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EDSTAVENÍ SKUPINY EZ

Skupina EZ pat í mezi nejv tší ekonomické subjekty v eské republice i ve st ední Evrop
a dává práci tém 33 tisíc m zam stnanc . Nejvýznamn jším akcioná em mate ské
spole nosti EZ je eská republika s podílem na základním kapitálu tém 70 %. Akcie EZ
jsou obchodovány na pra ské a varšavské burze cenných papír , kde jsou sou ástí burzovních
index PX a WIG-CEE. Tr ní kapitalizace EZ k 31. 12. 2020 inila 276 miliard K a b hem své
existence odvedl EZ na dividendách akcioná m 315 miliard K .
Skupina EZ je mezinárodní vertikáln integrovanou energetikou

Hlavní p edm t podnikání tvo í výroba, distribuce, obchod a prodej elekt iny a tepla.
Významnými innostmi jsou dále t ba, obchod a prodej zemního plynu, obchodování
s komoditami a zejména poskytování komplexních energetických slu eb, co je spole
s elektromobilitou nejvíce rostoucí oblastí podnikání.
V eské republice spole nosti Skupiny EZ vyráb jí a distribuují elekt inu a teplo, prodávají
elekt inu, plyn a energetické slu by, obchodují s komoditami, poskytují telekomunika ní slu by
a zabývají se t bou. Skupina EZ se dále zam uje na inovace a má podíl v ad clean-tech
spole ností.
V zahrani í podniká v oblasti výroby, distribuce, obchodu a prodeje elekt iny, plynu a tepla
a v oblasti energetických slu eb. Mimo eskou republiku p sobí zejména v N mecku,
na Slovensku a v Polsku. A dále vlastní významná aktiva v Rumunsku a Bulharsku, která
v souladu s aktuální strategií Skupina EZ prodává.
Poslání a spole enská odpov dnost Skupiny EZ

Posláním je zajiš ovat bezpe nou, spolehlivou a pozitivní energii zákazník m i celé spole nosti.
Dlouhodobou vizí je být motorem a inkubátorem inovací, lídrem v oblasti moderní energetiky
i ka dodenním partnerem pro ešení energetických pot eb zákazník a p ispívat tím k vyšší
kvalit jejich ivota.
i svém podnikání se Skupina EZ ídí p ísnými etickými standardy zahrnujícími odpov dné
chování k zam stnanc m, spole nosti a ivotnímu prost edí. V rámci své podnikatelské innosti
se hlásí k princip m trvale udr itelného rozvoje s d razem na oblast ESG (Environment, Social,
Governance), která je integrální sou ástí ízení. Skupina EZ podporuje energetickou
úspornost, prosazuje nové technologie a vytvá í prost edí pro profesní r st zam stnanc a rovné
íle itosti a zam uje se na investice do moderních technologií, v dy a výzkumu. Nedílnou
sou ástí spole enské odpov dnosti je dárcovství, Nadace EZ pomáhá ji od roku 2002 ve
všech oblastech nap
eskou republikou.
Firemní kultura je orientována na bezpe nost, stálý r st vnit ní efektivity a podporu inovací v
zájmu r stu hodnoty Skupiny EZ.
Skupina EZ klade d raz na napl ování globálních klimatických cíl , dekarbonizaci a dopady
podnikání na ivotní prost edí obecn . Strategie Skupiny EZ je zalo ená na aktivní
transformaci skupiny na moderní energetiku s d razem na bezpe nou bezemisní výrobu
elekt iny, na moderní digitalizovanou distribuci podporující decentrální ešení, na pé i o
energetické pot eby zákazník a na rozvoj nové energetiky a poskytování komplexních
energetických slu eb.
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ORGÁNY SPOLE NOSTI

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spole nosti. P sobnost, zp soby a pravidla
pro rozhodování valné hromady stanovuje Zakladatelská listina spole nosti a p íslušné právní
edpisy. S ohledem na aktuální vlastnickou strukturu spole nosti (jediným spole níkem je
spole nost EZ, a. s.) se nekoná valná hromada a p sobnost valné hromady vykonává tento
spole ník.
Dozor í rada

Kontrolním orgánem spole nosti je dozor í rada. Dozor í rada dohlí í na uskute ování
podnikatelské innosti spole nosti a na to, jak rada jednatel vykonává svoji p sobnost.
sobnost dozor í rady je stanovena Zakladatelskou listinou spole nosti a p íslušnými právními
edpisy. Dozor í rada má t i leny. Dozor í rada volí p edsedu a místop edsedu dozor í rady.
lenové dozor í rady:

edseda dozor í rady:
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA
den vzniku funkce: 12. ervence 2019
den vzniku lenství v dozor í rad : 1. b ezna 2014
Místop edseda dozor í rady:
Ing. Martin Novák, MBA
den vzniku funkce: 12. ervence 2019
den vzniku lenství v dozor í rad : 1. listopadu 2012

len dozor í rady:
Mgr. Michaela Soudná
den vzniku lenství v dozor í rad : 1. ervence 2017
Rada jednatel

Statutárním orgánem spole nosti je rada jednatel , jako to kolektivní orgán, tvo ený všemi
jednateli. Rada jednatel ídí innost spole nosti a zastupuje spole nost zp sobem upraveným
Zakladatelskou listinou spole nosti. Rada jednatel rozhoduje o všech zále itostech
spole nosti, pokud je právní p edpisy nebo Zakladatelská listina spole nosti nesv ují do
sobnosti jiného orgánu spole nosti. Rad jednatel p ísluší obchodní vedení spole nosti.
Rada jednatel svým rozhodnutím pov ila jednotlivé jednatele výkonem obchodního vedení
v ur ité oblasti a zárove vymezila jejich p sobnost organiza ním ádem spole nosti. Jednotliví
jednatelé jsou tak v rámci jim sv ené p sobnosti pov eni ízením úseku, v etn výkonu práv
a povinností zam stnavatele v i zam stnanc m tohoto úseku. Jednatel pak o zásadních
rozhodnutích u in ných v jemu sv ené p sobnosti informuje radu jednatel .
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lenové rady jednatel a management spole nosti:

edseda rady jednatel :
Ing. Petr Nasadil
den vzniku funkce: 1. ervence 2019
den vzniku lenství v rad jednatel : 1. ledna 2016
len rady jednatel :
Ing. Daniel Pospíšil
den vzniku lenství v rad jednatel : 1. ervence 2019
Principy odm

ování len dozor í rady, jednatel

Odm ování len dozor í rady a jednatel se ídí smlouvou o výkonu funkce uzav enou mezi
nimi a spole ností. Smlouva je schvalována valnou hromadou spole nosti.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI
HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI

ehled vybraných ukazatel spole nosti
Tabulka . 1: Vybrané ekonomické ukazatele v letech 2018 - 2020
Ukazatel

Jednotka

2018

2019

2020

Provozní výnosy
EBITDA

mil. K
mil. K

1 957
450

1 957
390

1 659
362

EBIT
Zisk po zdan ní

mil. K
mil. K

219
162

242
214

233
190

Aktiva celkem
Vlastní kapitál

mil. K
mil. K

4 427
3 639

4 319
3 673

4 264
3 863

Investice (CAPEX)
Provozní cash flow

mil. K
mil. K

488
428

347
378

202
259

469

457

212

Fyzický po et zam stnanc k 31. 12.

po et

Vývoj výnos , náklad a zisku
Tabulka . 2: Výsledky hospoda ení v letech 2018 – 2020
Výsledky hospoda ení

2018

2019

2020

2020/2019

Provozní výsledek hospoda ení
Finan ní výsledek hospoda ení

tis. K
218 689
1 614

tis. K
242 412
4 958

tis. K
233 345
2 956

koef.
0,96
0,60

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
Da z p íjm za b nou innost

220 303
58 210

247 370
33 207

236 301
46 053

0,96
1,39

Výsledek hospoda ení za ú etní období

162 093

214 163

190 248

0,89

V roce 2020 spole nost dosáhla výsledku hospoda ení p ed zdan ním ve výši 236 mil. K , co
edstavuje oproti p edchozímu období pokles o 11 mil. K . Provozní výsledek hospoda ení
ve výši 233 mil. K byl v porovnání s rokem 2019 ni ší o 9 mil. K . K poklesu výsledku
hospoda ení došlo vlivem realizace projektu rozd lení odšt pením slou ením vybraného
majetku (vozidel nále ících do vozového parku) do spole nosti EZ Distribuce, a. s., a
vybraných inností do EZ, a. s., k 1. 1. 2020.
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Tabulka . 3: Struktura provozních náklad v letech 2018 – 2020
Struktura provozních náklad

2018

2019

2020

2020/2019

Spot eba materiálu

tis. K
210 390

tis. K
205 557

tis. K
175 860

koef.
0,86

Spot eba energie
Opravy a udr ování

78 568
149 026

75 738
164 514

81 626
186 106

1,08
1,13

Slu by
Osobní náklady

509 504
373 802

497 789
411 578

446 600
208 609

0,9
0,51

313 092
103 750
1 738 132

297 178
62 455
1 714 809

311 278
15 954
1 426 033

1,05
0,26
0,83

Odpisy
Ostatní náklady
Provozní náklady celkem

Celkové provozní náklady v roce 2020 dosáhly výše 1 426 mil. K . Nejv tší hodnotu tvo ily
prost edky vynalo ené na úhradu náklad spojených s nákupem slu eb v celkové výši
633 mil. K (44 %), dále pak odpisy dlouhodobého majetku ve výši 311 mil. K (22 %) a náklady
na spot ebu materiálu a energií ve výši 257 mil. K (18 %).
Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., nemá ádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Struktura majetku a kapitálu
Tabulka . 4: Struktura aktiv v letech 2019 – 2020
Struktura aktiv
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
z toho cashpooling
Pen ní prost edky
asové rozlišení aktiv
Aktiva celkem

2019
tis. K
3 521 949
0
779 497
532 689
283
17 696
4 319 425

%
81,54
0,00
18,05
0,01
0,41
100,00

2020
tis. K
3 429 782
0
825 152
594 549
14
8 977
4 263 925

%

2020/2019
koef.

80,44
0,00
19,35

0,97
x
1,06

0,00
0,21
100,00

0,05
0,51
0,99

Bilan ní suma dosáhla hodnoty 4 264 mil. K a oproti roku 2019 se sní ila o 56 mil. K .
Dlouhodobý majetek dosáhl výše 3 430 mil. K a oproti p edchozímu roku klesl o 92 mil. K .
Nejvýznamn jší polo ku tvo ily pozemky a stavby v hodnot 2 721 mil. K s podílem na bilan ní
sum 64 %, dále hmotné movité v ci a jejich soubory ve výši 582 mil. K s podílem na bilan ní
sum 14 %.
Ob ná aktiva v roce 2020 oproti p edchozímu roku vzrostla o 45 mil. K a dosáhla výše
825 mil. K s celkovým podílem na bilan ní sum 19 %. Nejv tších hodnot dosáhly krátkodobé
pohledávky za ovládanou nebo ovládající osobou v rámci skupinového cash-poolingu ve výši
595 mil. K a krátkodobé pohledávky z obchodních vztah v hodnot 129 mil. K .
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Tabulka . 5: Struktura pasiv v letech 2019 – 2020
Struktura pasiv

2019
tis. K

%

2020
tis. K

%

2020/2019
koef.

Základní kapitál
io a kapitálové fondy
Výsledek hospoda ení minulých let
Výsledek hospoda ení b ného ú etního období

3 435 610
23 507
0
214 163

79,54
0,54
0,00
4,96

3 435 610
23 088
214 163
190 248

80,57
0,54
5,02
4,46

1
0,98
x
0,89

Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
asové rozlišení pasiv
Pasiva celkem

85 577
249 684
310 161
723
4 319 425

1,98
5,78
7,18
0,02
100,00

46 421
187 391
165 086
1 918
4 263 925

1,09
4,39
3,87
0,04
100,00

0,54
0,75
0,53
2,65
0,99

Hodnota vlastního kapitálu se oproti roku 2019 zvýšila o 190 mil. K na hodnotu 3 863 mil. K
s celkovým podílem na bilan ní sum 91 %. Nejvýznamn jšími polo kami vlastního kapitálu byl
základní kapitál ve výši 3 436 mil. K , nerozd lený zisk minulých let ve výši 214 mil. K a výsledek
hospoda ení za ú etní období ve výši 190 mil. K .
Cizí zdroje ve výši 399 mil. K se podílejí na celkové bilan ní sum 9 %. Proti p edchozímu roku
se sní ily o 247 mil. K . Cizí zdroje byly tvo eny zejména odlo eným da ovým závazkem ve výši
178 mil. K a dohadnými ú ty pasivními ve výši 104 mil. K .
Finan ní ukazatele
Tabulka . 6: Finan ní ukazatele v letech 2018 – 2020
Jednotka

2018

2019

Rentabilita vlastního kapitálu, istá (ROE netto)

Ukazatel

%

4,4%

5,9%

5,0%

Rentabilita aktiv, istá (ROA netto)
EBIT mar e
Celková likvidita

%
%
%

3,7%
11,2%
237,9%

4,9%
12,4%
247,4%

4,4%
14,1%
474,0%

Pom r provozního cash flow k závazk m
Stupe odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

%
%

142,8%
38,9%

206,3%
33,1%

509,0%
33,8%

%
po et

112,7%
0,45

113,3%
0,45

118,6%
0,39

Míra krytí stálých aktiv
Obrat aktiv

11

2020

Pen

ní toky

Tabulka . 7: Cash flow v letech 2018 – 2020
Cash flow
Stav pen ních prost edk a pen ních ekvivalent na za átku
etního období
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
Úpravy o nepen ní operace
istý pen ní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami
pracovního kapitálu a mimo ádnými polo kami
Zm na stavu nepen ních slo ek pracovního kapitálu
istý pen ní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo ádnými
polo kami
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok
ijaté úroky
Zaplacená da z p íjm v . dom rk dan za minulá období
ijaté podíly na zisku
istý pen ní tok z provozní innosti

2018

2019

tis. K

tis. K

2020
tis. K

908

189

283

220 303
238 330

247 370
159 016

236 301
96 752

458 633

406 386

333 053

-4 001

-4 545

-56 399

454 632
1096
-27 636
182
428 274

401 841
-2
5721
-30 030
215
377 745

276 654
-43
2 397
-19 804
215
259 419

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
íjmy z prodeje stálých aktiv
istý pen ní tok vztahující se k investi ní innosti

-489 622
19 355
-470 267

-352 624
40 331
-312 293

-259 223
58 202
-201 021

Zm na stavu dlouhodobých závazk a krátkodobých úv
Zm na stavu pohledávek/závazk ze skup. cashpoolingu
Dopady zm n vlastního kapitálu na pen ní prost edky
istý pen ní tok vztahující se k finan ní innosti
isté zvýšení/sní ení pen ních prost edk a pen ních
ekvivalent
Stav pen ních prost edk a pen ních ekvivalent na konci
období

230 424
-70 713
-118 437
41 274

99 772
19 374
-184 504
-65 358

3 193
-61 860
-58 667

-719

94

-269

189

283

14

Události po rozvahovém dni
Události, které nastaly po rozvahovém dni jsou popsány v kapitole Ú etní záv rka spole nosti
k 31. 12. 2020.
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HLAVNÍ P EDM T PODNIKÁNÍ

Rozsah p edm tu podnikání spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., odpovídal v roce 2020
realizované první etap projektu Transformace KS. Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o.,
zajiš ovala v plném rozsahu pro své zákazníky komplexní slu by a innosti v oblastech
dopravních slu eb, správy nemovitostí, tiskových slu eb, tiskového a obálkovacího centra.
Zm ny v organiza ní struktu e a po tu zam stnanc reflektovaly cíle projektu Transformace
KS a p ípravu na za len ní útvar spole nosti do nových struktur v rámci spole ností
EZ, a. s., a EZ ICT Services, a.s., a to s ú inností k 1. 1. 2021.
ÚSEK GENERÁLNÍHO EDITELE
V roce 2020 byly v p ímé pod ízenosti generálního editele útvary zajiš ující podporu
managementu a poskytovaných slu eb. Konkrétn se jedná o útvary:
-

Odbor Controlling a ekonomika
Odbor Smluvn - právní vztahy
Odd lení BOZP, PO, O P

