 
osoby za dané služby uhradit sjednanou cenu. 
 
Všechny výše uvedené smlouvy byly uzavřeny za obvyklých obchodních podmínek, kterým odpovídala i poskytnutá 
protiplnění. Ovládané osobě z těchto vztahů nevznikla žádná újma. Stejně tak nevznikla Ovládané osobě újma 
v rámci jejího postavení ve skupině propojených osob, včetně koncernu.   
 
 

7. Jiné jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby 
zjištěného podle poslední účetní závěrky 

 
Ovládaná osoba v roce 2019, tj. v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, neučinila žádné jiné jednání 
v zájmu nebo na popud Ovládající osoby, ČEZ, a. s. nebo jí Ovládaných osob (tedy propojených osob), která by ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), v platném znění, měla být předmětem této Zprávy.  

 

 
8. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucí z postavení Ovládané osoby mezi propojenými osobami 

 
Na základě všech dostupných informací při zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích z postavení Ovládané 
osoby  mezi propojenými osobami, včetně koncernu, je konstatováno, že výhody převažují a Ovládaná osoba celkově 
těží z výhod, kterými jsou zejména finanční stabilita, dobré jméno, úspory nákladů na marketing, nákup, správu a 
výzkum, výhody ze zapojení do systému rizik a vnitřních kontrolních mechanismů, do pojistného programu a do 
systému řízení bezpečnosti a kvality, přičemž si není vědoma žádných rizik vyplývající z tohoto členství.  

 

 
9. Důvěrnost údajů 
 
Za důvěrné jsou v rámci skupiny propojených osob, včetně koncernu, považovány informace a skutečnosti, které 
jsou součástí obchodního tajemství propojených osob, utajované informace ve smyslu zákona a informace, které byly 
takto označeny některou z propojených osob. Za důvěrné jsou považovány rovněž veškeré informace z obchodního 
styku, které by samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi mohly způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící 
koncern či skupinu propojených osob. 
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XV. Identifikace společnosti 
 

 

ČEZ Bohunice a.s. 
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15149 

 

Datum zápisu: 19. března 2009 

Spisová značka: B 15149 vedená u Městského soudu v Praze 

Obchodní firma: ČEZ Bohunice a.s. 

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053 

Identifikační číslo: 288 61 736 

Právní forma: Akciová společnost 

Předmět podnikání: 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

Statutární orgán - představenstvo: 

 

Předseda představenstva: 
TOMÁŠ PETRÁŇ, dat. nar. 25. listopadu 1974 

Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Den vzniku funkce: 2. června 2018  

Den vzniku členství: 2. června 2018 

 

Místopředseda představenstva: 
Ing. PETR ZÁVODSKÝ, dat. nar. 1. října 1970 

Hlinecká 721, 375 01 Týn nad Vltavou 

Den vzniku funkce: 2. srpna 2019 

Den vzniku členství: 2. srpna 2019 

 

Člen představenstva: 
Ing. PETR KUBÍN, Ph.D., dat. nar. 24. července 1975 

K. Šafáře 850/58, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

Den vzniku členství: 2. srpna 2019 

 

Způsob jednání: Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. 

 

Dozorčí rada: 

 

Předseda dozorčí rady: 
Mgr. ANDRZEJ MARTYNEK, dat. nar. 24. října 1972 

Umělecká 588/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Den vzniku funkce: 15. května 2018  

Den vzniku členství: 1. května 2018 
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Místopředseda dozorčí rady: 
Ing. MARTIN JAŠEK, dat. nar.31. května 1972  

Laténská 849/2, Jinonice, 158 00 Praha 5  

Den vzniku funkce: 15. května 2018 

Den vzniku členství: 1. května 2018 

 

 Člen dozorčí rady: 
Ing. JAN BROŽÍK, dat. nar. 22. února 1972 

Vrbická 914, Kbely, 197 00 Praha 9 

Den vzniku členství: 2. března 2019 

 

Jediný akcionář: 
ČEZ, a. s., IČ: 452 74 649 

Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053 

 

Akcie: 
16 012 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč 

 

Základní kapitál:  
3 202 400 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

 

Ostatní skutečnosti: 
Počet členů statutárního orgánu: 3 

Počet členů dozorčí rady: 3 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 

5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

 



Interní 
 

Název / výše 

podílu

Název / 

výše 

podílu

Název / 

výše 

podílu

Název / 

výše 

podílu

Název / 

výše 

podílu

Název / 

výše 

podílu

Název / 

výše 

podílu

Název / 

výše 

podílu

Název / 

výše 

podílu Název / výše podílu IČO

Člen

ství 

v 

konc

ernu Stát Adresa sídla poznámka další vlastník (ze struktury)

Česká republika – 

Ministerstvo 

financí  00006947 ne Česká republikaPraha 1, Letenská 15, PSČ 118 10

69,78% ČEZ, a. s.*  45274649 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

100,00% ČEZ Distribuce, a. s. * 24729035 ano Česká republikaDěčín, Teplická 874/8, Děčín IV‐Podmokly, PSČ 405 02

100,00% ČEZ Energetické produkty, s.r.o.*  28255933 ano Česká republikaHostivice, Komenského 534, PSČ 253 01

