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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA

Vážení obchodní partneři,
dovolte mi touto formou uvést výroční zprávu za rok 2014. V krátkém úvodníku určitě nezmíním
vše, co bych mohl, ale budu se snažit neopomenout podstatné události.
Rok 2014 představoval na energetickém trhu nelehké období, které se nám ovšem podařilo díky
úspěšným rozhodnutím proměnit v úspěch. Měřeno pohledem EBITDA jsme překročili plánované hodnoty o 3%. V celkovém pohledu se rozhodně jedná o velmi dobrý výsledek. V potaz
totiž musíme vzít nepříznivé klimatické podmínky, které způsobily propad tržeb za prodej tepla
o 11%. Celkový výsledek pak táhly nahoru tržby za prodej elektřiny. I díky meziročně lehce zvyšující se ceně za GWh se nám podařilo přeplnit plánované hodnoty o 6%.
Rád bych také konstatoval, že úspěšně pokračujeme v realizaci ekologického programu, jehož
celkové investice přesáhnou 2,7 mld. Kč. Věřím, že náš cíl, zásadní modernizace technologie
splníme ve stanoveném harmonogramu. Výsledkem bude další snížení emisí oxidu síry, dusíku
a tuhých znečišťujících látek.
V našem regionu i nadále patříme k podstatným zaměstnavatelům, ale i donátorům veřejně prospěšných akci. Náš projekt firemního dárcovství, který každoročně realizujeme, je důkazem,
že úspěšně naplňujeme jeden z našich menších cílů – chovat se jako společensky odpovědná
firma.
Závěrem bych rád poděkoval nejen všem zaměstnancům, ale i zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci, která mnohdy není lehká, ale která rozhodně dává smysl. Centrální zásobování teplem je nadčasový projekt, který přináší nejen ekonomický efekt v podobě nejnižší ceny,
ale i environmentální přesah, i díky kterému má náš region velmi dobré ovzduší.

Ing. Václav Pašek, Ph.D.
předseda představenstva
Elektrárny Opatovice, a.s.
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VYBRANÉ UKAZATELE
SPOLEČNOSTI

JEDNOTKA

ROK 2014

ROK 2013

Dodávka elektrické energie

GWh

1 552

1 733

Dodávka tepla odběratelům

TJ

3 158

3 859

Tržby

tis. Kč

3 487 794

4 930 888

Provozní výsledek hospodaření

tis. Kč

412 180

1 036 784

Zisk před zdaněním

tis. Kč

70 264

778 204

Zisk po zdanění

tis. Kč

65 190

639 518

Investiční výdaje do dlouhodobého majetku

tis. Kč

641 050

393 774

Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený)

počet osob

368

356

Aktiva celkem

tis. Kč

14 028 838

13 268 852

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

tis. Kč

11 342 125

11 303 750

Dlouhodobý finanční majetek

tis. Kč

6 297

14 154

Zásoby

tis. Kč

696 716

572 705

Vlastní kapitál

tis. Kč

4 779 289

4 751 837

Základní kapitál

tis. Kč

300 000

300 000

Bankovní úvěry a výpomoci

tis. Kč

0

0

Ostatní informace a vysvětlivky
1.

Elektrárny Opatovice, a.s. (dále na této straně výroční zprávy jen „EOP“) nemá 			
organizační složku v zahraničí.
2. EOP společnost provádí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a to například vývoje ekolo-		
gických technologií spalování a energetických produktů nebo vývoj systémů automatizo-		
vaného řízení výroby a technologického software.
3. Významné skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, tedy po 31. 12. 2014
			
Ke dni 2. 4. 2015 byla po rozdělení likvidačního zůstatku z obchodního rejstříku
			
vymazána společnost REATEX a.s. (dceřinná společnost EOP).
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VRCHOLOVÉ ORGÁNY
SPOLEČNOSTI
Představenstvo
Předseda představenstva		
Místopředseda představenstva					
Člen představenstva						
Člen představenstva						

Ing. Václav Pašek, Ph.D.
Mgr. Ing. Tomáš David
Ing. Lukáš Maršálek
Ing. David Onderek

Personální změny představenstva od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2015:
Ke dni 28.2.2015 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Jiří Pěnka.
Dne 24. 4. 2015 byl zvolen do funkce člena představenstva Ing. Filip Bělák.