Vedle standardní innosti v roce 2020 pokra ovala intenzivní spolupráce jednotlivých
odborných útvar se zástupci spole nosti EZ, a. s., na realizaci úkol a cíl projektu
Transformace KS a s tím souvisejících krok v oblasti organiza ní, lidských zdroj , ú etní,
da ové, právní a smluvní.
Druhá fáze projektu Transformace KS byla zam ena na realizaci t í projekt p em ny, a to
k rozhodnému dni 1. 1. 2021:
- rozd lení odšt pením slou ením vybraných nemovitostí z majetku spole nosti
EZ Korporátní slu by, s.r.o., a s nimi souvisejících movitých v cí do majetku spole nosti
EZ Distribuce, a. s.;
- rozd lení odšt pením slou ením tiskových slu eb z majetku spole nosti
EZ Korporátní slu by, s.r.o., do majetku spole nosti EZ ICT Services, a.s.;
- fúze slou ením zbytkové ásti spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., jako spole nosti
zanikající se spole ností EZ, a. s., jako spole ností nástupnickou.
V neposlední ad tyto centrální útvary zajiš ovaly komunikaci o shora uvedených p em nách
k obchodním partner m, dot eným ú ad m a orgán m ve ejné správy.
V p ímé pod ízenost úseku generálního editele byl také útvar Dopravní slu by.
Dopravní slu by
Útvar Dopravní slu by zajiš oval komplexní správu více ne 5 tis. dopravních prost edk v etn
všech souvisejících slu eb, a to zejména pro spole nosti ve Skupin EZ. K hlavním prioritám
útvaru Dopravní slu by pat ilo p edevším zajišt ní bezpe né a ekonomicky efektivní mobility pro
Skupinu EZ.
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Po átkem roku 2020 bylo p evedeno 544 osobních vozidel ze spole nosti EZ Korporátní
slu by, s.r.o., do vlastnictví spole nosti EZ Distribuce, a. s., a to v rámci projektu rozd lení
odšt pením slou ením s ú inností od 1. 1. 2020 a po átkem roku 2021 pak 2 371 vozidel
v rámci fúze do spole nosti EZ, a. s., s ú inností od 1. 1. 2021.
Útvar Dopravní slu by se podílel na p íprav podklad pro výb rová ízení dle zákona
o zadávání ve ejných zakázek. K nejvýznamn jším z nich pat ilo výb rového ízení
na po ízení osobních vozidel. Útvar Dopravní slu by se významn podílel také na p íprav
podklad v rámci projektu Transformace KS, resp. jeho díl í ásti týkající se poskytování
dopravních slu eb.
V rámci maximálního vyu ití vozového parku byly dále rozvíjeny produkty zavedené
v p edchozích letech – záp ky vozidla/autodopl
pro zam stnance k soukromým ú el m.
Vytí enost vozového parku v roce 2020 z stala na úrovni 96 %.
ÚSEK NEMOVITOSTI A SLU BY
V pr
hu roku 2020 prob hla ada organiza ních zm n, které souvisely s p ipravovanou fúzí
jednotlivých útvar a zárove došlo ke zvýšení efektivity v oblasti tiskových slu eb a správy
nemovitostí. Samostatnou kapitolou bylo vypo ádání se se situací kolem epidemie COVID-19,
která významn ovlivnila chod útvar a zejména v pr
hu prvního pololetí byla ada
zam stnanc p ímo zapojena do koordinace a distribuce dezinfekce a ochranných pom cek.
Správa nemovitostí
Útvar Správa nemovitostí poskytoval komplexní administrativní, ekonomickou, provozní
a technickou správu na majetku vlastním i cizím, zejména pro spole nosti EZ, a. s.,
a EZ Distribuce, a. s. Zajiš oval i další slu by pro Skupinu EZ v etn prodeje majetku.
es 100 zam stnanc útvaru vykonávalo práci na více ne p ti stech budovách a tisíci
pozemcích r zných vým r. K hlavním innostem pat ilo pronájem kancelá í, provozoven, sklad ,
pozemk a vybavení spole nostem Skupiny EZ a také stovkám externích nájemc .
Mezi hlavní priority útvaru roku 2020 pat ily aktivity související s projektem Transformace KS,
dále bezpe nost, udr itelné zvyšování efektivity, realizace investi ních projekt , zajišt ní kvality
slu eb a prodej nepot ebného majetku Skupiny EZ. Útvary Správy nemovitostí byly zapojeny
do interních a skupinových projekt , jako nap íklad Redesign zákaznických center pro
spole nost EZ Prodej, a.s., a p ípravu technických kontaktních míst pro spole nost
EZ Distribuce, a. s.
V roce 2020 jsme dozorovým auditem obhájili certifikaci na soulad s SN EN ISO 50001:2012,
kterým plníme po adavky zákona . 406/2000 Sb., o hospoda ení s energiemi a sou asn jsme
provedli rozší ení systému o další areály se spot ebou nad 700 GJ. Poda ilo se udr et
obsazenost kancelá ských prostor okolo 91 %.
Mezi klí ové innosti útvaru pat ila kompletace podklad a aktivity spojené s projektem
em ny odšt pením slou ením, na základ kterého byly p evedeny vybrané nemovitosti
k 1. 1. 2021 do majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s.
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Prob hla implementace systému CAFM (computer aided facility management), která byla
úsp šn ukon ena v prosinci 2020. CAFM je komplexní systém pro správu nemovitostí
zahrnující v sob technickou správu, pasportizaci, ízení údr by, energetický management
a revize. Implementace CAFM je jeden z nejv tších projekt softwarové podpory
ve spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o. Její úsp šná implementace byla vyhodnocena jako
projekt roku v rámci IFMA (International Facility Management Association).
V rámci investi ních projekt byly dokon eny významné akce navázané na dota ní tituly (sní ení
energetické náro nosti budov, instalace fotovoltaických elektráren).
Tiskové slu by
Klí ové pro odd lení Tiskové slu by byly aktivity spojené s projektem Transformace KS
a projektem p em ny do spole nosti EZ ICT Services, a.s. Byla realizována významná ást
obnovy multifunk ních za ízení a kancelá ských tiskáren za nová za ízení, a to v etn obnovy
v zákaznických centrech spole nosti EZ Prodej, a.s.
Výše uvedené skute nosti byly doprovázeny adou optimaliza ních opat ení pro zvýšení
produktivity práce a automatizace inností. Na realizaci t chto opat ení navázaly organiza ní
zm ny, p em b hem roku 2020 byl bez dopadu do kvality slu eb po et pracovních míst
sní en o cca 15 %.
Tiskové a obálkovací centrum
Postupující digitalizace a zejména p echod spole ností EZ Prodej, a.s., a EZ ESCO, a.s.,
k externímu poskytovateli znamenaly v prosinci 2020 roku pokles objemu realizovaného
tiskovým a obálkovacím centrem. V této souvislosti byl zahájen ízený proces ukon ení innosti
poskytování slu eb do konce prvního pololetí 2021.
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DÁRCOVSTVÍ

Tabulka . 8: Poskytnuté dary v roce 2020
adatel
sto M lník
Obec Zabrušany

Poskytnutý dar
vozidlo Mercedes Benz Sprinter, RZ 1AY 3019
vozidlo MERCEDES BENZ SPRINTER 2,2, RZ 1AY3034

eská republika - Ministerstvo vnitra

vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI 2,0, RZ 1TE2690

Gymnázium Velké Mezi í
eské vysoké u ení technické v Praze
eské vysoké u ení technické v Praze
Gymnázium ár nad Sázavou
Gymnázium Moravský Krumlov, p ísp vková organizace
St ední pr myslová škola elektrotechniky a informa ních technologií, Dobruška, s. odboje
670

tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení

St ední pr myslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p ísp vková organizace

tisková za ízení

St ední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
St ední škola elektrotechnická, Lipník nad Be vou, Tyršova 781
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava
Vyšší odborná škola, St ední pr myslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Vyšší odborná škola, St ední pr myslová škola a St ední odborná škola emesel a slu eb,
Strakonice, Zvolenská 934
Západo eská univerzita v Plzni
Západo eská univerzita v Plzni

tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení

Sv tlo Kada z.s.
tský domov, Unhoš
FOND OHRO ENÝCH D TÍ
Nada ní fond VERDA
Gymnázium Jana Blahoslava Ivan ice, p ísp vková organizace
eské vysoké u ení technické v Praze

tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení

RC Radost o.p.s.
St ední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné p ípravy, Hluboká nad Vltavou,
Zvolenovská 53
St ední pr myslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
St ední pr myslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p ísp vková organizace
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava
Vyšší odborná škola, St ední pr myslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Gymnázium T ebí
Gymnázium ár nad Sázavou
St ední pr myslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, p ísp vková organizace
St ední odborné u ilišt stavební, Opava, p.o.
St ední škola - Centrum odborné p ípravy technickohospodá ské, Praha 9,Pod bradská
1/179
St ední škola emesel, Frýdek-Místek, p ísp vková organizace
St ední pr myslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice
Oblastní spolek eského erveného k e eské Bud jovice
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Farní charita Milevsko
Dít a k , z.s. - Sdru ení pro hipoterapii
Oblastní charita Kutná Hora
Diecézní charita Brno

tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení

Denní centrum Barevný sv t, o.p.s.
Lípa pro venkov z.s.
Prostor plus o.p.s.
Oblastní charita T ebo
Vrátka z.s.
Potravinová banka Jiho eského kraje z.s.
Spolek Slune nice

tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení

1. sociální dru stvo VLNA
locvi ná jednota Sokol Vale
Chance 4 Children, z.s.
Gymnázium Moravský Krumlov

tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
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tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení
tisková za ízení

Jednatelé spole nosti p edkládají valné hromad a dozor í rad návrhy na poskytnutí
sponzorských dar v rozsahu definovaném Zakladatelskou listinou.
V roce 2020 byly poskytnuty dary v celkové hodnot 535 tis. K , p em ást svého
sponzorského programu spole nost realizuje prost ednictvím Nada ního fondu SENIO I
SKUPINY EZ, zalo eného v roce 2007, kde darovala finan ní prost edky ve výši 199 tis. K
na podporu a zlepšení kvality ivota senior . V rámci obnovy tiskových za ízení spole nost EZ
Korporátní slu by, s.r.o., darovala celkem 129 vy azených tiskáren 25 partnerským školám
Skupiny EZ a 20 neziskovým organizacím nap regiony k dalšímu vyu ití.
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PERSONALISTIKA

V oblasti pracovn právních vztah a sociální politiky se spole nost v dy sna ila o zachování
sociálního smíru a respektovala zákoník práce v etn navazující legislativy a platnou kolektivní
smlouvu.
Firemní kultura spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., korespondovala s firemní kulturou
Skupiny EZ a dále rozvíjela p ijaté principy.
Vývoj po tu zam stnanc
Významné organiza ní zm ny prob hly k 1. 7. 2020, 1. 9. 2020 a byly realizovány zejména
v souvislosti s p ípravou organiza ní struktury na p echod zam stnanc do spole ností
EZ ICT Services, a. s., a EZ, a. s.
S ú inností od 1. 1. 2021 došlo u 193 zam stnanc k p echodu práv a povinností
z pracovn právních vztah v d sledku fúze slou ením spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o.,
se spole ností EZ, a. s.
K datu 1. 1. 2021 došlo k tzv. rozd lení odšt pením slou ením inností tiskových slu eb,
a to v etn k p echodu práv a povinností z pracovn právních vztah u 22 zam stnanc ,
ze spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., do spole nosti EZ ICT Services, a. s.
Vývoj fyzického po tu zam stnanc v letech 2018 - 2020 je uveden v tabulce . 1: Vybrané
ekonomické ukazatele v letech 2018 -2020.
Pr

rný p epo tený stav zam stnanc v roce 2020 byl: 218,430.

Graf . 1: V ková struktura zam stnanc
k 31. 12. 2020

Graf . 2: Struktura zam stnanc
dle vzd lání k 31. 12. 2020

18

Vzd lávací program
Ve spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., byly kladeny vysoké nároky na odborné znalosti
a další kvalifika ní p edpoklady zam stnanc .
Vzd lávání a rozvoj zam stnanc byl ve spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., realizován
formou zákonných školení a p ezkoušení, prohloubením, zvýšením kvalifikace, rozvojem
profesního, mana erského potenciálu. Probíhaly také vzd lávací aktivity zam ené na skupinu
klí ových zam stnanc , jejich sou ástí byly také 2 workshopy s inspirativními osobnostmi.
Vzd lávání zam stnanc v roce 2020 bylo ovlivn no pandemií COVID-19 a v tšina rozvojových
aktivit byla realizována formou e-learningu, on-line kurz nebo webiná .
Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., v roce v 2020 v novala finan ní prost edky na rozvoj
svých zam stnanc ve výši 621 tisíc K .
Sociální politika
V rámci sociální politiky spole nost poskytovala svým zam stnanc m pen ní i nepen ní
pln ní. Nepen ní pln ní bylo poskytováno nap . mo ností flexibilní formy úpravy pracovní doby,
mo nosti práce z domova (home office), o jeden týden prodlou ené dovolené nad zákonný
nárok, sick days, apod.
Na pen ní pln ní bylo spole ností poskytnuto 14 345 mil. K . Zam stnavatel p edevším
ispíval na penzijní a ivotní pojišt ní, stravování, zdravotní pé i, všem zam stnanc m v
pracovním pom ru byl z ízen osobní ú et, z n ho je mo né hradit, prost ednictvím Cafeterie,
nap . rekreaci, erpat jej formou poukázek Flexi Pass.
Vztahy s odbory
Ve spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., p sobilo v roce 2020 celkem sedm základních
odborových organizací.
V pr
hu roku 2020 probíhalo kolektivní vyjednávání o dodatku k platné kolektivní smlouv ,
týkající se p edevším mzdové oblasti. Kolektivní vyjednávání bylo završeno podpisem dodatku
. 16 kolektivní smlouvy.
V pr
hu roku 2020 prob hlo celkem dvacet t i pravidelných jednání zam stnavatele
se zástupci odborových organizací, ve kterých byly odborovým organizacím p edávány
informace a zajišt no projednání témat stanovených zákoníkem práce a kolektivní smlouvou.

19

COVID-19

Po celou dobu epidemie se vedení spole nosti sna ilo zajistit a zprost edkovat v asné,
objektivní a srozumitelné informace zam stnanc m, a to ze všech dostupných kanál . D raz byl
kladen nejen na komunikaci dovnit , ale i k zákazník m, a to s ohledem na aktuáln
uplat ovaná preventivní nebo re imová opat ení a z nich vyplývajících zm ny do zp sobu nebo
rozsahu poskytovaných slu eb.
Vedení spole nosti postupovalo pln v souladu s opat eními a pravidly definovanými ve
Skupin EZ. Byla nastavena etná preventivní a hygienická opat ení: omezení slu ebních cest,
raz na elektronickou komunikaci, omezení fyzických kontakt , nošení roušek a práce
z domova. Na vybraných pracovištích došlo k reorganizaci sm n tak, aby v dy byla zajišt na
záloha pracovník a zajišt n chod pracovišt .
Dále spole nost zajistila zam stnanc m ochranné osobní pom cky v podob desinfekce,
roušek, jednorázových rukavic nebo ochranných štít . Byly zajišt ny technické prost edky a byly
provád ny desinfekce pracoviš a spole ných prostor, respektive sdílených osobních vozidel.
Zam stnanc m byla k dispozici také speciální telefonní linka a slu ba uLéka e.cz, na kterou se
mohli obracet s dotazy nejen s dotazy ke COVID-19.
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OCHRANA IVOTNÍHO PROST EDÍ

Ochrana ivotního prost edí ve spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., je nastavena v souladu
s cíli a náplní Politiky bezpe nosti a ochrany ivotního prost edí.
hem roku 2020 ve spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., nedošlo v oblasti ivotního
prost edí k ádné havárii i mimo ádné události.
Agenda ochrany ivotního prost edí ve spole nosti
edevším provozní innosti z t chto oblastí:

EZ Korporátní slu by, s.r.o., obnáší

Ochrana ovzduší,
Ochrana vod a nakládání s vodami,
Nakládání s odpady,
Nakládání s chemickými látkami a sm smi,
Ochrana p írody a krajiny a pé e o ni,
Sanace a rekultivace – staré ekologické zát e.

Prost ednictvím integrovaného systému pln ní ohlašovacích povinností (ISPOP) plní spole nost
EZ Korporátní slu by, s.r.o., ohlašovací povinnosti v oblasti ochrany ovzduší, vod a odpad .
Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., provozuje celou adu za ízení, která jsou dle zákona
o ochran ovzduší klasifikována jako nevyjmenovaná a vyjmenovaná stacionární za ízení. Jedná
se zejména o plynové kotelny a dieselagregáty.
Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., plní povinnosti v oblasti nakládání s vodami. V této
souvislosti jde zejména o zajišt ní provozu a údr by vodních d l jako jsou nap . isti ky
odpadních vod, odlu ova e ropných látek, odlu ova e tuk , deš ové usazovací nádr e apod.
V oblasti nakládání s odpady se spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., p i svých innostech
sna í p edcházet vzniku odpad . Proces nakládání s odpady je neustále zefektiv ován. Veškeré
vyprodukované odpady jsou p edávány specializovaným smluvním partner m pro zajišt ní
odvozu, sb ru a výkupu odpad ur ených k jejich následnému vyu ití, p ípadn k odstran ní.
Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., je zapojena do unikátního projektu „Zelená firma“,
jeho provozovatelem je spole nost REMA Systém, a.s. Výstupem je oprávn ní pou ívat
certifikát „Zelená firma“, díky n mu je umo no zam stnanc m zbavovat se vyslou ilých
elektroza ízení prost ednictvím sb rných box , co významn p ispívá k ochran ivotního
prost edí.
Jako vlastník a správce pozemk spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., v p ípad pot eby
zajiš uje kácení d evin. D vodem kácení m e být stá í, špatný zdravotní stav d eviny i
vyhodnocení bezpe nostního rizika. V pr
hu roku 2020 rovn spole nost zajistila dle
provedení náhradní výsadby d evin, v etn jejich následné pé e.
Pod záštitou Ministerstva financí R, Ministerstva ivotního prost edí a dalších zainteresovaných
subjekt probíhala ve ty ech lokalitách (Ostrava – Sokolská, Karlovy Vary – Tuhnice, Kutná
Hora, Hradec Králové – Plotišt ) odstran ní starých ekologických zát í, p em v lokalit
Hradec Králové – Plotišt byl zahájen proces ukon ení staré ekologické zát e. V zá í 2020 byla
podepsána dohoda s Ministerstvem financí R o ukon ení smlouvy . 190/97/02 o úhrad
nákladu vynalo ených na vypo ádání závazk .
21

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ETNÍ ZÁV RKA SPOLE NOSTI K 31. 12. 2020
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POPIS SPOLE NOSTI
Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., (dále jen „spole nost”) vznikla dne 24. 10. 2000
a sídlí v Ostrav , Moravská Ostrava, 28. íjna 3123/152, identifika ní íslo 262 06 803.
Hlavním p edm tem innosti spole nosti je poskytování podp rných slu eb do Skupiny
EZ (správa, údr ba a zajiš ování pronájm nemovitostí a dopravních prost edk ,
poskytování tiskových slu eb a slu eb tiskového sálu a dalších slu eb).
Spole nost nemá pobo ku v zahrani í.
Spole nost je sou ástí Skupiny EZ. Jediným spole níkem a 100% vlastníkem spole nosti
je spole nost EZ, a. s.
Spole nost v roce 2020 nenabyla ádné vlastní podíly.
Spole nost je sou ástí konsolida ního celku mate ské spole nosti. Konsolidovaná ú etní
záv rka je ulo ena na internetových stránkách spole nosti EZ, a. s.
Statutární orgán je kolektivní. Spole nost zastupují v dy spole

dva jednatelé.

lenové statutárních orgán k 31. 12. 2020:
Rada jednatel
edseda rady jednatel

Ing. Petr Nasadil

len rady jednatel

Ing. Daniel Pospíšil

Dozor í rada
edseda dozor í rady:
Místop edseda dozor í rady:
len dozor í rady:

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA
Ing. Martin Novák, MBA
Mgr. Michaela Soudná, MBA

Spole nost m la k datu záv rky následující organiza ní strukturu:
úsek Generální editel,
úsek Nemovitosti a Slu by.
V údajích, které jsou p edm tem zápisu do ve ejného rejst íku, byly v roce 2020 provedeny
tyto zm ny:
Ke dni 25. 2. 2020 byly v souvislosti s transformací podp rných slu eb ve Skupin
ve ejném rejst íku vymazány tyto p edm ty podnikání spole nosti:
hostinská innost
innost ú etních poradc , vedení ú etnictví a vedení da ové evidence
vedení spisovny
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EZ ve