100,00% in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.  44569688 ne Česká republikaLouny, Na Valích 899, PSČ 440 01

100,00% ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. * 60698101 ano Česká republikaTřebíč, Bráfova tř. 1371/16, Horka‐Domky, PSČ 674 01

100,00% ČEZ ESCO, a.s. * 03592880 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% ČEZ Energetické služby, s.r.o. * 27804721 ano Česká republikaOstrava, Výstavní 1144/103, Vítkovice, PSČ 703 00

100,00% HA.EM OSTRAVA, s.r.o. 47972033 ne Česká republikaOstrava, Na jízdárně 2767/21a, Moravská Ostrava, PSČ 702 00  akvizice společnosti 28.6.2019

50,10% ČEZ Energo, s.r.o.  29060109 ne Česká republikaPraha 8, Karolinská 661/4, Karlín, PSČ 186 00

100,00% EVČ s.r.o.  13582275 ne Česká republikaPardubice, Arnošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, PSČ 530 02 zánik společnosti fúzí s ENESA a.s., 1. 1. 2019

100,00% ČEZ LDS s.r.o.  01873237 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00 koupě 49% podílu společností ČEZ ESCO, a.s., 23. 7. 2019; ČEZ ESCO, a.s., je 100% společníkem

100,00% EASY POWER s.r.o. 28080947 ne Česká republikaČeské Budějovice, Krajinská 33/5, PSČ 370 01  prodej 100% podílu 26. 4. 2019 

100,00% ČEZ Distribučné sústavy a.s.  47474238 ne Slovensko Trnava, Františkánska 4, PSČ 917 01

100,00% ČEZ Solární, s.r.o.  27282074 ne Česká republikaLiberec X, Mydlářská 105/10, Františkov, PSČ 460 10

100,00% ENESA a.s.  27382052 ne Česká republikaPraha 9, U Voborníků 852/10, Vysočany, PSČ 190 00

100,00% Energocentrum Vítkovice, a. s. * 03936040 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% AZ KLIMA a.s.  24772631 ne Česká republikaBrno, Tuřanka 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00

100,00% AZ KLIMA SK, s.r.o.  35796944 ne Slovensko Bratislava, Nová Rožňavská 3018/134/A, Nové Mesto, PSČ 831 04

100,00% AZ VENT s.r.o.  04019261 ne Česká republikaBrno, Tuřanka 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00

5,00% ŠKO‐ENERGO FIN, s.r.o.  61675954 ne Česká republikaMladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 01

12,00% ŠKO‐ENERGO, s.r.o.  61675938 ne Česká republikaMladá Boleslav 1, tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60

100,00% ČEZ Bytové domy, s.r.o. 06192548 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00 zánik společnosti fúzí s ČEZ Solární, s.r.o., 1. 10. 2019 

100,00% AirPlus, spol. s r.o.  25441931 ne Česká republikaModlany, č.ev. 22, PSČ 417 13

51,00% HORMEN CE a.s. 27154742 ne Česká republikaPraha 4, Na dolinách 168/6, Podolí, PSČ 147 00 

100,00% HORMEN SK s. r. o. 44021470 ne Slovensko Bratislava, Hattalova 12, PSČ 831 03

100,00% ČEZ Slovensko, s.r.o.  36797332 ne Slovensko Bratislava, Mlynské nivy 48, PSČ 821 09

55,00% SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 ne Slovensko Prešov, Volgogradská 88, PSČ 080 01

100,00% ČEZ SERVIS, s.r.o.  31706053 ne Slovensko Prešov, Volgogradská 88, PSČ 080 01 změna názvu společnosti 26. 2. 2019 (původní název SERVISKOMFORT s.r.o.)

100,00% Domat Holding s.r.o.  06199062 ne Česká republikaPardubice, U Panasonicu 376, Staré Čívice, PSČ 530 06  zánik společnosti fúzí s Domat Control System s.r.o., 1. 10. 2019 

100,00% Domat Control System s.r.o.  27189465 ne Česká republikaPardubice, U Panasonicu 376, Staré Čívice, PSČ 530 06 

v důsledku zániku společnosti Domat Holding s.r.o. fúzí s Domat Control System s.r.o. jako nástupnickou 

společností k 1. 10. 2019 se stala k témuž dni společnost ČEZ ESCO, a.s., vlastníkem společnosti Domat 

Control System s.r.o. (původním vlastníkem byl Domat Holding s.r.o.)