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady						
Mistopředseda dozorčí rady					
Člen dozorčí rady							
Člen dozorčí rady							
Člen dozorčí rady							
Člen dozorčí rady							

Ing. Mirek Topolánek
František Vondrouš¹
Ing. Petr Havránek¹
Ing. Martin Charvát
MUDr. Zdeněk Fink
Mgr. Petr Řezníček

Personální změny dozorčí rady (DR) od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2015:
Dne 5. 2. 2015 byla odvolána z funkce člena MUDr. Štěpánka Fraňková a dne 5. 2. 2015 byl jmenován Ing. Martin Charvát.
Dne 24. 4. 2015 byli z funkce místopředsedy DR a člena DR odvoláni František Vondrouš a Ing. Petr Havránek.

Výkonný management
Výkonný ředitel							
Ředitel pro výrobu							
Ředitel pro finance							
Ředitel pro strategický rozvoj					
Ředitel pro obchod s elektřinou					
Ředitel pro obchod s teplem					

Ing. Václav Pašek, Ph.D.
Ing. Pavel Svatoň
Ing. Lukáš Maršálek
Ing. Miloslav Decker
Ing. Petr Chaloupka
Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.

Personální změny výkonného managementu od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2015:
Dne 31. 7. 2014 odešel z funkce ředitele pro obchod s teplem Ing. Milan Pokánský a dne 1. 8. 2014 nastoupil do této pozice
Ing. Tomáš Sluka, Ph.D.

Pozn.:
¹ zástupce volený zaměstnanci společnosti
Složení výše uvedených orgánů společnosti odpovídá stavu platnému k datu zveřejnění této výroční
zprávy. Informace o složení představenstva a dozorčí rady společnosti k datu 31. 12. 2014 jsou uvedeny
v Příloze účetní závěrky (viz Finanční část výroční zprávy).
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Provozní a obchodní výsledky
Dodávka elektřiny
Celková roční dodávka elektřiny v roce 2014 činila celkem 1 552 GWh. Jediným odběratelem
elektřiny byla společnost EP ENERGY TRADING, a.s. Další část výkonu byla jako i v minulosti
uplatněna ve formě podpůrných služeb pro společnost ČEPS, a.s., provozovatele přenosové
soustavy, a to především na základě bilaterálních obchodů.
Oproti roku 2013 klesla celková roční dodávka elektřiny o 10 %, a to především z důvodu větších
plánovaných odstávek zařízení v roce 2014.
Prodej tepla
Společnost Elektrárny Opatovice, a.s. (dále také „společnost“ či „EOP“) v roce 2014 prodala
svým odběratelům celkem 3 158 TJ tepla, což je o 18% méně, než v roce předešlém. Pokles
tržeb je způsoben především výrazně horšími klimatickými podmínkami. Na soustavu zásobování
teplem opatovické elektrárny byli v uvedeném roce připojováni noví odběratelé. Předpokládaný
roční odběr tepla z těchto nových odběrných míst činí 9,8 TJ.
EOP zásobuje teplem více než 60 tisíc domácností a dále několik stovek odběratelských
subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických
a kulturních zařízení.
Výhody soustavy zásobování teplem elektrárny Opatovice:
•
•
•
•
•