Dne 1. 1. 2020 byly do ve ejného rejst íku zapsány tyto p em ny spole nosti:
em na I
EZ, a. s., jako jediný spole ník spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., (dále jen
„Rozd lovaná spole nost“) a jako jediný akcioná spole nosti EZ Distribuce, a. s., (dále
jen „Nástupnická spole nost I“) rozhodl o zám ru provést p em nu spole nosti (dále jen
„P em na I“). Na základ tohoto rozhodnutí byl podle eského práva v souladu
s ust. § 243, § 250 a ust. § 314 zákona . 125/2008 Sb., o p em nách obchodních
spole ností a dru stev, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „Zákon o p em nách“)
sestaven Projekt rozd lení odšt pením slou ením. Dne 12. prosince 2019 byl Projekt
rozd lení odšt pením slou ením schválen rozhodnutím jediného spole níka v p sobnosti
Valné hromady. Projekt rozd lení odšt pením slou ením je p edm tem notá ského zápisu
uve ejn ného ve Sbírce listin.
em na spole nosti byla zapsána do ve ejného rejst íku dne 1. ledna 2020.
Dle Projektu rozd lení odšt pením slou ením mezi zú astn nými spole nostmi,
Rozd lovanou spole ností a Nástupnickou spole ností I, Rozd lovaná spole nost
nezanikla, ale došlo k p echodu vy len né ásti jm ní, konkrétn vybraných vozidel
nále ících do vozového parku, závazku v i ovládané nebo ovládající osob (smlouva o
úv rovém rámci . 2019/4) a odlo ené dan z p íjm , resp. odlo eného da ového
závazku, který se vá e k odšt pované ásti jm ní, Rozd lované spole nosti na
Nástupnickou spole nost I.
em na II
EZ, a. s., jako jediný spole ník Rozd lované spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o.,
rozhodl o zám ru provést p em nu spole nosti (dále jen „P em na II“). Dne 23. íjna 2019
byl sepsán formou notá ského zápisu Projekt p em ny rozd lením odšt pením slou ením.
Vyhotovením notá ského zápisu se v souladu s ustanovením § 315 odst. 2 Zákona o
em nách stal projekt p em ny ú inným. Nástupnickou spole ností je spole nost EZ,
a.s. (dále jen Nástupnická spole nost II).
em na spole nosti byla zapsána do ve ejného rejst íku dne 1. ledna 2020.
Dle Projektu rozd lení odšt pením slou ením mezi zú astn nými spole nostmi,
Rozd lovanou spole ností a Nástupnickou spole ností II, Rozd lovaná spole nost
nezanikla, ale došlo k p echodu ásti jm ní, která je tvo ena majetkem vymezeným
v Projektu rozd lení odšt pením slou ením a odlo enou daní z p íjm , resp. odlo eným
da ovým závazkem, který se vá e k odšt pované ásti jm ní, Rozd lované spole nosti
na Nástupnickou spole nost II.
Rozhodným dnem, tj. dnem, od n ho se jednání Rozd lované spole nosti týkající se
odšt povaných ástí jm ní pova uje z ú etního hlediska za jednání uskute ované na ú et
Nástupnických spole ností I a II, je 1. 1. 2020.
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Rozsah odšt pených aktiv a pasiv byl definován jako ní e uvedený majetek (v tis. K ):

V tis. K

Odšt povaná ást I
Netto hodnota

Odšt povaná ást II
Netto hodnota

Aktiva

101 731

2 963

Dlouhodobý hmotný majetek

101 731

2 722

Hmotné movité v ci a jejich soubory

101 731

2 722

asové rozlišení aktiv

-

241

Náklady p íštích období

-

241

Pasiva

104 035

241

Dlouhodobé závazky

104 035

241

4 035

241

100 000

-

-2 304

2 722

Odlo ený da ový závazek
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
Odšt povaná istá aktiva celkem

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY
ilo ená ú etní záv rka byla p ipravena podle zákona o ú etnictví a provád cí vyhlášky
k n mu ve zn ní platném pro rok 2020 a 2019.
OBECNÉ Ú ETNÍ ZÁSADY, Ú ETNÍ METODY A ODCHYLKY OD T CHTO METOD
Zp soby oce ování, které spole nost pou ívala p i sestavení ú etní záv rky, jsou
následující:
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které obsahují cenu
po ízení a náklady s po ízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. K je odepisován do náklad na základ
edpokládané doby ivotnosti p íslušného majetku (48 – 72 m síc ).
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b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý vkladem ástí podnik v letech 2006
a 2007 byl do spole nosti vlo en v ú etních cenách dle evidence vkládajících spole ností.
Tyto ceny byly výchozí pro stanovení základny pro ú etní odpisování a v zapo atém
etním odpisování spole nost pokra uje. V zapo atém da ovém odpisování
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, dle p íslušných ustanovení zákona
o dani z p íjm , spole nost pokra uje jako právní nástupce poplatníka.
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. K se oce uje v po izovacích cenách, které
zahrnují cenu po ízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s po ízením související.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho
po izovací cenu. Opravy a údr ba se ú tují do náklad .
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku p edstavuje rozdíl mezi ocen ním ástí podnik
nabytých vkladem organiza ních jednotek „Správa majetku“ spole ností Západo eská
energetika, a.s., Východo eská energetika, a.s., St edo eská energetická a. s.,
Severomoravská energetika, a.s., a Severo eská energetika, a.s., k 1. 5. 2007
a k 1. 7. 2006 a souhrnem ocen ní jednotlivých slo ek majetku v ú etnictví vkládajících
etních jednotek sní eným o p evzaté závazky.
ODPISY
Odpisy jsou vypo teny na základ po izovací ceny a p edpokládané doby ivotnosti
íslušného majetku. P edpokládaná ivotnost je stanovena takto:
Popis

Po et let

Budovy

30 - 50

Stavby

8 - 50

Inventá

4 - 30

Osobní automobily
Nákladní a speciální automobily

4-8
2 - 20

Odpisy vlo eného dlouhodobého majetku byly vypo teny dle p vodních ivotností
stanovených vkládajícími spole nostmi:
Popis

Po et let

Stavby

25 - 50

Inventá

4 - 30

Stroje, p ístroje a za ízení

4 - 20

Osobní automobily
Nákladní a speciální automobily
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

4
8 - 12
15

c) Finan ní majetek
Dlouhodobý finan ní majetek tvo í realizovatelné podíly.
Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným
papírem k obchodování, cenným papírem dr eným do splatnosti ani majetkovou ú astí.
Podíly a cenné papíry se oce ují po izovacími cenami, které zahrnují cenu po ízení a p ímé
náklady s po ízením související, nap . poplatky a provize maklé m a burzám.
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d) Pen ní prost edky
Pen ní prost edky tvo í ceniny a peníze na bankovních ú tech.
V rámci Skupiny EZ byl zaveden systém vyu ívání volných pen ních prost edk
jednotlivých spole ností Skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prost edky vlo ené do tohoto
systému nebo vyu ívané z tohoto systému k datu ú etní záv rky jsou v rozvaze vykázány
v polo kách „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“, p ípadn
„Krátkodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“, a zm na stavu t chto prost edk
je vykázána v p ehledu o pen ních tocích v polo ce „Zm na stavu pohledávek/závazk
ze skup. cashpoolingu“.
e) Pohledávky
Pohledávky se oce ují jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se oce ují po izovací
cenou. Ocen ní pochybných pohledávek se sni uje pomocí opravných polo ek na vrub
náklad na jejich realiza ní hodnotu.
f) Vlastní kapitál
Základní kapitál spole nosti se vykazuje ve výši zapsané ve ve ejném rejst íku krajského
soudu. P ípadné zvýšení nebo sní ení základního kapitálu na základ rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni ú etní záv rky zaregistrováno, se vykazuje jako zm ny
základního kapitálu.
g) Cizí zdroje
Spole nost vytvá í zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a
rizika v p ípadech, kdy lze s vysokou mírou pravd podobnosti stanovit titul, výši a termín
pln ní p i dodr ení v cné a asové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
h) Devizové operace
Majetek a závazky po ízené v cizí m
se oce ují v eských korunách v kurzu platném ke
dni jejich vzniku a k rozvahovému dni jsou ocen ny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným
eskou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se ú tují do finan ních výnos nebo
finan ních náklad b ného roku.
i)

tování výnos a náklad

Výnosy a náklady se ú tují asov rozlišené, tj. do období, s ním v cn i asov souvisejí.
Spole nost ú tuje na vrub náklad tvorbu rezerv a opravných polo ek na krytí všech rizik,
ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení ú etní záv rky známy.
O tr bách vyplývajících z dlouhodobých smluv na poskytování slu eb v rámci Skupiny EZ
se ú tuje a v okam iku dokon ení a vyfakturování zakázky, a to zp sobem stanoveným
v uzav ené smlouv .
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j) Da z p íjm
Náklad na da z p íjm se po ítá za pomoci platné da ové sazby z ú etního zisku
zvýšeného nebo sní eného o trvale nebo do asn da ov neuznatelné náklady
a nezda ované výnosy (nap . tvorba a zú tování ostatních rezerv a opravných polo ek,
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy, atd.).
Spole nost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu dan z p íjm poní ený
o zaplacené zálohy. Pokud zálohy na da z p íjm p evyšují odhadovanou splatnou da
k datu ú etní záv rky, je rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka.
Odlo ená da se vykazuje u všech p echodných rozdíl mezi z statkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich da ovou hodnotou. Rozdíly, které vznikly z d vodu vklad
ástí podniku do základního kapitálu, jsou ke dni vkladu zaú továny p ímo do vlastního
kapitálu. Odlo ená da ová pohledávka je zaú tována, pokud je pravd podobné, e ji bude
mo né da ov uplatnit v budoucnosti.
k) Dotace
O p ijatých investi ních dotacích je ú továno zp sobem sni ujícím po izovací hodnotu
majetku. Dotace je zaú tována v okam iku jejího p ijetí i nezpochybnitelného nároku na
ijetí.
l) Pou ití odhad
Sestavení ú etní záv rky vy aduje, aby vedení spole nosti pou ívalo odhady a
edpoklady, je mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazk k datu ú etní záv rky
a na vykazovanou výši výnos a náklad za sledované období. Vedení spole nosti
stanovilo tyto odhady a p edpoklady na základ všech jemu dostupných relevantních
informací. Nicmén , jak vyplývá z podstaty odhadu, skute né hodnoty v budoucnu se
mohou od t chto odhad odlišovat.
m) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky, je
zachycen v ú etních výkazech v p ípad , e tyto události poskytly dopl ující informace
o skute nostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V p ípad , e mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky došlo k významným
událostem zohled ujícím skute nosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou d sledky
chto událostí popsány v p íloze ú etní záv rky, ale nejsou zaú továny v ú etních
výkazech.
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DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. K )
PO IZOVACÍ CENA
Po áte ní
statek
Software

ír stky

Vy azení

Kone ný
statek

P eú tování

4 310

-

-

182

4 492

390

-

-

-

390

-

182

-

-182

-

Celkem 2020

4 700

182

-

-

4 882

Celkem 2019

12 945

-

-8 245

-

4 700

Vy azení

Kone ný
statek

etní
hodnota

Ostatní ocenitelná práva
Nedokon ený dlouhodobý nehmotný
majetek

OPRAVNÉ POLO KY A OPRÁVKY
Po áte ní
statek
Software

Odpisy

-4 055

-337

-

-4 392

100

-67

-8

-

-75

315

-

-

-

-

-

Celkem 2020

-4 122

-345

-

-4 467

415

Celkem 2019

-12 054

-313

8 245

-4 122

578

Ostatní ocenitelná práva
Nedokon ený dlouhodobý
nehmotný majetek

33

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. K )
PO IZOVACÍ CENA
Po áte ní
statek
Pozemky

em na

179 424

ír stky

Vy azení

Kone ný
statek

evody

P eú tování

-

-

-2 615

-

332

177 141

4 620 946

-

-

-30 705

615

93 160

4 684 016

239 676

-3 613

-

-15 704

-

24 427

244 786

1 274 077

-167 800

-

-31 162

-

118 665

1 193 780

Inventá

126 290

-

-

-3 930

-615

2 708

124 453

Jiný dl. hmotný majetek
(bez um leckých d l)

182 164

-

-

-2 223

22

5 562

185 525

8 806

-

-

-

-

-

8 806

66 337

-

194 188

-

-

-237 022

23 503

-

-

7 832

-

-

-7 832

-

40 633

-

-

-

-

-

40 633

Pasivní oce ovací rozdíl
k nabytému majetku

-1 513 797

-

-

-

-

-

-1 513 797

Celkem 2020

5 224 556

-171 413

202 020

-86 339

22

-

5 168 846

Celkem 2019

5 872 665

-920 870

346 995

-74 234

-

-

5 224 556

Stavby
Stroje, p ístroje a za ízení
Dopravní prost edky

Um lecká díla
Nedokon ený dl. hmotný
majetek
Zálohy
Aktivní oce ovací rozdíl k
nabytému majetku

OPRAVNÉ POLO KY A OPRÁVKY
Po áte ní
statek
Pozemky

em na

Odpisy

Prodej

Vy azení

Kone ný
statek

eú tování

etní
hodnota

Opravné
polo ky

-

-

-

-

-

-

-

-6 218

170 923

-1 774 156

-

-94 232

-11 856

30 705

-615

-1 850 154

-283 876

2 549 986

-159 317

891

-19 548

-8

15 704

-

-162 278

-

82 508

-613 359

66 069

-187 106

-3 178

31 162

-

-706 412

-

487 368

-113 310

-

-3 633

-

3 930

615

-112 398

-

12 055

-37 538

-

-5 804

-

2 223

-22

-41 141

-5 449

138 935

Um lecká díla

-

-

-

-

-

-

-

-

8 806

Nedokon ený dl.
hm. majetek

-

-

-

-

-

-

-

-

23 503

Aktivní oce .
rozdíl k majetku

-34 313

-

-2 709

-

-

-

-37 022

-

3 611

Pasivní oce .
rozdíl k majetku

1 362 418

-

100 920

-

-

-

1 463 338

-

-50 459

Celkem 2020

-1 369 575

66 960

-212 112

-15 042

83 724

-22

-1 446 067

-295 543

3 427 236

Celkem 2019

-1 900 973

659 440

-195 944

-4 765

72 667

-

-1 369 575

-335 808

3 519 173

Stavby
Stroje, p ístroje a
za ízení
Dopravní
prost edky
Inventá
Jiný dl. hm. maj.
(bez um leckých
l)
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K 31.12. 2020 a 31. 12. 2019 souhrnná výše hmotného majetku neuvedeného v rozvaze
inila v po izovacích cenách 303 535 tis. K a 300 786 tis. K .
Spole nost upravila ocen ní dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho ni ší
zp tn získatelné hodnot prost ednictvím opravné polo ky (viz odstavec 6).
Pasivní oce ovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 1 513 797 tis. K vznikl vkladem ástí
podnik k 1. 7. 2006.
Aktivní oce ovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 40 633 tis. K vznikl vkladem ásti
podniku k 1. 5. 2007.
c) Dlouhodobý finan ní majetek
Spole nost k 31.12. 2020 a 31. 12. 2019 eviduje 0,0178 % podíl ve spole nosti EZ OZ
uzav ený investi ní fond a.s.
K 31.12. 2020 byl podíl p ecen n na reálnou hodnotu 338,05 K za jednu akcii a celková
hodnota podílu vykázaná k 31. 12. 2020 iní 2 130 tis. K
Realizovatelné cenné papíry se p ece ují na reálnou hodnotu. Toto p ecen ní bylo
pova ováno za trvalé a ú továno do finan ních náklad .
K 31. 12. 2019 byl podíl p ecen n na reálnou hodnotu 348,65 K za jednu akcii a celková
hodnota podílu vykázaná k 31.12. 2019 iní 2 197 tis. K .

POHLEDÁVKY
K 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 pohledávky po lh
7 306 tis. K a 6 664 tis. K .

splatnosti více ne 30 dní inily

Na nesplacené pohledávky, které jsou pova ovány za pochybné, byly v roce 2020 a 2019
vytvo eny opravné polo ky na základ analýzy vymahatelnosti a v kové struktury
pohledávek (viz odstavec 6).
K 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 m la spole nost jiné dlouhodobé pohledávky ve výši
19 974 tis. K a 6 694 tis. K týkající se p edevším jistin vyplývajících z nájemních smluv
a jistiny vztahující se k palubním jednotkám ve vozidlech spole nosti slou ícím k výb ru
mýta. K 31. 12. 2020 eviduje spole nost jinou dlouhodobou pohledávku z titulu dotace ve
výši 10 838 tis. K (viz odstavec 14).
Dohadné ú ty aktivní zahrnují p edevším vyú tování poskytovaných slu eb ve Skupin
EZ, o ekávaná pln ní z pojišt ní odpov dnosti provozu vozidel, vyú tování energií a
slu eb odb ratel m, nevyfakturované nájemné a související slu by.
Polo ka stát – da ové pohledávky je v roce 2020 tvo ena zejména uhrazenými zálohami
na da z p íjmu za rok 2020 a p eplatkem dan z p íjmu za rok 2019.
Polo ka jiné pohledávky je v roce 2020 tvo ena zejména pohledávkami z titulu dotací
(viz odstavec 14) a v roce 2019 je tvo ena zejména slo enou kaucí na distribuci
pohonných hmot.
Pohledávky za sp ízn nými osobami (viz odstavec 18).
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OPRAVNÉ POLO KY
Opravné polo ky vyjad ují p echodné sní ení hodnoty aktiv.
Zm ny na ú tech opravných polo ek (v tis. K ):
Opravné polo ky
k:
dlouhodobému
majetku
pohledávkám
- zákonné
- ostatní

statek
k 31. 12. 2018

Tvorba
opravné
polo ky

Zú tování
opravné
polo ky

statek
k 31. 12. 2019

Tvorba
opravné
polo ky

Zú tování
opravné
polo ky

statek
k 31.12.2020

-350 330

-13 876

28 398

-335 808

-3 522

43 785

-295 543

-6 251

-3 933

4 048

-6 136

-1 759

1 259

-6 636

-5 842

-214

495

-5 561

-482

320

-5 723

-409

-3 719

3 553

-575

-1 277

939

-913

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

PEN

NÍ PROST EDKY

Spole nost je sou ástí systému cash-poolingu spravovaného pro spole nosti Skupiny EZ
Komer ní bankou, a.s. Pen ní prost edky v CZK p evedené v rámci cash-poolingu
mate ské spole nosti EZ, a. s. jsou úro eny úrokovou sazbou PRIBOR O/N - 0,5 % p. a.,
minimáln 0,03 % p. a. (pohledávky).
Pen ní prost edky v CZK poskytované v rámci cash-poolingu mate skou spole ností jsou
úro eny sazbou PRIBOR O/N + 0,30 % p.a., minimáln 0,30% p. a. (závazky).
Pen ní prost edky v EUR p evedené v rámci cash-poolingu mate ské spole nosti
EZ, a. s., jsou úro eny úrokovou sazbou dle p íslušného Oznámení KB o úrokových
sazbách v CM, aktuáln 0,00 % p.a. (pohledávky). Pen ní prost edky v EUR poskytované
v rámci cash-poolingu mate skou spole ností jsou úro eny sazbou EUR LIBOR O/N +
0,35 % p.a., minimáln 0,35% p.a. (závazky).
statek pen ních prost edk poskytnutých v rámci cash-poolingu k 31. 12. 2020
a 31. 12. 2019 inil 594 549 tis. K a 532 689 tis. K a v rozvaze je vykázán
v krátkodobých pohledávkách v ádku Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba.

ASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV
Náklady p íštích období k 31. 12. 2020 zahrnují p edevším z statky pohonných hmot ke
konci ú etního období a asové rozlišení drobného hmotného majetku vedeného
v operativní evidenci.
Náklady p íštích období k 31. 12. 2019 zahrnují p edevším z statky pohonných hmot ke
konci ú etního období, nakoupení dálni ní známky na další období, zaplacené nájemné
a odpov dnosti ze škody.
Náklady p íštích období jsou ú továny do náklad období, do kterého v cn a asov
ísluší.
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VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál spole nosti ve výši 3 435 610 tis. K se skládá z jednoho pln splaceného
podílu.
Na základ rozhodnutí valných hromad spole nosti konaných dne 15. 6. 2020
a 20. 6. 2019 bylo schváleno následující rozd lení zisku za rok 2019 a 2018 (v tis. K ):
Zisk roku 2019

214 163

Zisk roku 2018

162 093

Výplata dividend

-

Výplata dividend

-162 093

evod na ú et nerozd leného zisku

Výplata dividend ze zisku minulých let
evod na ú et nerozd lného zisku

-214 163

-22 411

Zm ny vlastního kapitálu viz výkaz P ehled o zm nách vlastního kapitálu.
REZERVY
Zm ny na ú tech rezerv (v tis. K ):
statek
k 31. 12. 2018

Rezervy
na da z p íjm
rezerva na restrukturalizaci
rezerva na konkuren ní
dolo ku
rezerva na zam stnanecké
po itky
Celkem

Tvorba
rezerv

Zú tování
rezerv

statek
k 31. 12. 2019

Tvorba
rezerv

Zú tování
rezerv

statek
k 31.12.2020

13 995

-

-13 995

-

-

-

-

-

2 816

-

2 816

212

-2 816

212

-

-

-

-

389

-

389

72 147

16 947

-6 333

82 761

-34 630

-2 311

45 820

86 142

19 763

-20 328

85 577

-34 029

-5 127

46 421

K 31. 12. 2020 byla rezerva na da z p íjmu právnických osob zapo tena se zaplacenými
zálohami a výsledná pohledávka ve výši 19 674 tis. K je v rozvaze vykázána
v krátkodobých pohledávkách v polo ce C.II.2.4.3 Stát – da ové pohledávky.
K 31. 12. 2019 byla rezerva na da z p íjmu právnických osob zapo tena se zaplacenými
zálohami a výsledná pohledávka ve výši 7 231 tis. K je v rozvaze vykázána v krátkodobých
pohledávkách v polo ce C.II.2.4.3 Stát – da ové pohledávky.
Ostatní rezervy jsou reprezentovány rezervou na zam stnanecké po itky, rezervou na
restrukturalizaci a rezervou na konkuren ní dolo ky.

ZÁVAZKY
K 31. 12. 2020 má spole nost závazky více jak 30 dní po splatnosti v hodnot 332 tis. K .
K 31. 12. 2019 m la spole nost závazky více jak 30 dní po splatnosti v hodnot 21 tis. K .
Spole nost k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 eviduje 4 778 tis. K a 9 336 tis. K splatných
závazk pojistného na sociální a zdravotní zabezpe ení.
Dohadné ú ty pasivní zahrnují p edevším nevyplacené odm ny b ného období,
související náklady na zdravotní a sociální pojišt ní, nevyfakturované slu by související
s pronájmem nemovitostí (nájemné, úklid, ostraha, teplo, plyn, elektrická energie, voda),
nevyfakturované IT slu by, poštovní slu by a tiskové slu by a náklady na povinné a
havarijní pojišt ní vozidel.
Závazky v

i sp ízn ným osobám (viz odstavec 18).
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DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 m la spole nost jiné dlouhodobé závazky ve výši
8 628 tis. K a 5 948 tis. K , které p edstavují p edevším pen ní deposit vyplývající
z nájemních smluv.
K 31. 12. 2019 vykazuje spole nost dlouhodobý závazek, který je tvo en úv rem
poskytnutým mate skou spole ností EZ, a. s., v hodnot 100 000 tis. K .

DA Z P ÍJM
Na základ p edb né kalkulace spole nost vy íslila da z p íjmu následovn :
2020

2019

v tis. K

v tis. K

236 301

247 370

-14 474

-34 888

9 852

2 230

Odpis oce ovacího rozdílu k nabytému majetku

-98 211

-98 211

Zm na neda ových rezerv

-39 155

13 430

Zú tování ú etních opravných polo ek

-39 922

-14 356

Zú tování dohadných polo ek na odm ny

-21 802

-27

3 953

4 878

36 542

120 426

19%

19%

6 943

22 881

-53

-256

Zisk p ed zdan ním
Rozdíly mezi ú etními a da ovými odpisy
Rozdíl mezi ú etní a da ovou z statkovou cenou
prodaného dlouhodobého majetku

Ostatní neda ové náklady
Zdanitelný p íjem
Sazba dan z p íjm
Da
Slevy na dani
Rezerva na da z p íjm

6 890

22 625

-

-14 482

6 890

8 143

Úprava dan minulých let
Splatná da

Výpo et dan za rok 2020 a 2019 je p edb ný. Spole nost podá ádné da ové p iznání
do 1. 7. daného roku.

Spole nost vy íslila odlo enou da následovn (v tis. K ):
2020
Polo ky odlo ené dan

Odlo ená da ová
pohledávka

Rozdíl mezi ú etní a da ovou z statkovou cenou dl.
majetku
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

2019

Odlo ený da ový
závazek

Odlo ená da ová
pohledávka

Odlo ený da ový
závazek

-

-255 272

-

-258 682

8 901

-

27 561

-

OP k pohledávkám

147

-

74

-

56 153

-

63 804

-

Rezervy

8 820

-

16 260

-

Ostatní

3 135

-35

7 276

-29

Celkem

77 156

-255 307

114 975

-258 711

-

-178 151

-

-143 736

OP k dlouhodobému majetku

Netto
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Zm na odlo ené dan (v tis. K ):
statek k 31.12.2019

-143 736

Zm na odlo ené dan a dopadem do vlastního kapitálu, vliv p em n
Zm na odlo ené dan s dopadem do výkazu zisku a ztráty

4 276
-38 691

statek k 31. 12. 2020

-178 151

DOTACE
K 31. 12. 2020 eviduje spole nost p ísliby investi ních dotací v celkové výši 18 515 tis. K .
ást pohledávky z titulu dota ního p íslibu ve výši 7 677 tis. K je vykázána v rozvaze
v ádku C.II.2.4.6. Jiné pohledávky (krátkodobé) a ást pohledávky z titulu dota ního
íslibu ve výši 10 838 tis. K je vykázána v rozvaze ádku C.II.1.5.4 Jiné pohledávky
(dlouhodobé).
V roce 2020 byly spole nosti p islíbeny tyto dotace:
Dotace na Zm ny dokon ené stavby administrativní budovy v Kolín v hodnot
10 838 tis. K z Opera ního programu „Ú inné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdroj energie, podpora zavád ní nových technologií
v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“. Zahájení erpání dota ních prost edk
z tohoto opera ního programu se o ekává v roce 2022.
Dále byla v roce 2020 spole nosti p islíbena dotace na Sní ení energetické náro nosti
budovy B – Louny v hodnot 1 676 tis. K z Opera ního programu „Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost“.
V roce 2020 sní ila spole nost po izovací cenu dlouhodobého majetku o p islíbené dotace
v celkové výši 7 677 tis. K .
K 31. 12. 2019 evidovala spole nost ty i investi ní dotace v celkové hodnot 6 728 tis. K
ur ené k ú innému nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdroj energie, podpo e zavád ní nových technologií v oblasti nakládání s energií a
druhotných surovin. T i dotace v celkové výši 2 187 tis. K jsou ur eny na projekty
fotovoltaických elektráren. tvrtá dotace ve výši 4 541 tis. K byla p islíbena na projekt
„Sní ení tepelných ztrát budovy EZ v Ostrav Vítkovicích“.

NÁJEM
Mezi významné polo ky náklad pat í nájmy dopravních prost edk a nebytových prostor.
Výše nájemného v roce 2020 a 2019 inila 207 996 tis. K a 228 367 tis. K .
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VÝNOSY
Rozpis tr eb spole nosti z b né innosti (v tis. K ):
2020
Pronájem nemovitostí

2019

776 720

759 371

Pronájem dopravních prost edk

555 167

607 795

Ostatní

128 977

413 722

1 460 864

1 780 888

Výnosy celkem

Hlavní tr by spole nosti v roce 2020 z poskytování slu eb souvisejících s údr bou
a zajiš ováním pronájm dopravních prost edk , nemovitostí a z poskytování dalších
podp rných slu eb pro spole nosti ve Skupin EZ. Výnosy jsou p evá
realizovány
v eské republice.

OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních náklad (v tis. K ):
2020
celkem
Pr
rný po et zam stnanc a len
orgán spole nosti
Mzdy a odm ny len orgán

2019

Orgány spole nosti

celkem

Orgány

spole nosti

218

5

467

5

140 531

8 164

278 294

13 416

Sociální zabezpe ení a zdravotní
pojišt ní

46 977

1 348

93 355

2 445

Sociální náklady

21 101

233

39 929

3 223

208 609

9 745

411 578

19 084

Osobní náklady celkem

INFORMACE O SP ÍZN NÝCH OSOBÁCH
V letech 2020 a 2019 neobdr eli sou asní ani bývalí lenové statutárních a dozor ích
orgán a ídící pracovníci ádné p ky, p iznané záruky, zálohy (s výjimkou záloh
vyplacených pro výkon práce vyplývajících z pracovních smluv).
lenové statutárního orgánu a ídící pracovníci mohou pou ívat slu ební automobil
i pro soukromé ú ely, mají sjednáno ivotní pojišt ní a další benefity. len m statutárního
orgánu za výkon funkce nále í odm na lena orgánu.
Sp ízn nými osobami uvedenými v následujících p ehledech jsou spole nosti ve Skupin
EZ.
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Spole nost b
prodává slu by sp ízn ným osobám. V roce 2020 a 2019 dosáhl tento
prodej objemu (v tis. K ):
Sp ízn ná osoba
EZ Distribuce, a. s.
EZ, a. s.
EZ Prodej, a.s.
EZ ESCO, a.s.
EZ ICT Services, a. s.
Telco Pro Services, a. s.
EZ Energetické slu by, s.r.o.
EZ Energetické produkty, s.r.o.
EZ Teplárenská, a.s.
Severo eské doly a.s.
EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
ÚJV
, a. s.
ŠKODA PRAHA a.s.
Elektrárna Po erady, a.s.
Elektrárna Dukovany II, a. s.
Energotrans, a.s.
CEZ RES International B.V.
Elektrárna D tmarovice, a.s.
PRODECO, a.s.
SD – Kolejová doprava, a.s.
Centrum výzkumu
s.r.o.
Elevion Group B.V.
MARTIA a.s.
EZ Energo, s.r.o.
AZ KLIMA a.s.
Revitrans, a.s.
AirPlus, spol. s r.o.
ENESA a.s.
Elektrárna Temelín II, a s.
Solární servis, s.r.o.
Inven Capital, investi ní fond, a.s.
KART, spol. s r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plze s.r.o.
EZ LDS, s.r.o.
Teplo Klášterec s.r.o.
Areál T eboradice, a.s.
HORMEN CE a.s.
EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.
Telco Infrastructure, s.r.o.
EZ Bohunice a.s.
TENAUR, s.r.o.
AZ VENT s.r.o.
Energocentrum Vítkovice, a. s.
EZ Solární, s.r.o.
CEZ Polska Sp. z o.o.
Výzkumný ústav pro hn dé uhlí, a.s.
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

2020
532 508
420 734
156 155
42 001
39 625
35 652
19 211
17 905
14 060
13 832
12 539
10 824
8 957
8 087
8 021
5 861
5 575
4 262
3 939
3 319
2 647
2 518
2 416
2 292
1 778
1 755
1 738
1 374
1 122
1 025
885
733
585
431
430
272
255
227
216
56
10
8
7
1 385 847

2019
659 953
520 288
182 842
61 916
51 328
39 119
29 320
16 408
19 493
22 220
11 028
9 733
8 578
7 910
11 215
2 611
9 136
6 670
6 648
4 126
2 147
2 711
1 558
1 157
4 586
1 059
1 100
1 797
623
470
387
510
303
534
173
282
20
6
1 824
1 636
31
13
4
1 703 473

Spole nost v rámci prodej sp ízn ným osobám dále prodala v roce 2020 a 2019 majetek
spole nosti EZ Distribuce, a. s., v hodnot 4 226 tis. K a 13 333 tis. K a spole nosti
EZ, a. s., v hodnot 567 tis. K a 6 572 tis. K .
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Krátkodobé pohledávky za sp ízn nými osobami (v tis. K ):
Sp ízn ná osoba
EZ Distribuce, a. s.
EZ, a. s.
EZ Prodej, a.s.
Telco Pro Services, a. s.
EZ ICT Services, a. s.
EZ ESCO, a.s.
EZ Energetické slu by, s.r.o.
EZ Energetické produkty, s.r.o.
EZ Teplárenská, a.s.
Severo eské doly a.s.
EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
ÚJV
, a. s.
ŠKODA PRAHA a.s.
Elektrárna Dukovany II, a. s.
Energotrans, a.s.
PRODECO, a.s.
Elektrárna D tmarovice, a.s.
AZ KLIMA a.s.
Centrum výzkumu
s.r.o.
SD – Kolejová doprava, a.s.
Revitrans, a.s.
MARTIA a.s.
Elevion Group B.V.
EZ Energo, s.r.o.
TENAUR, s.r.o.
AirPlus, spol. s r.o.
ENESA a.s.
Elektrárna Temelín II, a. s.
CEZ RES International B.V.
Inven Capital, investi ní fond, a.s.
Solární servis, s.r.o.
KART, spol. s r.o.
EZ LDS, s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plze s.r.o.
Telco Infrastructure, s.r.o.
Teplo Klášterec s.r.o.
EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.
Areál T eboradice, a.s.
HORMEN CE a.s.
Elektrárna Po erady, a.s.
EZ Solární, s.r.o.
EZ Bohunice a.s.
Výzkumný ústav pro hn dé uhlí a.s.

31.12.2020
63 723
30 185
15 398
7 377
5 126
4 837
2 298
1 901
1 465
1 465
1 274
1 195
1 146
1 100
685
591
417
403
366
319
277
243
216
211
187
168
150
133
114
95
75
63
60
58
39
29
28
18
-

31.12.2019
74 480
43 060
11 576
4 888
4 964
6 746
4 130
1 627
1 912
1 534
1 477
1 133
1 205
953
143
549
1 169
424
147
316
386
523
267
167
119
176
129
191
204
71
60
113
40
30
36
50
65
813
112
2
30

143 435

166 017

Celkem

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba ve výši 594 549 tis. K k 31.12. 2020 a
532 689 tis. K k 31. 12. 2019 p edstavují z statek pen ních prost edk v rámci
„cash-poolingu“ (viz odstavec 7).
Spole nost nakupuje výrobky a vyu ívá slu eb sp ízn ných osob v rámci b né obchodní
innosti podniku.
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Objem nákup od sp ízn ných osob v roce 2020 a 2019 (v tis. K ):
Sp ízn ná osoba
EZ, a. s.
EZ ESCO, a.s.
EZ ICT Services, a. s.
EZ Energetické slu by, s.r.o.
EZ Teplárenská, a.s.
EZ Distribuce, a. s.
MARTIA a.s.
AZ KLIMA a.s.
AirPlus, spol. s r.o.
Elektrárna Po erady, a.s.
EZ Prodej, a.s.
Solární servis, s.r.o.
ENESA a.s.
Domat Control System s.r.o.
Energotrans, a.s.
Severo eské doly a.s.
Elektrárna D tmarovice, a.s.
HORMEN CE a.s.
Energocentrum Vítkovice, a. s.
EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.
Celkem

Krátkodobé závazky v
Sp ízn ná osoba
EZ ESCO, a.s.
EZ ICT Services, a. s.
EZ Distribuce, a. s.
EZ Prodej, a.s.
MARTIA a.s.
Telco Pro Services, a. s.
EZ Teplárenská, a.s.
EZ, a. s.
EZ Energetické slu by, s.r.o.
Energotrans, a.s.
AZ KLIMA a.s.
ENESA a.s.
Elektrárna Po erady, a.s.
Elektrárna Temelín II, a. s.
AirPlus, spol. s r.o.
Energocentrum Vítkovice, a. s.
Elektrárna D tmarovice, a.s.
Severo eské doly a.s.

2020
56 486
54 119
50 634
6 195
2 270
1 533
1 063
976
973
834
323
142
134
39
19
1
1
-

2019
63 392
47 410
80 691
13 211
2 206
1 695
1 009
481
297
1 158
326
35
124
423
1 687
1

175 742

214 146

i sp ízn ným osobám (v tis. K ):
31.12.2020
37 686
5 083
4 909
3 495
3 449
490
367
255
83
7
-

31.12.2019
30 866
16 925
4 278
2 580
364
374
12 760
1 756
29
546
87
534
297
222
12
7

55 824

71 637

Celkem

Závazek – ovládaná nebo ovládající osoba ve výši 100 000 tis. K k 31. 12. 2019
edstavuje z statek úv ru poskytnutého mate skou spole ností (viz odstavec 12).

OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY
Jiné provozní výnosy tvo í zejména odpis záporného oce ovacího rozdílu k nabytému
majetku (viz odstavec 4) a náhrady škod od pojiš oven. V p ehledu o pen ních tocích je
tento záporný oce ovací rozdíl vykázán v ádku A.1.1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek.
Jiné provozní náklady tvo í zejména zaplacené pojišt ní majetku.
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2020
(v tis. K )

Ozna .

AKTIVA

žné ú etní období

AKTIVA CELKEM
A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

Netto

Minulé
etní
období
Netto

Brutto

Korekce

6 016 638

-1 752 713

4 263 925

4 319 425

5 175 859

-1 746 077

3 429 782

3 521 949

4 882

-4 467

415

578

B.

I.

B.

I.

1.

B.

I.

2.

Ocenitelná práva

4 882

-4 467

415

578

B.

I.

2. 1.

Software

4 492

-4 392

100

255

B.

I.

2. 2.

Ostatní ocenitelná práva

390

-75

315

323

B.

I.

3.

Goodwill

B.

I.

4.

B.

I.

5.

B.

I.

5. 1.

B.

I.

5. 2.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek a nedokon ený dlouhodobý
nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

5 168 846

-1 741 610

3 427 236

3 519 173

B.

II.

1.

Pozemky a stavby

4 861 157

-2 140 248

2 720 909

2 694 474

B.

II.

1. 1.

Pozemky

177 141

-6 218

170 923

170 649

B.

II.

1. 2.

Stavby

4 684 016

-2 134 030

2 549 986

2 523 825

B.

II.

2.

Hmotné movité v ci a jejich soubory

B.

II.

3.

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

B.

II.

4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

B.

II.