100,00% Domat Control System s. r. o.  44570473 ne Slovensko Bratislava, Údernícka 11, PSČ 851 01 

100,00% KART, spol. s r.o. 45791023 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% KART TZB, spol. s r.o. 43002781 ne Česká republikaPraha 10, V korytech 3234/18a, Strašnice, PSČ 100 00 akvizice společnosti 2. 1. 2019

51,00% e‐Dome a. s.  47256265 ne Slovensko Bratislava, Plynárenská 7/C, PSČ 821 09 akvizice společnosti 13. 5. 2019

52,46% ÚJV Řež, a. s.  46356088 ne Česká republikaHusinec, Hlavní 130, Řež, PSČ 250 68

100,00% Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.  60715871 ne Česká republikaBrno, Resslova 972/3, Veveří, PSČ 602 00

100,00% Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.  47718684 ne Česká republikaPlzeň, Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, PSČ 301 00

100,00% Centrum výzkumu Řež s.r.o.  26722445 ne Česká republikaHusinec, Hlavní 130, Řež, PSČ 250 68

40,00% Nuclear Safety  & Technology Centre s.r.o., v likvidaci  27091490 ne Česká republikaHusinec‐Řež, č.p. 130, PSČ 250 68 zánik společnosti 23. 1. 2019 

100,00% EGP INVEST, spol. s r.o., v likvidaci  16361679 ne Česká republikaPraha 8, Na žertvách 2247/29, Libeň, PSČ 180 00 vstup do likvidace 1. 1. 2019

100,00% ČEZ Bohunice a.s. * 28861736 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

49,00% Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.  45337241 ne Slovensko Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 821 02

100,00% ČEZ ICT Services, a. s. *  26470411 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53

100,00% Telco Pro Services, a. s. * 29148278 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00

100,00% Telco Infrastructure, s.r.o.  08425817 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00  vznik společnosti 22. 8. 2019 

100,00% ČEZ Korporátní služby, s.r.o. * 26206803 ano Česká republikaOstrava, 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

100,00% ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. *  25938924 ano Česká republikaHradec Králové, Křižíkova 788/2, PSČ 500 03

99,00% ČEZ Recyklace, s.r.o.  03479919 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

99,56% ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.  24135780 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 0,02 % ČEZ Korporátní služby, s.r.o., 0,39 % ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

100,00% ČEZ Prodej, a.s. * 27232433 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53

100,00% TENAUR, s.r.o. 26349451 ne Česká republikaNeuměř, č.p. 63, PSČ 345 62 

100,00% ČEZ Teplárenská, a.s. * 27309941 ano Česká republikaŘíčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01

100,00% MARTIA a.s. * 25006754 ano Česká republikaÚstí nad Labem, Mezní 2854/4, Severní Terasa, PSČ 400 11

55,83% Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.  49101684 ne Česká republikaÚstí nad Labem, Malátova 2437/11, Ústí nad Labem‐centrum, PSČ 400 11

100,00% Teplo Klášterec s.r.o. 22801600 ne Česká republikaKlášterec nad Ohří, Jana Ámose Komenského 450, Miřetice u Klášterce nad Ohří, PSČ 431 51

100,00% AYIN, s.r.o. 26349825 ne Česká republikaMariánské Lázně, Tepelská 867/3a, Úšovice, PSČ 353 01  zánik společnosti fúzí s ČEZ Teplárenská, a.s., 1. 8. 2019 

100,00% ITX MEDIA a.s.  28175948 ne Česká republikaPraha 3, Kubelíkova 1224/42, Žižkov, PSČ 130 00   akvizice společnosti 1. 1. 2019, zánik společnosti fúzí s ČEZ Teplárenská, a.s., 1. 8. 2019

100,00% Elektrárna Dětmarovice, a.s. * 29452279 ano Česká republikaDětmarovice, č.p. 1202, PSČ 735 71

100,00% Elektrárna Dukovany II, a. s. * 04669207 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% Elektrárna Mělník III, a. s. * 24263397 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% Elektrárna Počerady, a.s. * 24288110 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

100,00% Elektrárna Temelín II, a. s. *  04669134 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% Energetické centrum s.r.o. * 26051818 ano Česká republikaJindřichův Hradec, Otín 3, PSČ 377 01

100,00% Energotrans, a.s. * 47115726 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% Areál Třeboradice, a.s. * 29132282 ano Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% Inven Capital, SICAV, a.s. 02059533 ne Česká republikaPraha 4, Pod křížkem 1773/2, Braník, PSČ 147 00

jedná se o zakladatelské akcie ve smyslu § 158 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

51,05% LOMY MOŘINA spol. s r.o.  61465569 ne Česká republikaMořina, č.p. 73, PSČ 267 17

66,67% OSC, a.s.  60714794 ne Česká republikaBrno, Staňkova 557/18a, Ponava, PSČ 602 00

100,00% Severočeské doly a.s. * 49901982 ano Česká republikaChomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01

100,00% PRODECO, a.s. * 25020790 ano Česká republikaBílina, Důlní 437, Mostecké Předměstí, PSČ 418 01

100,00% Revitrans, a.s. * 25028197 ano Česká republikaBílina, Důlní čp. 429, PSČ 418 01

100,00% SD ‐ Kolejová doprava, a.s. * 25438107 ano Česká republikaKadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01

100,00% ŠKODA PRAHA a.s.  00128201 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.  27257517 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74 zánik společnosti fúzí se ŠKODA PRAHA a.s., 1. 1. 2019 

100,00% ČEZ Asset Holding, a. s. 07334214 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00

100,00% REN Development s.r.o. 07707959 ne Česká republikaPraha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00 zánik společnosti fúzí s ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., 1. 12. 2019  

100,00% CEZ Bulgarian Investments B.V.  51661969 ne Nizozemsko Amsterdam, Herikerbergweg 157, PSČ 1101 CN změna sídla 23. 5. 2019 (původně Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA)