nejnižší cena dálkového tepla na trhu
velmi husté pokrytí východočeské aglomerace (délka sítě čítá přes 310 km)
bezúdržbové zajištění tepelné energie (odběratel se nemusí prakticky o nic starat)
monitorovaná technologie (non-stop dispečink)
pravidelná údržba (včetně využití moderního předizolovaného potrubí)
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Prodej vedlejších energetických produktů
Veškerou produkci vedlejších energetických produktů společnost prodává na základě smlouvy o
prodeji a míchání vedlejších energetických produktů společnosti EOP & HOKA s.r.o.
Hospodářské výsledky a finanční hospodaření
Společnost dosáhla v roce 2014 kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 65 mil.
Kč. V porovnání s předchozím obdobím se jedná o významný propad o téměř 575 mil. Kč, který
byl způsoben zejména nižšími tržbami za prodej elektřiny, jež odráží situaci na trhu se silovou
elektřinou. Finanční hospodaření společnosti bylo v průběhu roku bezproblémové a stabilní.
Životní prostředí
Společnost byla i v roce 2014 provozována tak, aby byly v co nejvyšší míře zajištěny její
bezporuchový provoz a vysoká účinnost při výrobě elektřiny a tepla, což má přímý dopad na
množství produkovaných emisí. EOP také v tomto roce obhájila při dozorovém auditu systém
managementu životního prostředí podle mezinárodního standardu ISO 14001, v rámci kterého
usiluje o minimalizaci dopadů svých činností na životní prostředí. Plnění legislativních požadavků
v oblasti ochrany životního prostředí bylo potvrzeno kontrolou ze strany dozorového orgánu
státní správy.
V roce 2014 byla zahájena realizace projektů Ekologického programu EOP, jedná se o čtyři
hlavní projekty, a to Rekonstrukce odsíření, Retrofit kotlů, Výměna stávajících elektroodlučovačů
a Rekonstrukce komína. Tyto projekty výrazně sníží emise NOx, SO2 a prachu. Celkový objem
finančních prostředků, které budou proinvestovány během dvou let je 2,7 mld. Kč. Čtyřicet
procent finančních prostředků projektů Retrofit kotlů a Výměna stávajících elektroodlučovačů
ve výši 542 mil.Kč je hrazena z Fondu soudržnosti Evropské Unie prostřednictvím Operačního
programu Životního prostředí.
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O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU
Personální oblast
Na konci roku 2014 bylo v pracovním poměru, včetně žen na mateřské či rodičovské dovolené,
378 zaměstnanců. Společnost navýšila svůj kvalifikovaný a odborně zdatný personál v oblasti
zauhlování elektrárny či v elektroprovozu. Zaměstnanci železniční vlečky byli naopak převedeni
v rámci smlouvy o poskytování služeb na zajištění provozu a správy vlečky a souvisejících smluv do
společnosti EŽC a.s., resp. EP Cargo a.s.
Elektrárny Opatovice, a.s. se průběžně věnuje a zaměřuje na udržení a rozšíření odborných znalostí
svých zaměstnanců. Náklady na školení činily v roce 2014 více než 1 mil. Kč. Přirozenou snahou
společnosti je pečovat o své zaměstnance tak, aby mohla s úspěchem provozovat veškeré
technologické zařízení elektrárny Opatovice a celé distribuční soustavy tepla a kvalitně poskytovala
služby všem svým odběratelům a partnerům.
Vedení společnosti v průběhu roku jedná s výborem podnikových odborů a jeho členy informuje
o stěžejních otázkách vztahujících se k hospodaření a podnikání společnosti a o všech důležitých
záležitostech, které mají vliv na současné a bývalé zaměstnance.
Vztah k regionu a dárcovství
Elektrárny Opatovice jsou mnoho let společností, která se systematicky a se zájmem věnuje
podpoře nejrůznějších veřejně prospěšných činností v regionu Hradec Králové - Pardubice Chrudim. Za svoje aktivity v této oblasti byla i oceněna. Rok 2014 byl navíc v celé dosavadní
historii programu firemního dárcovství dalším milníkem, neboť s sebou přinesl nejen každoroční
soutěže v tradiční podobě, nýbrž i dvě novinky.
První z nich byla změna ve způsobu soutěžení škol. Projekty tentokrát nepředkládali ředitelé
s pedagogy, nýbrž přímo studenti. Druhou novinkou bylo zavedení prvku dobrovolnických aktivit
zaměstnanců do firemního programu dárcovství. Společnost s odbory uzavřela dodatek kolektivní
smlouvy, ve kterém byla za účelem dobrovolnické činnosti zaměstnance sjednána možnost
čerpat dle pravidel zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 1 pracovního
dne.
Nejlepší projekty loňského ročníku výše uvedených soutěží v kategoriích Charitativní, sociální
a ekologické projekty, Zdravotnictví, Kultura a Děti a mládež, které obdržely dar EOP, byly
zveřejněny v tiskové zprávě a v aktualitách na internetových stránkách společnosti. V rámci
soutěže bylo darováno přibližně 1,3 mil. Kč. Celkově bylo do všech kategorií přihlášeno více než
100 projektů.
V roce 2014 se společnost rovněž zúčastnila, již potřetí, Burzy filantropie, kterou pořádá
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Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem. Burzu lze zjednodušeně
připodobnit pořadu Den „D“, který je znám z České televize. EOP podpořila velmi významně
např. nákup terapeutického přístroje Redcord pro obecně prospěšnou společnost Křižovatka
handicap centrum Pardubice (cvičení bez gravitace - široké spektrum využití od prevence úrazů,
předcházení následkům jednostranného přetížení až po léčbu poúrazových stavů).
Společnost v rámci svého programu firemního dárcovství kromě výše uvedeného věnovala dalších
několik milionů korun na řadu prospěšných účelů. V rámci dlouhodobého partnerství podporuje
mj. nemocnice v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi (významné příspěvky směřují zejména
do přístrojového vybavení), obecně prospěšnou společnost Prozrak (preventivní vyšetření
zraku předškolních dětí), Univerzity Pardubice i Hradec Králové (podpora nákupu odborných
knihovních fondů, stipendia), Východočeské divadlo Pardubice (generální partner), Filharmonii
Hradec Králové (generální partner obnovy nástrojového fundusu), Komorní filharmonii Pardubice
(generální partner), 3 místní základní školy (Dříteč, Čeperka a Opatovice nad Labem) a 9 obcí
v okolí elektrárny.
Přehled stěžejních darů EOP je zveřejňován na internetových stránkách společnosti v sekci
Firemní dárcovství.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V roce 2014 obhájila naše společnost při dozorovém auditu systém řízení BOZP podle normy
ČSN OHSAS 18001.
Výhled na další období
Rok letošní znamená pro EOP velmi významné období. Společnost totiž zrealizuje připravený
ekologický program, jehož prostřednictvím zajistí dodržení nových, přísnějších ekologických limitů
účinných postupně od roku 2016. Konkrétní investice spočívají v rekonstrukci celé technologie
spalování uhlí a čistění kouřových spalin. Výše těchto investic bude činit přibližně 2,7 mld. Kč.
V Praze dne 9. 4. 2015