4. 1.

P stitelské celky trvalých porost

B.

II.

4. 2.

Dosp lá zví ata a jejich skupiny

B.

II.

4. 3.

B.

II.

5.

B.

II.

5. 1.

B.

II.

5. 2.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek

Nehmotné výsledky vývoje

B. III.

Dlouhodobý finan ní majetek

B. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Záp ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající
osoba
Podíly - podstatný vliv

B. III. 2.
B. III. 3.
B. III. 4.

Záp

B. III. 5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B. III. 6.

Záp

-981 088

581 931

754 057

1 426 316

-46 848

-145 059

194 331

-46 590

147 741

149 364

194 331

-46 590

147 741

149 364

23 503

23 503

66 337

23 503

23 503

66 337

2 131

2 131

2 198

2 131

2 131

2 198

ky a úv ry - podstatný vliv
ky a úv ry - ostatní

B. III. 7.

Ostatní dlouhodobý finan ní majetek

B. III. 7. 1.

Jiný dlouhodobý finan ní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finan ní majetek

B. III. 7. 2.

1 563 019
-1 473 164

45

Ozna .

AKTIVA
Brutto

C.

Minulé
etní
období
Netto

žné ú etní období

Ob žná aktiva

C.

I.

C.

I.

1.

C.

I.

2.

Nedokon ená výroba a polotovary

C.

I.

3.

Výrobky a zboží

C.

I.

3. 1.

Výrobky

C.

I.

3. 2.

Zboží

C.

I.

4.

Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny

C.

I.

5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

C.

II.

C.

II.

1.

Dlouhodobé pohledávky

C.

II.

1. 1.

Pohledávky z obchodních vztah

C.

II.

1. 2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.

II.

1. 3.

Pohledávky - podstatný vliv

C.

II.

1. 4.

Odložená da ová pohledávka

C.

II.

1. 5.

Pohledávky - ostatní

C.

II.

1. 5. 1. Pohledávky za spole níky

C.

II.

1. 5. 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.

II.

1. 5. 3. Dohadné ú ty aktivní

C.

II.

1. 5. 4. Jiné pohledávky

C.

II.

2.

C.

II.

2. 1.

C.

II.

C.

II.

C.

Korekce

Netto

831 802

-6 636

825 166

779 780

831 788

-6 636

825 152

779 497

20 329

-20

20 309

7 357

20 329

-20

20 309

7 357

355

670

Zásoby
Materiál

Pohledávky

355
19 974

-20

19 954

6 687

Krátkodobé pohledávky

811 459

-6 616

804 843

772 140

Pohledávky z obchodních vztah

136 076

-6 585

129 491

150 691

2. 2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

594 549

594 549

532 689

2. 3.

Pohledávky - podstatný vliv

II.

2. 4.

Pohledávky - ostatní

80 803

88 760

C.

II.

2. 4. 1. Pohledávky za spole níky

C.

II.

2. 4. 2. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní

C.

II.

2. 4. 3. Stát - da ové pohledávky

19 674

19 674

10 239

C.

II.

2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

30 118

30 118

25 718

C.

II.

2. 4. 5. Dohadné ú ty aktivní

23 164

-23

23 141

25 214

C.

II.

2. 4. 6. Jiné pohledávky

7 878

-8

7 870

27 589

14

283

C. III.

Krátkodobý finan ní majetek

C. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

C. III. 2.

Ostatní krátkodobý finan ní majetek

C. IV.

Pen žní prost edky

C. IV. 1.

Pen žní prost edky v pokladn

C. IV. 2.

Pen žní prost edky na ú tech

D.

80 834

14

-31

270
14

14

13

asové rozlišení aktiv

8 977

8 977

17 696

8 962

8 962

17 223

15

15

473

D.

1.

Náklady p íštích období

D.

2.

Komplexní náklady p íštích období

D.

3.

P íjmy p íštích období
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Ozna .

PASIVA

A.

žné ú etní období

PASIVA CELKEM

4 263 925

4 319 425

Vlastní kapitál

3 863 109

3 673 280

Základní kapitál

3 435 610

3 435 610

3 435 610

3 435 610

23 088

23 507

1 810

1 810

21 278

21 697

7

7

21 271

21 690

A.

I.

A.

I.

1.

Základní kapitál

A.

I.

2.

Vlastní podíly (-)

A.

I.

3.

Zm ny základního kapitálu

A.

II.

A.

II.

1.

Ážio

A.

II.

2.

Kapitálové fondy

A.

II.

2. 1. Ostatní kapitálové fondy

A.

II.

2. 2. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)

A.

II.

2. 3.

A.

II.

2. 4. Rozdíly z p em n obchodních korporací (+/-)

A.

II.

2. 5.

Ážio a kapitálové fondy

Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních
korporací (+/-)

Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací
(+/-)

A. III.

Fondy ze zisku

A. III. 1.

Ostatní rezervní fondy

A. III. 2.

Statutární a ostatní fondy

A. IV.

Výsledek hospoda ení minulých let (+/-)

214 163

A. IV. 1.

Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let
(+/-)

214 163

A. IV. 2.

Jiný výsledek hospoda ení minulých let (+/-)

A.

Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-)

V.

Minulé ú etní období

A. VI.

Rozhodnuto o zálohové výplat podílu na zisku (-)

B. + C.

Cizí zdroje

B.

Rezervy

B.

1.

Rezerva na d chody a podobné závazky

B.

2.

Rezerva na da z p íjm

B.

3.

Rezervy podle zvláštních právních p edpis

B.

4.

Ostatní rezervy

47

190 248

214 163

398 898

645 422

46 421

85 577

46 421

85 577

Ozna .

PASIVA

C.

žné ú etní období

Minulé ú etní období

Závazky

352 477

559 845

Dlouhodobé závazky

187 391

249 684

C.

I.

C.

I.

1.

C.

I.

1. 1. Vym nitelné dluhopisy

C.

I.

1. 2. Ostatní dluhopisy

C.

I.

2.

Závazky k úv rovým institucím

C.

I.

3.

Dlouhodobé p ijaté zálohy

C.

I.

4.

Závazky z obchodních vztah

C.

I.

5.

Dlouhodobé sm nky k úhrad

C.

I.

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.

I.

7.

Závazky - podstatný vliv

C.

I.

8.

Odložený da ový závazek

C.

I.

9.

Závazky - ostatní

C.

I.

9. 1. Závazky ke spole ník m

C.

I.

9. 2. Dohadné ú ty pasivní

C.

I.

9. 3. Jiné závazky

C.

II.

C.

II.

1.

C.

II.

1. 1. Vym nitelné dluhopisy

C.

II.

1. 2. Ostatní dluhopisy

C.

II.

2.

Závazky k úv rovým institucím

C.

II.

3.

Krátkodobé p ijaté zálohy

C.

II.

4.

Závazky z obchodních vztah

C.

II.

5.

Krátkodobé sm nky k úhrad

C.

II.

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.

II.

7.

Závazky - podstatný vliv

C.

II.

8.

Závazky ostatní

C.

II.

8. 1. Závazky ke spole ník m

C.

II.

8. 2. Krátkodobé finan ní výpomoci

C.

II.

C.

Vydané dluhopisy

612

100 000

178 151

143 736

8 628

5 948

8 628

5 948

165 086

310 161

833

777

13 761

148 762

150 492

160 622

8. 3. Závazky k zam stnanc m

9 806

19 082

II.

Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního
8. 4.
pojišt ní

4 778

9 336

C.

II.

8. 5. Stát - da ové závazky a dotace

16 727

11 075

C.

II.

8. 6. Dohadné ú ty pasivní

103 757

119 247

C.

II.

8. 7. Jiné závazky

15 424

1 882

1 918

723

D.

Krátkodobé závazky
Vydané dluhopisy

asové rozlišení pasiv

D.

1.

Výdaje p íštích období

D.

2.

Výnosy p íštích období
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1 918

48

677

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2020
(v tis. K )
Ozna ení

Text

Skute nost v ú etním období
žném

I.

Tržby z prodeje výrobk a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

A.

Výkonová spot eba

A. 1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A. 2.

minulém
1 460 864

1 780 888

890 192

943 598

Spot eba materiálu a energie

257 486

281 295

A. 3.

Služby

632 706

662 303

B.

Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

-3 459

-3 025

D.

Osobní náklady

208 609

411 578

D. 1.

Mzdové náklady

140 531

278 294

68 078

133 284

46 977

93 355

21 101

39 929

Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní
pojišt ní a ostatní náklady
Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní
D. 2. 1.
pojišt ní
D. 2.

D. 2. 2. Ostatní náklady
E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

271 513

282 540

E. 1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku

271 014

282 655

E. 1. 1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku - trvalé

311 278

297 178

E. 1. 2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku - do asné

-40 264

-14 523

E. 2.

Úpravy hodnot zásob

E. 3.

Úpravy hodnot pohledávek

499

-115

III.

Ostatní provozní výnosy

198 514

176 333

III. 1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

59 671

40 131

III. 2.

Tržby z prodaného materiálu

771

783

III. 3.

Jiné provozní výnosy

138 072

135 419

F.

Ostatní provozní náklady

59 178

80 118

F. 1.

statková cena prodaného dlouhodobého
majetku

17 657

6 332

F. 2.

Prodaný materiál

F. 3.

Dan a poplatky

13 721

12 773

F. 4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady
íštích období

-39 155

13 430

F. 5.

Jiné provozní náklady

66 955

47 583

*

Provozní výsledek hospoda ení (+/-)

233 345

242 412

49

Ozna ení

Text

Skute nost v ú etním období
žném

Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku podíly

IV.

215

215

215

215

Výnosové úroky a podobné výnosy

1 939

5 881

1 939

5 881

1

44

IV.

1.

Výnosy z podíl - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.

2.

Ostatní výnosy z podíl

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

V.
V.

1.

V.

2.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního
majetku
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního
majetku - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého
finan ního majetku
Náklady související s ostatním dlouhodobým
finan ním majetkem

H.
VI.
VI.

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná
nebo ovládající osoba

VI.

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finan ní oblasti

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

J. 1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná
nebo ovládající osoba

J. 2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.
K.

1

**

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)
L.

Da z p íjm

L. 1.

Da z p íjm splatná

L. 2.

Da z p íjm odložená (+/-)

42

1 297

Ostatní finan ní náklady
Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)

M.

2

Ostatní finan ní výnosy

*

**

minulém

Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)

494

1 094

2 956

4 958

236 301

247 370

46 053

33 207

7 362

8 143

38 691

25 064

190 248

214 163

190 248

214 163

1 662 829

1 963 317

evod podílu na výsledku hospoda ení
spole ník m (+/-)

***

Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)

*

istý obrat za ú etní období = I.+ II.+ III.+ IV.+
V.+ VI.+VII.

50

ehled o pen

ních tocích za období 2020

(v tis. K )
Ozna ení

Text

Skute nost v ú etním období
žném

P.

Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent
na za átku ú etního období

minulém
283

189

236 301

247 370

Pen žní toky z provozní innosti
Z.

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním

A.1.

Úpravy o nepen žní operace

96 752

159 016

A.1.1.

210 468

197 403

A.1.2.

Odpisy stálých aktiv a pohledávek
Zm na stavu opravných položek, rezerv a asového
rozlišení

-69 663

1 194

A.1.2.1.

Zm na stavu opravných položek

-39 764

-14 638

A.1.2.2.

Zm na stavu rezerv

-39 156

13 430

A.1.2.3.
A.1.3.

Zm na z statk asového rozlišení
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních podíl

9 257

2 402

-42 014

-33 799

A.1.4.

Vyú tované nákladové a výnosové úroky

-1 938

-5 837

A.1.5.

Ostatní nepen žní operace

114

270

A.1.6.

Výnosy z podíl na zisku

A.2.

Zm na stavu nepen žních složek pracovního kapitálu

A.2.1.

Zm na stavu pohledávek z provozní innosti

A.2.2.

Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti

A.2.3.

Zm na stavu zásob

A.3.

Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok

A.4.

ijaté úroky
Zaplacená da z p íjm v . dom rk dan za minulá
období

A.5.
A.6.

ijaté podíly na zisku

A.

istý pen žní tok z provozní innosti

-215

-215

-56 399

-4 545

29 659

-10 637

-86 058

6 092

-43

-2

2 397

5 721

-19 804

-30 030

215

215

259 419

377 745

-259 223

-352 624

58 202

40 331

-201 021

-312 293

3 193

99 772

-61 860

19 374

Pen žní toky z investi ní innosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

íjmy z prodeje stálých aktiv

B.

istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti

C.1.

Pen žní toky z finan ní innosti
Zm na stavu dlouhodobých závazk a krátkodobých
úv

C.2.

Zm na stavu pohledávek/závazk ze skup. cashpoolingu

C.3.

Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky

C.
F.

istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti
isté zvýšení/snížení pen žních prost edk a
pen žních ekvivalent

R.

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

51

-184 504
-58 667

-65 358

-269

94

14

283

ehled o zm nách vlastního kapitálu k 31. 12. 2020
(v tis. K )

Po áte ní stav k 1.1.2019

Základní kapitál

Ážio a
kapitálové fondy

3 435 610

23 507

Výsledek hospoda ení za ú etní
období 2019
Podíl na zisku
Kone ný stav k 31.12.2019

3 435 610

23 507

Vliv p em n
Po áte ní stav po fúzi k 1.1.2020

Kumulovaný
výsledek
hospoda ení

3 435 610

23 089

Zaokrouhlení

3 643 621

214 163

214 163

-184 504

-184 504

214 163

3 673 280
-418

214 163

3 672 862

190 248

190 248

-1
3 435 610

23 088

52

Celkem

184 504

-418

Výsledek hospoda ení za ú etní
období 2020
Zm na reálné hodnoty
realizovatelných cenných papír
tovaná do vlastního kapitálu

Kone ný stav k 31.12.2020

Fondy ze zisku

-1
404 411

3 863 109

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2020

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 (dále jen „Zpráva“) je
zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za ú etní období
roku 2020, vypracovanou statutárním orgánem ovládané osoby ve smyslu ustanovení
§ 82 a násl. zákona . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a dru stvech
(zákon o obchodních korporacích), v platném zn ní.
1. Struktura vztah mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Ovládaná/ ízená osoba a zpracovatel zprávy o vztazích
EZ Korporátní slu by, s.r.o., sídlem 28. íjna 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
: 26206803
Zápis: v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ostrav , pod sp. zn.
C 55500
(dále také jen „ ízená osoba“)
Ovládající/ ídící osoba
EZ, a. s., sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PS 14053
:45274649
Zápis: v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, pod sp. zn.
B 1581
(dále také jen „ ídící osoba“)
ídící osoba vlastnila k 31. 12. 2020 100% podíl na základním kapitálu ízené
osoby.
eská republika – Ministerstvo financí vlastnila k 31. 12. 2020 akcie odpovídající
69,78% podílu na základním kapitálu ídící osoby, EZ, a. s., (dále také jen
„Ovládající osoba“).
Osoby ovládané ízenou osobou
Statutární orgán ízené osoby prohlašuje, e v rozhodném období ízená osoba
neovládala ádnou další spole nost. M la majetkovou ú ast (je akcioná em/
spole níkem) v EZ Trade Romania S.R.L., s podílem 0,01 %, a ve spole nosti
EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s., kde iní podíl 0,018 %. Ob tyto spole nosti
jsou sou ástí Skupiny EZ.
Další osoby ovládané stejnou Ovládající osobou
ízená osoba byla v roce 2020 sou ástí Skupiny EZ ovládané ídící osobou.
Sou ástí Skupiny EZ byl v roce 2020 také Koncern EZ ízený ídící osobou.
ízená osoba byla po celý rok 2020 lenem Koncernu EZ, p em dalšími leny
Koncernu EZ byly následující ízené osoby:
Areál T eboradice, a.s.; EZ Bohunice a.s.; EZ Distribuce, a. s.; EZ Energetické
produkty, s.r.o.; EZ Energetické slu by, s.r.o.; EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.;
EZ ESCO, a.s.; EZ ICT Services, a. s.; EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.;
53

EZ Prodej, a.s.; EZ Teplárenská, a.s.; Elektrárna D tmarovice, a.s.;
Elektrárna Dukovany II, a. s.; Elektrárna M lník III, a. s.; Elektrárna Temelín II, a. s.;
Energetické centrum s.r.o.; Energotrans, a.s.; MARTIA a.s.; PRODECO, a.s.;
Revitrans, a.s.; Severo eské doly a.s.; SD - Kolejová doprava, a.s.
a Telco Pro Services, a. s.
Koncernová deklarace obsahující aktuální seznam len Koncernu EZ je
k dispozici na www.cez.cz/koncern-cez.
Podle informací poskytnutých ídící osobou vypracovala rada jednatel ízené
osoby schéma struktury vztah mezi osobami ovládanými Ovládající osobou, resp.
ízenými ídící osobou. Schéma struktury vztah celého podnikatelského
seskupení ovládaného Ovládající osobou v roce 2020 tvo í p ílohu . 1.
2. Úloha ovládané/ ízené osoby v n m
Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., je spole ností poskytující a zajiš ující pro
spole nosti nále ející ke Skupin EZ podp rné innosti zejména v oblasti slu eb
autodopravy, pronájmu a správy nemovitostí, tiskových slu eb.
3. Zp sob a prost edky ovládání/ ízení
Spole nost EZ, a. s., ovládá spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., tím zp sobem,
e je jejím jediným spole níkem a dr í tak v ní 100% podíl na hlasovacích právech.
Vzhledem k tomuto podílu na hlasovacích právech spole nost EZ, a. s., m e
jmenovat nebo odvolat v tšinu len statutárního orgánu ízené osoby.
V rámci koncernového ízení m e ídící osoba dávat ízeným osobám závazné pokyny.
Za tím ú elem m e vydávat obecné a operativní koncernové nástroje. Obecnými
koncernovými nástroji jsou spole né dokumenty Skupiny EZ a vnit ní dokumenty
ídící osoby ur ené i pro ízené osoby. Operativními koncernovými nástroji jsou
koncernové pokyny ud lované pro jednotlivé p ípady.
Základní dokumenty s koncernovou p sobností jsou tzv. koncernové politiky ízení,
upravující zejména oblasti a innosti, ve kterých má být uplat ováno koncernové ízení
a koncernové zájmy. Koncernové politiky ízení jsou krom spole né obecné ásti
len ny a vyhlášeny v dy pro p íslušné oblasti p azené do p sobnosti jednotlivých
len p edstavenstva ídící osoby.
4.

ehled jednání u in ných v posledním ú etním období, která byla u in na
na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se
takovéto jednání týkalo majetku, který p esahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané
osoby ( ízené osoby) zjišt ného podle poslední ú etní záv rky
Spole nost EZ Korporátní slu by, s.r.o., v ú etním období roku 2020 ádné takovéto
jednání ne inila.