100,00% Free Energy Project Oreshets EAD  201260227 ne Bulharsko Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784

100,00% Bara Group EOOD  120545968 ne Bulharsko Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784

100,00% CEZ ESCO Bulgaria EOOD 204516571 ne Bulharsko Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784

67,00% CEZ Razpredelenie Bulgaria AD  130277958 ne Bulharsko Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784

100,00% CEZ ICT Bulgaria EAD  203517599 ne Bulharsko Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1712

100,00% CEZ Trade Bulgaria EAD  113570147 ne Bulharsko Sofia, 2 Pozitano Sq., Office 7, floor 7, PSČ 1000

100,00% CEZ Bulgaria EAD  131434768 ne Bulharsko Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784

67,00% CEZ Elektro Bulgaria AD  175133827 ne Bulharsko Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784

100,00% CEZ MH B.V.  24426342 ne Nizozemsko Amsterdam, Herikerbergweg 157, PSČ 1101 CN změna sídla 23. 5. 2019 (původně Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA)

50,00% Akcez Enerji A.Ş.   28317 ne Turecko İzmit, Kocaeli, Körfez Mah. Şehit Rafet Karacan Bulvarı Yüce Rıfat Sk. No: 10 

100,00% Sakarya Elektrik Dağitim A.Ş.  10941‐18573 ne Turecko Adapazarı, Sakarya, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Cad. TEK Trafo İstasyonu P.K. 160, PSČ 54100

100,00% Sakarya Elektrik Perakende Satiş A.Ş.  23996 ne Turecko İzmit, Kocaeli, Karabaş Mahallesi, Hafız Selim Sokak D‐100, Karayolu Ustu No: 14 Ofis, No: 25–26–27, PSČ 35430

37,36% Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.  255005 ne Turecko İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Gumuşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437

100,00% AK‐EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.  736921 ne Turecko İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No. 15, Kat: 1, Oda: 1, Gumuşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437

100,00% AK‐EL Yalova Elektrik Üretim A.Ş.  417382 ne Turecko İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 3–4, Oda: 1, Gumuşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437 zánik společnosti fúzí s Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., 12.12.2019

100,00% Akenerji Doğal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.Ş.  745367 ne Turecko İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 3, Oda: 3, Gumuşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437

100,00% Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.Ş.  512971 ne Turecko İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 3–4, Oda: 2, Gumuşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437

99,99% Distributie Energie Oltenia S.A.  14491102 ne Rumunsko Craiova, jud. Dolj, 97, Calea Severinului, PSČ 200731 0,01 % CEZ Holdings B.V.

100,00% CEZ Romania S.A.  18196091 ne Rumunsko Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813 1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Holdings B.V.

100,00% TMK Hydroenergy Power S.R.L.  27189093 ne Rumunsko Reşiţa, jud. Caraş‐Severin, 4B Primaverii, PSČ 320012

100,00% Tomis Team S.A.  18874690 ne Rumunsko Bucureşti, 2B lon lonescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813 1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Holdings B.V.

100,00% M.W. Team Invest S.R.L.  18926986 ne Rumunsko Bucureşti, 2B lon lonescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813

99,99% CEZ Trade Romania S.R.L.  21447690 ne Rumunsko Bucureşti, 2B lon lonescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813 0,01 % ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

99,98% Ovidiu Development S.R.L.  18874682 ne Rumunsko Bucureşti, 2B lon lonescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813 0,02 % CEZ Holdings B.V.

100,00% CEZ Vanzare S.A.  21349608 ne Rumunsko Craiova, jud. Dolj, 97, Calea Severinului, PSČ 200731 1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Holdings B.V.

100,00% CEZ Hungary Ltd.  13520670‐4013‐113‐01  ne Maďarsko Budapest, Rétköz u. 5, PSČ 1118

100,00% CEZ Srbija d.o.o.  20180650 ne Srbsko Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 65, PSČ 110 70

100,00% CEZ Ukraine LLC  34728482 ne Ukrajina Kyiv, Velyka Vasylkivska 5, PSČ 01004

100,00% CEZ Deutschland GmbH  HRB 140377 ne Německo Hamburg, Am Sandtorkai 74, PSČ 20457

100,00% CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.  0000321795 ne Polsko Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej‐Curie 30, PSČ 41‐503

100,00% CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.  0000287855 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00‐697

100,00% CEZ Holdings B.V. 24301380 ne Nizozemsko Amsterdam, Herikerbergweg 157, PSČ 1101 CN změna sídla 23. 5. 2019 (původně Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA)

100,00% Baltic Green Construction sp. z o.o.  0000568025 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 22. 5. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

100,00% Baltic Green I sp. z o.o.  0000441069 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 24. 5. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

100,00% Baltic Green II sp. z o.o.  0000441363 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 21. 5. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

100,00% Baltic Green III sp. z o.o.  0000440952 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 31. 5. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

100,00% A.E. Wind S.A.  0000610284 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 18. 6. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

100,00% Baltic Green V sp. z o.o.  0000514397 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 24. 5. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

100,00% Baltic Green VI sp. z o.o.  0000516616 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 31. 5. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

100,00% Baltic Green IX sp. z o.o.  0000610092 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 23. 5. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

100,00% Eco‐Wind Construction S.A. w upadłości  0000300426 ne Polsko Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674

99,00% CEZ Polska sp. z o.o.  0000266114 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00‐697 1,00 % ČEZ, a. s.

100,00% CEZ Skawina S.A.  0000038504 ne Polsko Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32‐050

100,00% CEZ Chorzów S.A.  0000060086 ne Polsko Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej‐Curie 30, PSČ 41‐503

100,00% CEZ Chorzów II sp. z o.o. 0000627827 ne Polsko Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej‐Curie 30, PSČ 41‐503

100,00% CEZ Trade Polska sp. z o.o.  0000281965 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00‐697

koupě 100% podílu společností CEZ Polska sp. z o.o. od ČEZ, a. s., 2. 7. 2019, zánik fúzí s CEZ Polska sp. z o.o., 

30. 9. 2019 

100,00% CEZ New Energy Investments B.V. 65782267 ne Nizozemsko Amsterdam, Herikerbergweg 157, PSČ 1101 CN změna sídla 23. 5. 2019 (původně Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA)

51,00% OEM Energy sp. z o.o. 0000678975 ne Polsko Chorzów, ul. Składowa 17, PSČ 41‐500

99,80% ESCO City I sp. z o.o. 0000698269 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 0,20 % CEZ Holdings B.V.

99,80% ESCO City II sp. z o.o. 0000699507 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 0,20 % CEZ Holdings B.V.

99,80% ESCO City III sp. z o.o. 0000698805 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 0,20 % CEZ Holdings B.V.

99,80% ESCO City IV sp. z o.o.  0000743864 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 0,20 % CEZ Holdings B.V.

99,80% ESCO City V sp. z o.o.  0000742613 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 0,20 % CEZ Holdings B.V.

99,80% ESCO City VI sp. z o.o. 0000742714 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 0,20 % CEZ Holdings B.V.

100,00% CEZ ESCO Polska sp. z o.o.  0000616808 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697

100,00% Baltic Green VIII sp. z o.o.  0000516701 ne Polsko Warszawa, Aleje Jerozolimskie 61, PSČ 00‐697 změna sídla 23. 5. 2019 (původně Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02‐674)

76,00% Euroklimat sp. z o.o.   0000788905 ne Polsko Suchy Las, Obornicka 68, PSČ 62‐002 akvizice společnosti 30. 8. 2019 

100,00% Metrolog sp. z o.o. 0000071593 ne Polsko Czarnków, ul. Kościuszki 97, PSČ 64‐700 

92,00% Elevion Deutschland Holding GmbH HRB 513963 ne Německo Jena, Göschwitzer Straße 56, PSČ 07745 změna názvu 13. 12. 2019 (původní název CEZ ESCO I GmbH) 

100,00% Elevion GmbH HRB 45601 ne Německo Jena, Göschwitzer Straße 56, PSČ 07745 

####### D‐I‐E Elektro AG HRB 504087 ne Německo Jena, Göschwitzer Straße 56, PSČ 07745 

100,00% FEA Automation GmbH  HRB 26556 ne Německo Chemnitz, Max‐Saupe‐Straße 80, PSČ 09131  akvizice společnosti 16. 5. 2019

####### EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main HRB 41069 ne Německo Dietzenbach, Dieselstraße 8, PSČ 63128

100,00% EAB Automation Solutions GmbH HRB 23022 ne Německo Pirmasens, Delaware Avenue 23–25, PSČ 66953 

100,00% Jäger & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftu HRB 5019 ne Německo Dietzenbach, Dieselstraße 8, PSČ 63128  změna sídla 4. 2. 2019 (původně Dietzenbach, Voltastraße 9, PSČ 63128)

####### Elektro‐Decker GmbH HRB 4844 ne Německo Essen, Holzstr. 7–9, PSČ 45141 

100,00%
H & R Elektromontagen GmbH 

HRB 18680 ne Německo
Essen, Holzstraße 7–11a, PSČ 45141

akvizice společnosti 7. 1. 2019; změna sídla 11. 2. 2019 (původně Essen, Manderscheidtstraße 21, PSČ 

45141)

####### ETS Efficient Technical Solutions GmbH HRB 509730 ne Německo Schnaittenbach, Am Scherhübel 14, PSČ 92253 

100,00% ETS Efficient Technical Solutions Shanghai Co. Lt 91310115791438905Y ne Čína Shanghai, Wuxing Road No. 385, Building 4, Pudong District

100,00% ETS Engineering Kft. 01‐09‐469090 ne Maďarsko Budapest, Rétköz utca 5. 3. em. 4., PSČ 1118

100,00% Detlef Walther GmbH  HRB 207602 ne Německo Wernburg, Bodelwitzer Straße 11, PSČ 07381  akvizice společnosti 21. 6. 2019

100,00% Elektro‐Technik‐Pfisterer‐GmbH HRB 2454 ne Německo Plattling, Dorfstraße 58, PSČ 94447  akvizice společnosti 6. 9. 2019