5.

ehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou ( ízenou osobou) a Ovládající
osobou nebo mezi osobami ovládanými
V rozhodném období byly uzav eny a dále po rozhodné období byly ú inné smlouvy
uzav ené mezi ní e uvedenými osobami:
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AirPlus, spol. s r.o.; Areál T eboradice, a.s.; AZ KLIMA a.s.; Centrum výzkumu
s.r.o.; CEZ RES International B.V.; EPRO, a.s.; EZ, a. s.; EZ Bohunice a.s.;
EZ Distribuce, a. s.; EZ Energetické produkty, s.r.o.; EZ Energetické
slu by, s.r.o.; EZ Energo, s.r.o.; EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.; EZ ESCO, a.s.;
EZ ICT Services, a. s.; EZ LDS s.r.o.; EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.; EZ OZ
uzav ený investi ní fond a.s.; EZ Prodej, a.s.; EZ Teplárenská, a.s.;
Elektrárna D tmarovice, a.s.; Elektrárna Dukovany II, a. s.; Elektrárna Po erady, a.s.;
Elektrárna Temelín II, a. s.; Elevion Group B.V.; Energotrans, a.s.; ENESA a.s.;
HORMEN CE a.s.; Inven Capital, SICAV, a.s.; KART, spol. s r.o.; KART
TZB, spol. s r.o.; MARTIA a.s.; PRODECO, a.s.; Revitrans, a.s.;
SD - Kolejová doprava, a.s.; Severo eské doly a.s.; Solární servis, s.r.o.;
ŠKODA PRAHA a.s.; Telco Infrastructure, s.r.o.; Telco Pro Services, a. s.;
TENAUR, s.r.o.; Teplo Klášterec s.r.o.; ÚJV
, a. s.; Výzkumný a zkušební ústav
Plze s.r.o.
(Seznamy smluv – viz p íloha . 2)
Tento p ehled neobsahuje další údaje o smluvních vztazích s ohledem na nezbytnost
zajišt ní zachování obchodního tajemství a smluvního závazku d rnosti informací.
6. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osob ( ízené osob ) újma a posouzení
jejího vyrovnání podle ust. § 71 a § 72 zákona . 90/2012 Sb., o obchodních
spole nostech a dru stvech (zákon o obchodních korporacích), v platném zn ní
Spole nosti EZ Korporátní slu by, s.r.o., v ú etním období 2020 nevznikla v d sledku
ízení/ovládání ádná újma, a spole nost ani neu inila ádná jiná právní jednání v zájmu
propojených osob, ani nep ijala a neuskute nila ádná opat ení v zájmu nebo na popud
propojených osob.
7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztah mezi Ovládající osobou
a osobou ovládanou ( ízenou osobou) a mezi ovládanou osobou ( ízenou
osobou) a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou s uvedením, zda
evládají výhody nebo nevýhody, a jaká z toho pro ovládanou osobu ( ízenou
osobu) plynou rizika (spolu s uvedením zp sobu vyrovnání p ípadné újmy)
Rada jednatel vyhodnotila na základ dostupných informací výhody a nevýhody
plynoucí z postavení ízené osoby v rámci výše popsaného podnikatelského seskupení,
a dosp la k záv ru, e p evládají celkov výhody.
ízená osoba nap íklad vyu ívá finan ní stabilitu Skupiny EZ, dobré jméno Skupiny
EZ, úspory náklad na marketing apod. Rovn vyu ívá zapojení do systému ízení
rizik a systému vnit ních kontrolních mechanism , do pojistného programu atd.
Rada jednatel si ádných rizik vyplývajících ze vztah mezi výše popsanými osobami
není v doma.
8. Ov ení Zprávy auditorem
Název auditorské spole nosti:
íslo licence:
Jméno a p íjmení auditora:

Ernst & Young Audit, s.r.o.
2163
Mgr. Ji í K epelka
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ÍLOHA . 2 – SEZNAMY SMLUV

Název spole nost (smluvní strana)

íslo smlouvy
SAP DMS

Pln ní smlouvy

AirPlus, spol. s r.o.

110443_2018

Odb ratelský vztah

AirPlus, spol. s r.o.
AirPlus, spol. s r.o.
AirPlus, spol. s r.o.

110444_2018
110532_2018
110976_2019

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah

AirPlus, spol. s r.o.

111087_2020

Dodavatelský vztah

AirPlus, spol. s r.o.

111088_2020

Dodavatelský vztah

AirPlus, spol. s r.o.

111089_2020

Dodavatelský vztah

Areál T eboradice, a.s.

110472_2013

Odb ratelský vztah

Areál T eboradice, a.s.

110716_2017

Odb ratelský vztah

Areál T eboradice, a.s.

110299_2018

Odb ratelský vztah

Areál T eboradice, a.s.

110418_2018

Odb ratelský vztah

AZ KLIMA a.s.
AZ KLIMA a.s.
AZ KLIMA a.s.
AZ KLIMA a.s.
AZ KLIMA a.s.
AZ KLIMA a.s.

110100_2017
110647_2017
110348_2018
110817_2018
110940_2018
110708_2019

Dodavatelský
Odb ratelský
Odb ratelský
Dodavatelský
Odb ratelský
Dodavatelský

AZ KLIMA a.s.

110812_2019

Dodavatelský vztah

Centrum výzkumu ež s.r.o.

110148_2017

Odb ratelský vztah

Centrum výzkumu ež s.r.o.
Centrum výzkumu ež s.r.o.

110645_2017
110285_2018

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

CEZ RES International B.V.

111015_2019

Odb ratelský vztah

CEZ RES International B.V.
CEZ RES International B.V.
CEZ RES International B.V.
CEZ RES International B.V.

111017_2019
111019_2019
110117_2020
110516_2020

Odb
Odb
Odb
Odb

CEZ RES International B.V.

111071_2019

Odb ratelský vztah

110399_2018
000394_2010
001289_2007

Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah

EPRO, a.s.
EZ, a. s.
EZ, a. s.

EZ, a. s.

001331_2009

ratelský
ratelský
ratelský
ratelský

vztah
vztah
vztah
vztah
vztah
vztah

vztah
vztah
vztah
vztah

Dodavatelský vztah

EZ, a. s.

001365_2009

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

002125_2007

Odb ratelský vztah

EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.

110011_2014
110023_2015
110159_2014
110193_2015
110219_2014
110244_2015
110285_2015

Dodavatelský
Dodavatelský
Dodavatelský
Dodavatelský
Odb ratelský
Dodavatelský
Odb ratelský

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

vztah
vztah
vztah
vztah
vztah
vztah
vztah

EZ, a. s.

110288_2015

Odb ratelský vztah

EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.

s.
s.
s.
s.

110144_2015
110438_2015
110272_2016
110359_2016

EZ, a. s.

110452_2016

Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Smlouva o spole ném
postupu

EZ, a. s.

110672_2016

Smlouva o spolupráci

EZ, a. s.
EZ, a. s.
EZ, a. s.

110500_2016
110501_2016
110677_2011

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110291_2017

Odb ratelský vztah
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edm t smlouvy
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
smlouva o dílo - instalace klimatizace Mladá Boleslav
smlouva o dílo - instalace klimatizace M lník
Blahoslavova
smlouva o dílo - instalace klimatizace Cheb, Peka ská 7
smlouva o dílo - realizace klimatizace budova C, 5.NP
Guldenerova 19
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání
a o podnikatelském nájmu v cí movitých
zpracování osobních údaj
díl í smlouva o poskytování služeb v oblasti správy
majetku
smlouva o dílo - vzduchotechnika Ostrava
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
smlouva o dílo - chlazení OPAVA
nájemní smlouva
smlouva o dílo - klima ServiceDesk Ostrava
rámcová smlouva na servis klimatizací budov - region
Praha
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
poskytování tiskových služeb
zpracování osobních údaj
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání
a o podnikatelském nájmu v cí movitých
smlouva o dodávkách pohonných hmot
podnájemní smlouva
dohoda o vystavení záruk
poskytování služeb: da ové, ú etní, personální, finan ní,
interní audit a monitoring, v oblasti nákupního procesu,
interní komunikace, kvalita a systém ízení, metodika
Controllingu a reportingu, ICT poradenství, ízení
informa ní bezpe nosti, ízení fyzické ochrany, v oblasti
BOZP, PO, havarijní p ipravenosti a ochrany
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání
a o podnikatelském nájmu v cí movitých
nájem místností/prostor a parkovacích stání
nájem místností/prostor pro elektrárny,teplárny
nájemní smlouva
poskytnutí služby elektromobilita
nájem parkovacích stání
mediální služby - web
nájemní smlouva
nájem pozemku pro instalaci a provoz dobíjecích stanic
pro elektromobily
smlouva o dodávce tepelné energie-69906373_1
smlouva o dodávce tepelné energie-69904501_1
nájemní smlouva
poskytování licence - ochranná známka
smlouva o spole ném postupu zadavatel p i zadání
a p i pln ní ve ejných zakázek (smlouva o sdružení)
smlouva o spolupráci p i pln ní ve ejné zakázky, ve ejná
zakázka „Dodávka užitkových vozidel“
zajišt ní pohotovostního vozida v JE Dukovany
zajišt ní pohotovostního vozida v JE Temelín
nájemní smlouva
smlouva o úprav práv a povinností pro p ístup do
informa ního systému SAP

Datum
uzav ení
smlouvy
15.06.2018
15.06.2018
25.06.2018
15.11.2019
30.06.2020
01.07.2020
11.06.2020
01.09.2013
06.11.2017
04.05.2018
14.06.2018
20.03.2017
25.05.2018
15.06.2018
03.10.2018
07.02.2019
28.08.2019
03.01.2020
07.04.2017
22.03.2018
24.05.2018
17.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
28.01.2020
13.10.2020
07.04.2020
25.05.2018
31.12.2009
20.04.2007

10.02.2010

25.11.2009
15.11.2007
01.01.2014
23.02.2015
12.05.2014
20.04.2015
14.08.2014
24.06.2015
26.08.2015
30.07.2015
31.07.2014
11.08.2015
19.07.2016
26.09.2016
22.09.2016
08.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
30.12.2011
18.05.2017

Název spole nost (smluvní strana)

íslo smlouvy
SAP DMS

Pln ní smlouvy
Odb ratelský vztah
Smlouva o spole ném
postupu

edm t smlouvy

EZ, a. s.

110383_2017

EZ, a. s.

110323_2017

EZ, a. s.

110611_2017

Odb ratelský vztah

smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb k Vozidl m

06.03.2018

EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.

s.
s.
s.
s.
s.
s.

110006_2018
110193_2018
110693_2018
110877_2018
110196_2016
110476_2016

Odb ratelský
Odb ratelský
Dodavatelský
Dodavatelský
Dodavatelský
Dodavatelský

22.03.2018
25.05.2018
25.05.2018
05.10.2018
28.01.2016
28.01.2016

EZ, a. s.

110392_2018

Dodavatelský vztah

EZ, a. s.

110270_2018

Dodavatelský vztah

EZ, a. s.

110942_2018

Dodavatelský vztah

EZ, a. s.

110001_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110018_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110125_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110126_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110127_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110128_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110217_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110469_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110955_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a. s.

110956_2019

Odb ratelský vztah

EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.
EZ, a.

s.
s.
s.
s.
s.
s.

110957_2019
110112_2020
110216_2020
110265_2020
110266_2020
110283_2020

EZ, a. s.

110518_2020

EZ, a. s.

18 ks

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský/
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah

nájemní smlouva
zpracování osobních údaj
zpracování osobních údaj
nájemní smlouva
vzájemné úv rové rámce EUR
vzájemné úv rové rámce CZK
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
ve ejné zakázky „Doru ování poštovních zásilek
a Doporu ených poštovních zásilek “
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
ve ejné zakázky „Dodávky st edních a velkých užitkových
vozidel, t žkých terénních vozidel, osobních vozidel a
nákladních vozidel“
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
ve ejné zakázky
smlouva o nájmu v cí movitých
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o poskytování služeb v oblasti správy
technologického majetku
smlouva o poskytování služeb v oblasti správy
netechnologického majetku
smlouva o poskytování podp rných služeb pro oblast
Výroby
o poskytování služeb v oblasti správy nemovitostí
zbytkových REAS
smlouva o poskytování podp rných služeb pro oblast
Výroby – divizi Jaderná energetika
smlouva o poskytování služeb související se správou
smluv IFRS 16 Leasing
poskytování tiskových služeb
smlouva o poskytování služeb tiskového a obálkovacího
centra
smlouvy o zajišt ní služby stravování
kupní smlouva movitých v cí
smlouva o dílo - rozšírení ACS areálu Duhová
smlouva o budoucí podnájemné smlouv v cí movitých
podnájemní smlouva
nájemní smlouva
rámcová smlouva o postupování pohledávek v rámci
Skupiny EZ
smlouvy o dodávce elekt iny, plynu, vodného a sto ného
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
zpracování osobních údaj
poskytování tiskových služeb
nájemní smlouva
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
odvod srážkových vod
odvod srážkových vod
eú tování skute ných náklad za odebranou
a odvedenou vodu
podnájemní smlouva
eú tování skute ných náklad za odebranou
a odvedenou vodu
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
dohoda na vodovodní p ípojku - Pardubice
dohoda na vodovodní p ípojku - Dobruška
správa majetku
smlouva na vodovodní p ípojku - Ho ice
poskytování služeb v oblasti BOZP, PO, EMS

vztah
vztah
vztah
vztah
vztah
vztah

EZ Bohunice, a.s.

110467_2014

Odb ratelský vztah

EZ Bohunice, a.s.
EZ Bohunice, a.s.
EZ Distribuce, a. s.

110278_2018
110278_2018
000566_2007

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah

EZ Distribuce, a. s.

000002_2007

Odb ratelský vztah

EZ Distribuce, a. s.
EZ Distribuce, a. s.

000194_2008
000833_2009

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

EZ Distribuce, a. s.

000617_2009

Odb ratelský vztah

EZ Distribuce, a. s.

001052_2009

Odb ratelský vztah

EZ Distribuce, a. s.

000871_2009

Odb ratelský vztah

EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,

001358_2009
000246_2010
000526_2010
110769_2010
110004_2011
110664_2011

Odb ratelský
Odb ratelský
Dodavatelský
Odb ratelský
Odb ratelský
Dodavatelský

a.
a.
a.
a.
a.
a.

s.
s.
s.
s.
s.
s.

vztah
vztah
vztah
vztah
vztah
vztah

pronájem nebytových prostor a nájm v cí movitých
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
ve ejné zakázky - dodávka pohonných hmot

Datum
uzav ení
smlouvy
15.06.2017
20.06.2017

01.02.2018

06.08.2018

29.11.2018
31.01.2019
19.12.2019
19.09.2019
29.08.2019
19.09.2019
19.09.2019
28.08.2019
07.01.2020
13.07.2020
20.01.2020
02.01.2020
31.01.2020
10.03.2020
16.06.2020
14.08.2020
27.07.2020
06.02.2020

01.12.2014
15.05.2018
06.12.2019
30.06.2006
01.07.2006
30.01.2008
05.01.2009
19.06.2009
30.07.2009
18.08.2009
23.11.2009
22.03.2010
25.06.2010
31.12.2010
13.01.2011
21.12.2011

EZ Distribuce, a. s.

110123_2012

Dodavatelský vztah

smlouva za úpravu pitné vody a odvád ní odpadních vod

30.12.2011

EZ Distribuce, a. s.

110641_2011

Odb ratelský vztah

30.12.2011

EZ Distribuce, a. s.

110613_2011

Odb ratelský vztah

EZ Distribuce, a. s.

110193_2012

Odb ratelský vztah

EZ Distribuce, a. s.

110015_2015

Dodavatelský vztah

EZ Distribuce, a. s.

110265_2015

Smlouva o spole ném
postupu

EZ Distribuce, a. s.

110347_2016

Odb ratelský vztah

podnájemní smlouva
eú tování skute ných náklad za odvedenou srážkovou
vodu
práce a služby v oblasti elektrorevizí
smlouva o pravidelncý ro ních prohlídkách montážních
plošin
smlouva o spole ném postupu zadavatel p i zadání
ve ejné zakázky (smlouva zadavatel ), ve ejná zakázka
„Dodávka užitkových vozidel“
dohoda o užívání a provozování areálu
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04.01.2012
31.05.2012
01.02.2015
27.04.2015
02.09.2016

Název spole nost (smluvní strana)

íslo smlouvy
SAP DMS

EZ Distribuce, a. s.

110452_2016

EZ Distribuce, a. s.

110672_2016

EZ Distribuce, a. s.

110111_2017

EZ Distribuce, a. s.

110323_2017

EZ Distribuce, a. s.

110569_2017

EZ Distribuce, a. s.

110703_2017

EZ Distribuce, a. s.

110392_2018

EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

110014_2018
110086_2018
110612_2017
110088_2018
110196_2018
110396_2018
110002_2018

EZ Distribuce, a. s.

110270_2018

EZ Distribuce, a. s.

110942_2018

EZ Distribuce, a. s.
EZ Distribuce, a. s.

110885_2018
110896_2018

EZ Distribuce, a. s.

110600_2019

EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,
EZ Distribuce,

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

110713_2019
110860_2019
110889_2019
110951_2019
110969_2019
110133_2020
110165_2020
110284_2020
110295_2020

EZ Distribuce, a. s.

110518_2020

EZ Distribuce, a. s.

110584_2020

EZ Distribuce, a. s.
EZ Distribuce, a. s.

110657_2020
225 ks

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

EZ Distribuce, a. s.

166 ks

EZ Energetické produkty, s.r.o.

110013_2012

EZ Energetické produkty, s.r.o.

110658_2011

EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,
EZ Energetické produkty,

000686_2014
110465_2016
000063_2017
110614_2017
110003_2018
110302_2018
110004_2019
110111_2019
110940_2019
000325_2020

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

EZ Energetické služby, s.r.o.

000600_2008

EZ Energetické služby,
EZ Energetické služby,
EZ Energetické služby,
EZ Energetické služby,
EZ Energetické služby,
EZ Energetické služby,
EZ Energetické služby,

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

001480_2008
001374_2009
110073_2015
110126_2015
110127_2015
110171_2016
110363_2016

EZ Energetické služby, s.r.o.

110615_2017

EZ Energetické služby, s.r.o.
EZ Energetické služby, s.r.o.
EZ Energetické služby, s.r.o.

110001_2018
110391_2018
110630_2018

EZ Energetické služby, s.r.o.

110861_2019

EZ Energetické služby, s.r.o.

110942_2019

Pln ní smlouvy

edm t smlouvy

Smlouva o spole ném smlouva o spole ném postupu zadavatel p i zadání
postupu
a p i pln ní ve ejných zakázek (smlouva o sdružení)
smlouva o spolupráci p i pln ní ve ejné zakázky, ve ejná
Smlouva o spolupráci
zakázka „Dodávka užitkových vozidel“
Odb ratelský vztah smlouva na krátkotobý pronájem
smlouva o spole ném postupu zadavatel p i zadání
Dodavatelský vztah ve ejné zakázky, ve ejná zakázka „Dodávka pohonných
hmot“
Odb ratelský vztah podnájemní smlouva
smlouva o poskytování služeb tiskového a obálkovacího
Odb ratelský vztah
centra
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
Dodavatelský vztah ve ejné zakázky „Doru ování poštovních zásilek
a Doporu ených poštovních zásilek “
Odb ratelský vztah nájemní smlouva
Odb ratelský vztah správa vozového parku
Odb ratelský vztah správa a pronájem dopravních prost edk
Odb ratelský vztah nájemní smlouva
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
Dodavatelský vztah zpracování osobních údaj
Odb ratelský vztah nájemní smlouva
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
Dodavatelský vztah ve ejné zakázky „Dodávka osobních, užitkových
a nákladních vozidel“
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
Dodavatelský vztah
ve ejné zakázky
Odb ratelský vztah podnájemní smlouva
Odb ratelský vztah podnájemní smlouva
smlouva o smlouv budoucí o realizaci p eložky distr.
Dodavatelský vztah
Za ízení k dodávce EE
Dodavatelský vztah souhlas s umíšt ním stavby IV-12-8017298
Odb ratelský vztah kupní smlouva nemovitosti Tuhnice
Odb ratelský vztah kupní smlouva nemovitosti Havlí
v Brod
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
Odb ratelský vztah kupní smlouva nemovitosti D ín
Odb ratelský vztah kupní smlouva movitých v cí
Odb ratelský vztah kupní smlouva o zrušení v cného b emene
Odb ratelský vztah nájemní smlouva
Odb ratelský vztah kupní smlouva nemovitosti Lázn Touše
Dodavatelský/
rámcová smlouva o postupování pohledávek
Odb ratelský vztah
smlouva o smlouv budoucí o realizaci p eložky distr.
Dodavatelský vztah
za ízení k dodávce EE
Odb ratelský vztah vnitrostátní oby ejné zásilky – odpov dní
Dodavatelský vztah p ipojení distribu ní soustavy
Dodavatelský/
smlouva o uzav ení budoucí smlouvy - v cné b emeno
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
Odb ratelský vztah
a pronájm
Odb ratelský vztah nájemní smlouva
Odb ratelský vztah poskytování spisových a skarta ních služeb
Odb ratelský vztah nájemní smlouva
Odb ratelský vztah správa a pronájem dopravních prost edk
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu v cí movitých
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu v cí movitých
Odb ratelský vztah zpracování došlé a odesílané korespondence
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
Odb ratelský vztah nájemní smlouva
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
Odb ratelský vztah
a pronájm
Dodavatelský vztah odvod a išt ní odpadní vody
Odb ratelský vztah krátkodobý pronájem automobil (autop ovna)
Dodavatelský vztah provozdování, provád ní údržby a oprav el. za ízení
Dodavatelský vztah provozdování, provád ní údržby a oprav el. za ízení
Dodavatelský vztah provozdování, provád ní údržby a oprav el. za ízení
Dodavatelský vztah rámcová smlouva o poskytování služeb
Dodavatelský vztah smlouva o poskytování služeb
díl í smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb
Odb ratelský vztah
k vozidl m
Odb ratelský vztah nájemní smlouva pronajatých prostor
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
Odb ratelský vztah smlouva o zprost edkování na prodeje vozidel
smlouva na odvedení a išt ní odpadní vody, íslo
Dodavatelský vztah
19410243
Dodavatelský vztah smlouva opat ení pro z ízení CHÚC Ústí nad Labem
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Datum
uzav ení
smlouvy
22.09.2016
08.11.2016
01.04.2017
20.06.2017
11.10.2017
12.10.2017
01.02.2018
08.02.2018
02.03.2018
02.03.2018
18.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
01.06.2018
06.08.2018
29.11.2018
11.01.2019
01.02.2019
04.07.2019
31.07.2019
05.12.2019
11.12.2019
28.01.2020
25.11.2019
10.02.2020
18.06.2020
18.08.2020
06.10.2020
06.02.2020
11.09.2020
07.10.2020

03.01.2012
21.12.2011
01.01.2015
31.01.2017
01.04.2017
09.05.2018
28.02.2018
25.05.2018
01.01.2019
01.01.2019
02.01.2020
15.05.2020
25.02.2008
11.08.2008
25.11.2009
30.01.2015
01.07.2015
01.07.2015
22.06.2019
16.08.2016
17.05.2018
23.03.2018
12.06.2018
15.07.2018
19.09.2019
11.12.2019

Název spole nost (smluvní strana)

íslo smlouvy
SAP DMS

Pln ní smlouvy

EZ Energetické služby, s.r.o.

111010_2019

Dodavatelský vztah

EZ Energetické služby, s.r.o.

111062_2019

Dodavatelský vztah

edm t smlouvy
smlouva na opravu nerezového potrubí TUV Ostrava
smlouva o p ipojení odb rného el.za ízení k distribu ní
soustav nízkého nap tí
rámcová smlouva o postupování pohledávek ve Skupin
EZ pro ú ely provedení zápo tu
smlouva o dodávce tepelné energie, íslo 69935481_2
smlouva o dodávce tepelné energie, íslo 69935482_2
smlouva o dílo - stavební úpravy v objektu D ín
smlouva o dílo-rozší ení hygienického zázemíelketormontér Ústí nad Labem
poskytování tiskových služeb
smlouva o dílo-rekonstrukce topení Ústí nad Labem
dodávka a montáž kabelové trasy v Ostrav
smlouva nazajišt ní prodeje nemovitostí bývalého
Energocentra Vítkovice
školení zam stnance - obsluha TNS
smlouva nazajišt ní prodeje nemovitostí bývalého
Energocentra Vítkovice
smlouva nazajišt ní prodeje nemovitostí bývalého
Energocentra Vítkovice
smlouva nazajišt ní prodeje nemovitostí bývalého
Energocentra Vítkovice
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
nájemní smlouva
zpracování osobních údaj
smlouva o dílo - elektrorevize
poskytování tiskových služeb
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání
a o podnikatelském nájmu v cí movitých
smlouva o spolupráci
smlouva o spole ném postupu zadavatel p i zadání
ve ejné zakázky, ve ejná zakázka „Dodávka pohonných
hmot“
díl í smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb
k vozidl m
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
zpracování osobních údaj
smlouva o poskytování služeb tiskového a obálkovacího
centra
smlouva na ubytování
poskytování tiskových služeb
rámcová smlouva o postupování pohledávek v rámci
Skupiny EZ
nájemní smlouva
smlouvy na dodávky Energií
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm

Datum
uzav ení
smlouvy
16.12.2019
31.12.2019

EZ Energetické služby, s.r.o.

110518_2020

EZ Energetické služby, s.r.o.
EZ Energetické služby, s.r.o.
EZ Energetické služby, s.r.o.

110083_2011
110084_2011
111090_2020

Dodavatelský/
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah

EZ Energetické služby, s.r.o.

110853_2019

Dodavatelský vztah

EZ Energetické služby, s.r.o.
EZ Energetické služby, s.r.o.
EZ Energetické služby, s.r.o.

110954_2019
110044_2020
4102170019

Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah

EZ Energetické služby, s.r.o.

110737_2020

Odb ratelský vztah

EZ Energetické služby, s.r.o.

4102199287

Dodavatelský vztah

EZ Energetické služby, s.r.o.

110738_2020

Odb ratelský vztah

EZ Energetické služby, s.r.o.

110757_2020

Odb ratelský vztah

EZ Energetické služby, s.r.o.

110758_2020

Odb ratelský vztah

EZ Energo, s.r.o.

110360_2016

Odb ratelský vztah

EZ Energo, s.r.o.
EZ Energo, s.r.o.
EZ Energo, s.r.o.
EZ Energo, s.r.o.
EZ Energo, s.r.o.
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
EZ ESCO, a.s.

110636_2017
110013_2018
110284_2018
110345_2018
110964_2019
001373_2009
110626_2017
110290_2018
110104_2015

Odb
Odb
Odb
Odb
Odb
Odb
Odb
Odb
Odb

EZ ESCO, a.s.

110517_2014

Odb ratelský vztah

EZ ESCO, a.s.

110431_2016

Odb ratelský vztah

EZ ESCO, a.s.

110181_2017

Dodavatelský vztah

EZ ESCO, a.s.

110323_2017

Dodavatelský vztah

EZ ESCO, a.s.

110632_2017

Odb ratelský vztah

EZ ESCO, a.s.

110004_2018

Odb ratelský vztah

EZ ESCO, a.s.

110280_2018

Odb ratelský vztah

EZ ESCO, a.s.

110664_2018

Odb ratelský vztah

EZ ESCO, a.s.
EZ ESCO, a.s.

110742_2017
110937_2019

EZ ESCO, a.s.

110518_2020

EZ ESCO, a.s.
EZ ESCO, a.s.

110285_2020
187 ks

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský/
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah

EZ ICT Services, a. s.

000027_2009

Odb ratelský vztah

EZ ICT Services, a. s.

000516_2010

Odb ratelský vztah

zajiš ování prací a služeb v oblasti provád ní elektrorevizí

13.09.2010

EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

001364_2009
002198_2009
002547_2007
110728_2010
110848_2010
110493_2013
110001_2016
110002_2016
110068_2017
110616_2017
110008_2018

Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

21.12.2009
05.01.2009
05.12.2007
12.11.2010
07.03.2011
11.12.2013
13.04.2016
20.04.2016
10.03.2017
22.01.2018
12.03.2018

EZ ICT Services, a. s.

110976_2017

Odb ratelský vztah

EZ ICT Services, a. s.
EZ ICT Services, a. s.
EZ ICT Services, a. s.

110206_2018
110609_2018
110003_2019

Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah

EZ ICT Services, a. s.

111099_2019

Dodavatelský vztah

EZ ICT Services, a. s.

110950_2019

Odb ratelský vztah

smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
smlouva na servis kabeláže
podnájemní smlouva
dohoda o ešení vstup do objektu Domažlice
dohoda o ešení vstup do objektu Sokolov
dohoda o ešení vstup do objektu Karlovy Vary
rámcová smlouva o poskytování služeb
díl í smlouva o poskytování služeb
díl í smlouva o správ majetku
správa a pronájem dopravních prost edk
nájemní smlouva
smlouva o poskytování služeb tiskového a obálkovacího
centra
zpracování osobních údaj
zpracování osobních údaj
smlouva o podnikatelském nájmu v cí movitých
smlouva o rozší ení strukturované kabeláže - Hradec
Králové
poskytování tiskových služeb

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
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06.02.2020
07.01.2020
07.01.2020
22.09.2020
09.01.2020
14.09.2020
20.05.2020
20.05.2020
11.11.2020
16.07.2020
11.11.2020
14.12.2020
14.12.2020
19.08.2016
01.02.2018
13.02.2018
15.05.2018
18.05.2018
16.12.2019
04.01.2010
18.04.2018
19.06.2018
17.02.2015
16.01.2015
01.09.2016
22.02.2017
20.06.2017
14.02.2018
09.03.2018
11.05.2018
24.10.2018
21.12.2017
06.02.2020
06.02.2020
16.10.2020
01.01.2009

17.05.2018
30.07.2018
15.06.2018
31.01.2019
31.01.2020
01.01.2020

Název spole nost (smluvní strana)
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,
EZ ICT Services,

a.
a.
a.
a.
a.
a.

íslo smlouvy
SAP DMS

Pln ní smlouvy

s.
s.
s.
s.
s.
s.

110045_2020
110208_2020
110229_2020
110241_2020
110247_2020
110286_2020

EZ ICT Services, a. s.

110518_2020

EZ ICT Services, a. s.

16 ks

Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský/
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

110321_2017

Odb ratelský vztah

EZ LDS s.r.o.
EZ LDS s.r.o.

110648_2017

Odb ratelský vztah

EZ LDS s.r.o.
EZ LDS s.r.o.

110286_2018
110125_2020

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

000077_2007

Odb ratelský vztah

EZ Obnovitelné zdroje,
EZ Obnovitelné zdroje,
EZ Obnovitelné zdroje,
EZ Obnovitelné zdroje,
EZ Obnovitelné zdroje,
EZ Obnovitelné zdroje,
EZ Obnovitelné zdroje,
EZ Obnovitelné zdroje,

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

001366_2009
110617_2017
110005_2018
110216_2018
110404_2019
110846_2019
110958_2019
110959_2019

EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

110518_2020

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský/
Odb ratelský vztah

EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.

110062_2012

Odb ratelský vztah

EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.
EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.

110271_2017
110228_2018

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

EZ Prodej, a.s.

000076_2007

Odb ratelský vztah

EZ Prodej, a.s.

000440_2007

Odb ratelský vztah

EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

001370_2009
000304_2010
110637_2013
110456_2014
110348_2015
110128_2016
110218_2016
110446_2016

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

EZ Prodej, a.s.

110323_2017

Dodavatelský vztah

EZ Prodej, a.s.

110400_2017

Odb ratelský vztah

EZ Prodej, a.s.

110613_2017

Odb ratelský vztah

EZ Prodej, a.s.

110674_2017

Odb ratelský vztah

EZ Prodej, a.s.

110702_2017

Odb ratelský vztah

EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,
EZ Prodej,

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

110960_2017
110007_2018
110198_2018
110292_2018
110296_2018

Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah

EZ Prodej, a.s.

110392_2018

Dodavatelský vztah

EZ Prodej, a.s.

110634_2018

Odb ratelský vztah

EZ Prodej, a.s.

110518_2020

EZ Prodej, a.s.
EZ Teplárenská, a.s.

2 ks
000563_2007

Dodavatelský/
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský vztah

EZ Teplárenská, a.s.

000755_2007

Odb ratelský vztah

EZ Teplárenská,
EZ Teplárenská,
EZ Teplárenská,
EZ Teplárenská,
EZ Teplárenská,
EZ Teplárenská,
EZ Teplárenská,

001372_2009
000057_2010
110563_2013
110378_2015
110405_2015
110403_2017
110437_2017

Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
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edm t smlouvy

Datum
uzav ení
smlouvy

poskytování služeb inností v oblasti Požární ochrany
smlouva o dílo - zesílení WIFI Plze
smlouva o dílo - z ízení infrastruktury pro WIFI Cheb
smlouva o dílo - úprava datové SK
smlouva o dílo - WIFI signál Pod brady
nájemní smlouva
rámcová smlouva o postupování pohledávek ve Skupin
EZ pro ú ely provedení zápo tu
smlouva o z ízení v cného b emene
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk

17.01.2020
27.02.2020
15.03.2020
23.03.2020
01.04.2020
15.07.2020

zpracování osobních údaj
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
správa a pronájem dopravních prost edk
nájemní smlouva
zpracování osobních údaj
podnájemní smlouva
podnájemní smlouva
díl í smlouva o poskytování služeb v oblasti správy
poskytování tiskových služeb
rámcová smlouva o postupování pohledávek ve Skupin
EZ pro ú ely provedení zápo tu
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
poskytování služeb v oblasti správy majetku
zpracování osobních údaj
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o podnájmu nebytových prostor a nájm movitých
cí
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
nájemní smlouva movitých v cí
nájemní smlouva movitých v cí
smlouva o poskytování služeb
zajiš ování prací a služeb - elektrorevize
smlouva o podnájmu prostor a nájmu v cí movitých
smlouva o podnájmu prostor a nájmu v cí movitých
smlouva o podnájmu prostor a nájmu v cí movitých
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
ve ejné zakázky - dodávka pohonných hmot
podnájemní smlouva a smlouva o podnikatelském nájmu
cí movitých
díl í smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb
k vozidl m
podnájemní smlouva a smlouva o podnikatelském nájmu
cí movitých
smlouva o poskytování služeb tiskového a obálkovacího
centra
smlouva o postoupení Smlouvy-EVROFIN
nájemní smlouva
zpracování osobních údaj
nájemní smlouva
zpracování osobních údaj
smlouva o spole ném postupu p i zadání a p i pln ní
ve ejné zakázky „Doru ování poštovních zásilek
a Doporu ených poštovních zásilek “
díl í smlouva o správ n movitostí a poskytování dalších
služeb
rámcová smlouva o postupování pohledávek ve Skupin
EZ pro ú ely provedení zápo tu
dodávka elekt iny
smlouva o dodávce tepelné energie
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
dodávka a odb r tepla
smlouva o uzav ení budoucí smlouvy - v cné b emeno
smlouva o uzav ení budoucí smlouvy - v cné b emeno
smlouva o uzav ení budoucí smlouvy - v cné b emeno
nájemní smlouva
dodávka tepelné energie

05.04.2018
02.11.2020

06.02.2020

03.04.2017
22.03.2018

01.07.2006
07.12.2009
28.02.2018
27.02.2018
03.04.2018
07.11.2019
01.10.2019
03.12.2019
03.01.2020
06.02.2020
26.03.2012
12.10.2017
17.04.2018
01.07.2006
01.10.2005
31.12.2009
12.03.2010
10.12.2013
31.10.2014
30.01.2016
31.03.2016
28.04.2016
05.10.2016
20.06.2017
30.06.2017
05.04.2018
06.11.2017
10.11.2017
30.06.2017
11.05.2018
25.05.2018
26.09.2018
25.07.2018
01.02.2018
01.08.2018
06.02.2020

20.03.2006
30.04.2007
19.12.2009
15.01.2010
03.07.2014
17.12.2015
17.12.2015
15.06.2017
31.10.2016

Název spole nost (smluvní strana)

íslo smlouvy
SAP DMS

EZ Teplárenská, a.s.
EZ Teplárenská, a.s.
EZ Teplárenská, a.s.

110489_2017
110618_2017
110195_2018

EZ Teplárenská, a.s.

110323_2017

EZ Teplárenská, a.s.

110960_2019

EZ Teplárenská, a.s.

111080_2019

EZ Teplárenská, a.s.

110518_2020

EZ Teplárenská, a.s.
EZ Teplárenská, a.s.
EZ Teplárenská, a.s.

111085_2020
111086_2020
12 ks

Elektrárna D tmarovice, a.s.

110009_2013

Elektrárna D tmarovice, a.s.
Elektrárna D tmarovice, a.s.

110054_2013
110084_2013

Elektrárna D tmarovice, a.s.

110452_2016

Elektrárna D tmarovice, a.s.
Elektrárna D tmarovice, a.s.
Elektrárna D tmarovice, a.s.

110630_2017
110226_2018
110947_2019

Elektrárna D tmarovice, a.s.

110518_2020

Elektrárna Dukovany II, a. s.

110478_2016

Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

110484_2016
110485_2016
110354_2016
110353_2016
110638_2017
110217_2018
110966_2019

Elektrárna Dukovany II, a. s.

110518_2020

Elektrárna Dukovany II, a. s.

110291_2020

Elektrárna Po erady, a.s.

110376_2012

Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

110425_2012
110580_2012
110646_2012
110117_2015

Elektrárna Po erady, a.s.