####### HAu.S GmbH HRB 506134 ne Německo Jena, Prüssingstr. 41, PSČ 07745

zánik společnosti fúzí s ETS Efficient Technical Solutions GmbH na základě zápisu do obchodního rejstříku dne

20. 3. 2019 s rozhodným dnem fúze 1. 1. 2019

####### Rudolf Fritz GmbH HRB 508518 ne Německo Rüsselsheim am Main, Hans‐Sachs‐Straße 19, PSČ 65428 

####### GBM Gesellschaft für Büromanagement mbH HRB 206598 ne Německo Jena, Göschwitzer Straße 56, PSČ 07745

akvizice společnosti 9. 1. 2019; zánik společnosti fúzí s Elevion GmbH na základě zápisu do obchodního 

rejstříku dne 30. 12. 2019 s rozhodným dnem fúze 1. 7. 2019

####### En.plus GmbH HRB 9535 ne Německo Magdeburg, Joseph‐von‐Fraunhofer Straße 2, PSČ 39106 akvizice společnosti 25. 1. 2019 

100,00% Kälteanlagenbau Schröder GmbH HRB 103115 ne Německo Magdeburg, Paul‐Ecke‐Straße 6, PSČ 39114 akvizice společnosti 24. 6. 2019 

####### Hermos AG  HRB 3996 ne Německo Mistelgau, Gartenstraße 19, PSČ 95490 akvizice společnosti 15. 5. 2019 

100,00% Hermos Gesellschaft für Steuer‐, Meß‐ und Reg HRB 100983 ne Německo Suhl, Pfütschbergstraße 14, PSČ 98527 akvizice společnosti 15. 5. 2019

100,00% Hermos Systems GmbH HRB 16037 ne Německo Dresden, Hamburger Straße 65, PSČ 01157  akvizice společnosti 15. 5. 2019 

41,44% HERMOS International GmbH HRB 4187 ne Německo
Mistelgau, Gartenstraße 19, PSČ 95490

akvizice společnosti 15. 5. 2019 

Hermos Gesellschaft für Steuer‐, Meß‐ und Regeltechnik mbH 29,28 %; 

Hermos Systems GmbH 29,28 %

100% HERMOS SDN. BHD  717709‐H ne  Malajsie  Selangor Darul Ehsan, Petaling Jaya, 8 Avenue, Jalan Sg. Jernih 8/1, Seksyen 8, PSČ 46050  akvizice společnosti 15. 5. 2019 

100,00% Hermos sp. z o.o. 0000243856 ne Polsko Lesnica, ul. Powstanców Slaskich, lok. 1, PSČ 47150 akvizice společnosti 15. 5. 2019 

####### Hermos Schaltanlagen GmbH HRB 2326 ne Německo  Mistelgau, Gartenstr. 19, PSČ 95490 akvizice společnosti 15. 5. 2019 

100,00% CEZ Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH  HRB 141626 ne Německo Hamburg, Am Sandtorkai 74, PSČ 20457

100,00% CEZ Erneuerbare Energien Beteiligungs GmbH  HRB 141607 ne Německo Hamburg, Am Sandtorkai 74, PSČ 20457

100,00% Windpark FOHREN‐LINDEN GmbH & Co. KG HRA 28356 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

změna sídla (původně Hamburg, Am Sandtorkai 74, PSČ 20457) a změna identifikačního čísla (původně HRA 

121916) 1. 1. 2019 

100,00% CEZ Windparks Lee GmbH  HR B 30409 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

####### Windpark Frauenmark III GmbH & Co. KG  HR A 26112 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

####### Windpark Cheinitz‐Zethlingen GmbH & Co. KG  HR A 26116 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

####### Windpark Zagelsdorf GmbH & Co. KG  HR A 26699 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

100,00% CEZ Windparks Luv GmbH  HR B 30201 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

####### Windpark Gremersdorf GmbH & Co. KG  HR A 27087 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

####### Windpark Mengeringhausen GmbH & Co. KG  HR A 24214 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

####### Windpark Baben Erweiterung GmbH & Co. KG  HR A 25725 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217



Interní 
 

####### Windpark Naundorf GmbH & Co. KG  HR A 25228 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

100,00% CEZ Windparks Nordwind GmbH  HR B 28044 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

####### Windpark Badow GmbH & Co. KG  HR A 24600 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

100,00% CASANO Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG HRA 28452 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217 změna identifikačního čísla (původně HRA 43178) 9. 5. 2019

25,50% juwi Wind Germany 100 GmbH & Co. KG HRA 41847 ne Německo Wörrstadt, Energie‐Allee 1, PSČ 55286  25,50 % BANDRA Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG

100,00% BANDRA Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG HRA 28344 HB ne Německo Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217

100,00% CEZ France SAS 830572699 ne Francie Toulouse 8 Esplanade Compans Caffarelli, Immeuble Astria, PSČ 31000 změna sídla 18.11.2019 (původně Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506)

####### Ferme Eolienne de la Piballe SAS 813057817 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme Eolienne de Neuville‐aux‐Bois SAS 797909546 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme Eolienne de Saint‐Laurent‐de‐Céris SAS 807395454 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme Eolienne de Thorigny SAS 813057981 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme Eolienne des Breuils SAS 811797331 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme Eolienne des Grands Clos SAS 807395512 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme Eolienne du Germancé SAS 819634361 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme Eolienne de Saint‐Aulaye SAS 822557252 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 zánik společnosti fúzí s CEZ France SAS, 5. 2. 2019