110705_2017

Elektrárna Po erady, a.s.
Elektrárna Po erady, a.s.
Elektrárna Po erady, a.s.

110619_2017
110220_2018
110961_2019

Elektrárna Po erady, a.s.

110518_2020

Elektrárna Temelín II, a. s.

110477_2016

Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna
Elektrárna

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

110489_2016
110491_2016
110355_2016
110639_2017
110218_2018
110005_2019
110965_2019

Elektrárna Temelín II, a. s.

110518_2020

Elevion Group B.V.
Elevion Group B.V.

110985_2019
110986_2019

Elevion Group B.V.

111016_2019

Elevion Group B.V.

111018_2019

Elevion Group B.V.
Elevion Group B.V.
Elevion Group B.V.

111020_2019
110087_2020
110109_2020

Energotrans, a.s.

110354_2012

Energotrans, a.s.
Energotrans, a.s.

110421_2012
110445_2012

Energotrans, a.s.

110706_2017

Energotrans, a.s.
Energotrans, a.s.

110620_2017
110225_2018

Dukovany
Dukovany
Dukovany
Dukovany
Dukovany
Dukovany
Dukovany

Po
Po
Po
Po

II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,

erady,
erady,
erady,
erady,

Temelín II,
Temelín II,
Temelín II,
Temelín II,
Temelín II,
Temelín II,
Temelín II,

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.

Pln ní smlouvy
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

edm t smlouvy

dodávka tepelné energie
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
smlouva o spole ném postupu p i zadávání a p i pln ní
Odb ratelský vztah
VZ - dodávka pohonných hmot
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
smlouva o dílo - modernizace opetrátorského panelu v
Dodavatelský vztah
objektu Ústi nad Labem
rámcová smlouva o postupování pohledávek ve Skupin
Dodavatelský/
Odb ratelský vztah
EZ pro ú ely provedení zápo tu
Dodavatelský vztah vým na erpadel v objektu KS, objekt Jordanka
Odb ratelský vztah dodávka mapových podklad
Dodavatelský vztah servis a opravy kotelen v objektech KS
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
Odb ratelský vztah
a pronájm
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
Odb ratelský vztah správa majetku
Smlouva o spole ném smlouva o spole ném postupu zadavatel p i zadání
postupu
a p i pln ní ve ejných zakázek (smlouva o sdružení)
Odb ratelský vztah správa a pronájem dopravních prost edk
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
Dodavatelský/
rámcová smlouva o postupování pohledávek v rámci
Odb ratelský vztah Skupiny EZ
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
Odb ratelský vztah
a pronájm
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
Odb ratelský vztah správa majetku
Odb ratelský vztah podnájemní smlouva
Odb ratelský vztah podnájemní smlouva
Odb ratelský vztah správa a pronájem dopravních prost edk
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
Dodavatelský/
smlouva o postupování pohledávek ve Skupin EZ
Odb ratelský vztah pro ú ely provedení zápo tu
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu movitých v cí
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
Odb ratelský vztah
a pronájm a smlouva o zpracování osobních dat
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
Dodavatelský vztah nájemní smlouva
Odb ratelský vztah správa majetku
Dodavatelský vztah dodávka tepelné energie
smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání
Odb ratelský vztah
a o podnikatelském nájmu v cí movitých
Odb ratelský vztah správa a pronájem dopravních prost edk
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
smlouva o postupování pohledávek ve Skupin EZ
Dodavatelský/
Odb ratelský vztah pro ú ely provedení zápo tu
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
Odb ratelský vztah
a pronájm
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
Odb ratelský vztah správa majetku
Odb ratelský vztah podnájemní smlouva
Odb ratelský vztah správa a pronájem dopravních prost edk
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu v cí movitých
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
Dodavatelský/
smlouva o postupování pohledávek ve Skupin EZ
Odb ratelský vztah pro ú ely provedení zápo tu
Odb ratelský vztah nájmení smlouva
Odb ratelský vztah podnájemní smlouva
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
Odb ratelský vztah
a pronájm
díl í smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb
Odb ratelský vztah
k vozidl m
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
Odb ratelský vztah poskytování tiskových služeb
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
Odb ratelský vztah
a pronájm
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
Odb ratelský vztah správa majetku
smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání
Odb ratelský vztah
a o podnikatelském nájmu v cí movitých
Odb ratelský vztah smlouva o nájmu vozidel
Odb ratelský vztah zpracování osobních údaj
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Datum
uzav ení
smlouvy
15.06.2017
02.05.2018
02.05.2018
20.06.2017
06.02.2020
31.12.2019
06.02.2020
20.02.2020
24.06.2020
23.01.2013
31.01.2013
20.02.2013
22.09.2016
31.01.2018
19.04.2018
03.01.2020
06.02.2020
24.10.2016
24.10.2016
24.10.2016
24.10.2016
24.10.2016
14.02.2018
21.06.2018
30.12.2019
06.02.2020
20.07.2020
31.08.2012
27.09.2012
01.10.2012
31.10.2012
30.03.2015
30.10.2017
23.02.2018
22.05.2018
27.07.2020
06.02.2020
21.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
09.03.2018
21.06.2018
31.01.2019
30.12.2019
06.02.2020
14.05.2020
14.05.2020
23.04.2020
01.01.2020
10.09.2020
01.01.2020
01.01.2020
31.08.2012
31.08.2012
22.10.2012
10.11.2017
23.02.2018
19.04.2018

Název spole nost (smluvní strana)

íslo smlouvy
SAP DMS

Pln ní smlouvy

Energotrans, a.s.
Energotrans, a.s.

110949_2019
110592_2020

Energotrans, a.s.

110518_2020

ENESA a.s.

110267_2016

Odb ratelský vztah

ENESA a.s.
ENESA a.s.
ENESA a.s.
HORMEN CE a.s.
HORMEN CE a.s.
HORMEN CE a.s.

110642_2017
110283_2018
110154_2019
110703_2019
8 ks
110590_2020

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

HORMEN CE a.s.

110588_2020

Odb ratelský vztah

HORMEN CE a.s.
Inven Capital, SICAV, a.s.

110589_2020
110182_2014

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

Inven Capital, SICAV, a.s.

110180_2014

Odb ratelský vztah

Inven Capital, SICAV, a.s.
Inven Capital, SICAV, a.s.
Inven Capital, SICAV, a.s.

110635_2017
110277_2018
110939_2019

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

KART, spol. s r.o.

110303_2018

Odb ratelský vztah

KART, spol. s r.o.
KART, spol. s r.o.
KART, spol. s r.o.

110304_2018
110351_2018
110124_2020

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

KART TZB, spol. s r.o.

110178_2019

Odb ratelský vztah

KART TZB, spol. s r.o.

110180_2019

Odb ratelský vztah

KART TZB, spol. s r.o.

110179_2019

Odb ratelský vztah

MARTIA spol. s r.o.

110184_2014

Odb ratelský vztah

MARTIA spol. s r.o.

110327_2016

Dodavatelský vztah

MARTIA spol. s r.o.

110396_2016

Dodavatelský vztah

MARTIA spol. s r.o.
MARTIA spol. s r.o.
MARTIA spol. s r.o.
PRODECO, a.s.

110634_2017
110272_2018
110006_2019
110054_2014

Odb
Odb
Odb
Odb

PRODECO, a.s.

110058_2013

Odb ratelský vztah

PRODECO, a.s.

110627_2017

Odb ratelský vztah

PRODECO, a.s.
Revitrans, a.s.

110224_2018
110202_2013

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

Revitrans, a.s.

110205_2013

Odb ratelský vztah

Revitrans, a.s.

110650_2012

Dodavatelský vztah

Revitrans, a.s.
Revitrans, a.s.

110229_2018
110628_2017

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

SD - Kolejová doprava, a.s.

110297_2012

Odb ratelský vztah

SD - Kolejová doprava, a.s.

110302_2012

Odb ratelský vztah

SD - Kolejová doprava, a.s.

110305_2012

Odb ratelský vztah

SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.

110622_2017
110230_2018

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

Severo eské doly a.s.

110065_2012

Odb ratelský vztah

Severo eské doly a.s.

110141_2012

Odb ratelský vztah

Severo eské doly a.s.

110159_2012

Odb ratelský vztah

Severo eské doly a.s.
Severo eské doly a.s.

110621_2017
110227_2018

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

Severo eské doly a.s.

110002_2019

Odb ratelský vztah

Severo
Severo
Severo
Severo
Severo

110962_2019
111082_2020
111083_2020
111084_2020
2 ks

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah

eské
eské
eské
eské
eské

doly a.s.
doly a.s.
doly a.s.
doly a.s.
doly a.s.

Odb ratelský vztah
Dodavatelský vztah
Dodavatelský/
Odb ratelský vztah

ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
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edm t smlouvy
poskytování tiskových služeb
nájemní smlouva
rámcová smlouva o postupování pohledávek ve Skupin
EZ pro ú ely zápo tu
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
smlouva o dílo - osv tlení Plze
smlouva o nájmu - externí autop ovna
zpracování osobních údaj
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
poskytování tiskových služeb
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
zpracování osobních údaj
díl í smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb
k vozidl m
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
zajiš ování prací a služeb v oblasti provád ní elektro
revizí
zajišt ní kusových zkoušek a výchozích revizí k
rozvad
m
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
nájemní smlouva
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
díl í smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb
vozidl m
zpracování osobních údaj
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
poskytování platebních karet za ú elem erpání
pohonných hmot
zpracování osobních údaj
smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb k vozidl m
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
poskytování platebních karet za ú elem erpání
pohonných hmot
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
poskytování platebních karet za ú elem erpání
pohonných hmot
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
smlouva o pronájmu nebytových prostor v etn služeb
souvisejících
poskytování tiskových služeb
Znalecký posudek na pozemek Bílina
Zprost .prodeje pozemku Bílina
Zprost .prodeje pozemku Bílina
ipová karta, povolení vjezdu

Datum
uzav ení
smlouvy
09.01.2020
29.09.2020
06.02.2020
14.06.2016
10.01.2018
25.04.2018
26.03.2019
29.04.2019
29.09.2020
01.10.2020
01.10.2020
13.06.2014
17.06.2014
15.10.2018
22.05.2018
13.01.2020
20.04.2018
11.04.2018
11.05.2018
13.03.2020
28.02.2019
22.03.2019
13.05.2019
13.05.2014
14.07.2016
26.08.2016
15.03.2018
05.04.2018
28.01.2019
13.05.2014
29.03.2013
22.03.2018
21.05.2018
29.04.2013
29.03.2013
18.02.2013
25.05.2018
23.01.2018
29.06.2012
21.02.2012
26.06.2012
28.02.2018
25.05.2018
21.02.2012
21.02.2012
26.04.2012
14.02.2018
24.05.2018
25.03.2019
10.03.2020
02.06.2020
26.11.2020
21.12.2020
17.01.2020

Název spole nost (smluvní strana)

íslo smlouvy
SAP DMS

Pln ní smlouvy

Solární servis, s.r.o.

110265_2016

Odb ratelský vztah

Solární servis, s.r.o.
Solární servis, s.r.o.
Solární servis, s.r.o.

110643_2017
110282_2018
110975_2019

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

ŠKODA PRAHA a.s.

002676_2007

Odb ratelský vztah

ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA a.s.
Telco Infrastructure, s.r.o.

001376_2009
110011_2018
110623_2017
110271_2018
110945_2019
110946_2019
110859_2019

Odb
Odb
Odb
Odb
Odb
Odb
Odb

Telco Infrastructure, s.r.o.

110854_2019

Odb ratelský vztah

Telco Infrastructure, s.r.o.
Telco Infrastructure, s.r.o.
Telco Infrastructure, s.r.o.

110856_2019
110857_2019
110858_2019

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

Telco Pro Services, a. s.

110018_2013

Odb ratelský vztah

Telco
Telco
Telco
Telco

110062_2013
110220_2015
110301_2013
110321_2013

Odb
Odb
Odb
Odb

Pro
Pro
Pro
Pro

Services,
Services,
Services,
Services,

a.
a.
a.
a.

s.
s.
s.
s.

ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah

ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah

Datum
uzav ení
smlouvy

edm t smlouvy
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
nájemní smlouva
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování
a pronájm
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
nájemní smlouva
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
poskytování tiskových služeb
poskytování tiskových služeb
zpracování osobních údaj
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování
a pronájm
poskytování tiskových služeb
správa a pronájem dopravních prost edk
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování
a pronájm
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
podnájemní smlouva
podnájemní smlouva
podnájemní smlouva

služeb

30.06.2016
10.01.2018
26.04.2018
26.03.2020

služeb

14.05.2008
30.12.2009
21.02.2018
02.03.2018
12.06.2018
13.03.2020
13.03.2020
31.03.2020

služeb

01.04.2020
17.07.2020
17.07.2020
17.07.2020

služeb

17.04.2013
01.05.2013
11.12.2015
01.05.2013
04.12.2013

Telco Pro Services, a. s.

110554_2013

Odb ratelský vztah

zajiš ování prací a služeb v oblasti provád ní elektrorevizí

10.06.2014

Telco Pro Services, a. s.
Telco Pro Services, a. s.

110282_2016
110435_2016

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

15.11.2016
29.12.2016

Telco Pro Services, a. s.

110596_2017

Odb ratelský vztah

Telco Pro Services, a. s.

110629_2017

Odb ratelský vztah

Telco Pro Services, a. s.
Telco Pro Services, a. s.

110009_2018
110221_2018

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

Telco Pro Services, a. s.

110267_2018

Odb ratelský vztah

Telco Pro Services, a. s.

110944_2018

Odb ratelský vztah

Telco Pro Services, a. s.
Telco Pro Services, a. s.

110676_2019
110953_2019

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

Telco Pro Services, a. s.

110968_2019

Odb ratelský vztah

Telco Pro Services, a. s.
Telco Pro Services, a. s.

110288_2020
110722_2020

Telco Pro Services, a. s.

110518_2020

Telco Pro Services, a. s.
TENAUR, s.r.o.
Teplo Klášterec s.r.o.
Teplo Klášterec s.r.o.
Teplo Klášterec s.r.o.
ÚJV ež, a. s.

5 ks
110098_2019
110646_2017
110349_2018
110703_2018
001375_2009

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Dodavatelský/
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

ÚJV ež, a. s.

110415_2012

Odb ratelský vztah

ÚJV
ÚJV
ÚJV
ÚJV

110625_2017
110222_2018
110963_2019
110611_2020

Odb
Odb
Odb
Odb

Výzkumný a zkušební ústav Plze s.r.o.

110516_2014

Odb ratelský vztah

Výzkumný a zkušební ústav Plze s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plze s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plze s.r.o.

110174_2015
110281_2018
110393_2018

Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah
Odb ratelský vztah

podnájemní smlouva
podnájemní smlouva
smlouva o poskytování služeb tiskového a obálkovacího
centra
díl í smlouva o nájmu vozidel a poskytování služeb
k vozidl m
nájemní smlouva
zpracování osobních údaj
smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání
a o podnikatelském nájmu v cí movitých
smlouva o poskytnutí práva užívání strukturované
kabeláže a telefonních rozvod budov
podnájemní smlouva
poskytování tiskových služeb
smlouva o poskytování služeb souvisejících se správou
smluv – IFRS 16 Leasing
nájemní smlouva
nájemní smlouva
rámcová smlouva o postupování pohledávek ve Skupin
EZ pro ú ely provedení zápo tu
smlouva o z ízení v cného b emene
smlouva o poskytování platebních karet
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
smlouva o nájm vozidel (autop ovna)
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
správa a pronájem dopravních prost edk
zpracování osobních údaj
poskytování tiskových služeb
nájemní smlouva
rámcová smlouva o poskytování a zajiš ování služeb
a pronájm
smlouva o nájmu vozidel (autop ovna)
zpracování osobních údaj
správa a pronájem dopravních prost edk

ež,
ež,
ež,
ež,

a.
a.
a.
a.

s.
s.
s.
s.

ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
ratelský vztah
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08.09.2017
14.02.2018
09.03.2018
21.05.2018
02.07.2018
28.12.2018
01.07.2019
03.02.2020
16.12.2019
21.07.2020
25.11.2020
06.02.2020

24.01.2019
14.05.2018
14.05.2018
22.08.2018
17.03.2010
27.09.2012
16.03.2018
25.05.2018
20.01.2020
20.10.2020
16.02.2015
30.04.2015
10.05.2018
09.07.2018

VÝKLAD POJM A ZKRATEK

BOZP
CAFM
PO
P
WIG-CEE

Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
Computer Aided Facility Management – softwarový nástroj pro innosti správy
nemovitostí a projekt implementace
Po ární ochrana
Ochrana ivotního prost edí
Varšavský cenový index
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16
strana
18
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Metodika výpo tu klí ových ukazatel

Ukazatel
Celková likvidita

Provozní cash flow

Popis
ob ná aktiva bez dlouhodobých pohledávek v . asového
rozlišení / krátkodobé závazky v . krátkodobých bankovních
úv
a výpomocí, krátkodobých rezerv a asového rozlišení
provozní zisk p ed zdan ním (provozní hospodá ský
výsledek)
EBIT / provozní výnosy celkem
EBIT + úpravy hodnot dlouhodobého majetku v provozní
oblasti (odpisy, opravné polo ky) + z statkové ceny
vy azovaného dlouhodobého majetku + zisk/ztráta z prodeje
dlouhodobého majetku
po ízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku +
zm na stavu poskytnutých záloh na DHM a DNM
(v brutto hodnot tj. bez oprávek a opravných polo ek)
(vlastní kapitál + dlouhodobé závazky v . dlouhodobých
rezerv a dlouhodobých bankovních úv
+ odlo ený da ový
závazek) /
stálá aktiva v . dlouhodobých pohledávek (a odlo ené
da ové pohledávky)
provozní výnosy celkem / pr
rná aktiva
istý pen ní tok z provozní innosti /
(dlouhodobé závazky v . dlouhodobých rezerv a
dlouhodobých bankovních úv
bez odlo eného da ového
závazku)
istý pen ní tok z provozní innosti

Provozní výnosy

tr by celkem resp. provozní výnosy celkem

EBIT
EBIT mar e
EBITDA

Investice (CAPEX)

Míra krytí stálých aktiv

Obrat aktiv
Provozní cash flow
k závazk m

Rentabilita aktiv, istá (ROA netto) zisk po zdan ní / pr

rná aktiva celkem

Rentabilita vlastního kapitálu, istá
(ROE netto)
Stupe odepsanosti
dlouhodobého hmotného
majetku
Výsledek hospoda ení po zdan ní

rný vlastní kapitál

zisk po zdan ní / pr

oprávky a opravné polo ky k dl. hmotnému majetku/
dlouhodobý hmotný majetek v u ívání, brutto
zisk/ztráta po zdan ní (výsledek hospoda ení za ú etní
období)
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Zapsána v obchodním rejst íku u Krajského soudu v Ostrav , pod sp. zn. C 55500.
O:
DI :
Internet:

26206803
CZ26206803
www.cez.cz
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