####### Ferme Eolienne de Seigny SAS 819459017 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme Eolienne d’Andelaroche SAS 820979540 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506

####### Ferme éolienne de Feuillade et Souffrignac SAS 819576075 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 akvizice společnosti 15. 1. 2019

####### Ferme éolienne du Blessonnier SAS 813057445 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 akvizice společnosti 15. 1 .2019 

####### Ferme éolienne de Saugon SAS 811688092 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 akvizice společnosti 15. 1. 2019 

####### Ferme éolienne de Genouillé SAS 814322012 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 akvizice společnosti 15. 1. 2019 

####### Ferme éolienne d’Allas‐Nieul SAS 804574564 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 akvizice společnosti 15. 1. 2019 

####### Ferme éolienne de la Petite Valade SAS 805011715 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 akvizice společnosti 15. 1. 2019 

####### Ferme éolienne des Besses SAS 538265000 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 akvizice společnosti 15. 1. 2019 

####### Ferme éolienne de Nueil‐sous‐Faye SAS 797909637 ne Francie Toulouse Cedex 5, 2 Rue du Libre Echange CS 95893, PSČ 31506 akvizice společnosti 15. 1. 2019

100,00% CEZ ESCO II GmbH HRB 200647 B ne Německo
Berlin, Geneststraße 5, PSČ 10829

100,00% Kofler Energies Ingenieurgesellschaft mbH HRB 155983 B ne Německo Berlin, Geneststraße 5, PSČ 10829

100,00% Kofler Energies Energieeffizienz GmbH HRB 148661 B ne Německo Berlin, Geneststraße 5, PSČ 10829

####### NEK Facility Management GmbH HRB 149310 B ne Německo Berlin, Geneststraße 5, PSČ 10829

####### Hybridkraftwerk Culemeyerstraße Projekt GmbH HRB 159001 B ne Německo Berlin, Geneststraße 5, PSČ 10829

####### WPG Projekt GmbH HRB 183196 B ne Německo Berlin, Geneststraße 5, PSČ 10829

####### KOFLER ENERGIES ITALIA SRL IT02936810213 ne Itálie Bolzano, Via Galileo Galilei 10, PSČ 39100

100,00% SYNECO ENERGY SERVICE S.R.L. 01749660211 ne Itálie Bolzano, Via Marie Curie 17, PSČ 39100  akvizice společnosti 11. 7. 2019 

100,00% SYNECO GROUP S.R.L. 02936480215 ne Itálie Bolzano, Via Marie Curie 17, PSČ 39100  akvizice společnosti 11. 7. 2019 

80,00% SYNECO PROJECT S.R.L.  2296040229 ne Itálie Mezzocorona (TN), Via Francesco de Panizza n. 26, PSČ 38016 akvizice společnosti 11. 7. 2019  20,00 % KOFLER ENERGIES ITALIA SRL

70% BUDRIO GFE 312 SOCIETA′ AG 3139141208 ne Itálie Monghidoro (BO), Via Provinciale 31, PSČ 40063 akvizice společnosti 11. 7. 2019 

51,00% SYNECO tec GmbH  FN 199510y ne Rakousko Absam, Salzbergstraße 13a, PSČ 6067 akvizice společnosti 12. 7. 2019 49,00 % KOFLER ENERGIES ITALIA SRL

100,00% Kofler Energies Systems GmbH HRB 135379 B ne Německo Berlin, Geneststraße 5, PSČ 10829

100,00% Kofler Energies International GmbH HRB 153793 B ne Německo Berlin, Geneststraße 5, PSČ 10829

100,00% GWE Wärme‐ und Energietechnik GmbH & Co. KG HRA 6488 ne Německo Gütersloh, Am Anger 35, PSČ 33332 akvizice společnosti 19. 12. 2019 

100,00% GWE Verwaltungs GmbH HRB 8588 ne Německo Gütersloh, Am Anger 35, PSČ 33332 akvizice společnosti 17. 12. 2019 

100,00% CEZ Erneuerbare Energien Beteiligungs II GmbH HRB 157136 ne Německo
Hamburg, Am Sandtorkai 74, PSČ 20457

změna sídla (původně Frankfurt am Main, c/o Weil, Gotshal & Menges LLP, Taunusanlage 1 (Skyper), PSČ 

60329) a změna identifikačního čísla (původně HRB 112612) 16. 5. 2019

99,98% CEZ ESCO Romania S.A. 39717494 ne Rumunsko Bucureşti, 2B lon lonescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813 0,02 % CEZ Holdings B.V.

99,99% High‐Tech Clima S.A.  16645925 ne Rumunsko Popeşti‐Leordeni, Jud. Ilfov, 11 Șos. Berceni, PSČ 077160 0,01 % CEZ Holdings B.V.

100,00% High‐Tech Clima d.o.o. 21320315 ne Srbsko Novi Sad, Bulevar Oslobodjenja 78, PSČ 21000

100,00% ČEPRO, a.s.  60193531 ne Česká republikaPraha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00

84,00% Česká exportní banka, a.s.  63078333 ne Česká republikaPraha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21 16,00 % Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

100,00% Letiště Praha, a. s.  28244532 ne Česká republikaPraha 6, K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00

100,00% B. aircraft, a.s.  24253006 ne Česká republikaPraha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 161 00

100,00% Czech Airlines Handling, a.s.  25674285 ne Česká republikaPraha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08

100,00% Czech Airlines Technics, a.s.  27145573 ne Česká republikaPraha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 160 08

100,00% Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.  45279314 ne Česká republikaPraha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21

100,00% GALILEO REAL, k.s.  26175291 ne Česká republikaPraha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00 komplementář je IMOB a.s.

96,85% HOLDING KLADNO a.s.“v likvidaci“  45144419 ne Česká republikaKladno, Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01

100,00% IMOB a.s.  60197901 ne Česká republikaPraha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00

100,00% SLOVIM s.r.o. 08207763 ne Česká republikaPraha 2, Anglická 140/20, Vinohrady, PSČ 120 00 vznik společnosti dne 29. 5. 2019

96,50% VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.  5971101 ne Slovinsko Krško, Tovarniška ulica 18, PSČ 8270

převod akcií dne 30. 9. 2019 z České republiky – Ministerstva financí na společnost SLOVIM s.r.o. a dále dne 

14. 11. 2019 převod na nabyvatele neovládaného Českou republikou – Ministerstvem financí

16,00% ENOVIP d.o.o.  6632157000 ne Slovinsko Krško, Tovarniška ulica 18, PSČ 8270

v důsledku převodu  všech akcií společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. z České republiky – Ministerstva financí 

na společnost SLOVIM s.r.o. dne 30. 9. 2019  došlo k témuž dni také k převodu tohoto podílu, stejně jako 

došlo v důsledku převodu dne 14. 11. 2019 na nabyvatele neovládaného Českou republikou – Ministerstvem 

financí také k převodu tohoto podílu

84,31% LEVAS d.o.o.  5498325 ne Slovinsko Krško, Tovarniška ulica 18, PSČ 8270

v důsledku převodu  všech akcií společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. z České republiky – Ministerstva financí 

na společnost SLOVIM s.r.o. dne 30. 9. 2019  došlo k témuž dni také k převodu tohoto podílu, stejně jako 

došlo v důsledku převodu dne 14. 11. 2019 na nabyvatele neovládaného Českou republikou – Ministerstvem 

financí také k převodu tohoto podílu

100,00% VIPAP Vertriebs und Handels GmbH  333645f  ne Rakousko Ternitz, Josef Huber‐Straße 6, PSČ 2620

v důsledku převodu  všech akcií společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. z České republiky – Ministerstva financí 

na společnost SLOVIM s.r.o. dne 30. 9. 2019  došlo k témuž dni také k převodu tohoto podílu, stejně jako 

došlo v důsledku převodu dne 14. 11. 2019 na nabyvatele neovládaného Českou republikou – Ministerstvem 

financí také k převodu tohoto podílu

11,38% ZEL‐EN d.o.o.  6006027000 ne Slovinsko Krško, Vrbina 18, PSČ 8270

v důsledku převodu  všech akcií společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. z České republiky – Ministerstva financí 

na společnost SLOVIM s.r.o. dne 30. 9. 2019  došlo k témuž dni také k převodu tohoto podílu, stejně jako 

došlo v důsledku převodu dne 14. 11. 2019 na nabyvatele neovládaného Českou republikou – Ministerstvem 

financí také k převodu tohoto podílu

54,35% Kongresové centrum Praha, a.s.  63080249 ne Česká republikaPraha 4, 5. května 1640/65, Nusle, PSČ 140 00

100,00% MERO ČR, a.s.  60193468 ne Česká republikaKralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

100,00% MERO Germany GmbH 152122768 ne Německo Vohburg an der Donau, MERO ‐ Weg 1, PSČ 850 88

49,00% MUFIS a.s.  60196696 ne Česká republikaPraha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00

46,99% Ormilk, a.s.v likvidaci  60109092 ne Česká republikaŽamberk, PSČ 564 01 zánik společnosti dne 21. 9. 2019

100,00% PRISKO a.s.  46355901 ne Česká republikaPraha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00

100,00% OKD, a.s. 05979277 ne Česká republikaKarviná, Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06

100,00% OKD, HBZS, a.s. 47676019 ne Česká republikaOstrava, Lihovarská 1199/10, Radvanice, PSČ 716 00

40,78% Severočeské mlékárny, a.s. Teplice  48291749 ne Česká republikaTeplice, Libušina 2154, PSČ 415 03

100,00% THERMAL‐F, a.s.  25401726 ne Česká republikaKarlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01

100,00% Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.  00010669 ne Česká republikaPraha, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 05

100,00% SERENUM, a.s.  01438875 ne Česká republikaPraha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00

100,00% VZLU TECHNOLOGIES, a.s.  29146241 ne Česká republikaPraha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00

100,00% VZLU TEST, a.s.  04521820 ne Česká republikaPraha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00