Ing. Václav Pašek, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Mgr. Tomáš David
místopředseda představenstva
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ
ČINNOSTI ZA ROK 2014

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014
Dozorčí rada společnosti konstatuje, že v průběhu roku 2014 dohlížela na výkon působnosti
představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a prováděla kontrolní
činnost, jak jí to ukládají právní předpisy a stanovy společnosti.
Dozorčí rada měla pro výkon své činnosti k dispozici veškeré podstatné informace. Během
roku 2014 se dozorčí rada vyjadřovala ke všem důležitým rozhodnutím majícím vliv na chod,
hospodaření a řádné vedení společnosti. Dozorčí rada rovněž sledovala hospodářské výsledky
společnosti a stav jejího majetku.
Lze konstatovat, že rozhodování představenstva a veškerá podnikatelská činnost společnosti
byly v souladu s jejími stanovami, s obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími jediného
akcionáře.
Dozorčí rada na svém dnešním zasedání přezkoumala účetní závěrku společnosti, sestavenou za
účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, přičemž souhlasí s výrokem nezávislého auditora,
že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů, výnosů
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014 v souladu s českými účetními
předpisy.
Dozorčí rada rovněž přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku.
Dozorčí rada ve výše uvedené souvislosti doporučuje jedinému akcionáři společnosti schválit
účetní závěrku za rok 2014 a dále návrh na rozdělení zisku za rok 2014.

V Opatovicích nad Labem dne 22. 4. 2015

Ing. Mirek Topolánek
předseda dozorčí rady
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Sídlo korporace
Elektrárny Opatovice, a.s.
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2
Česká republika
Identifikační číslo
288 00 621
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2014
Členové představenstva
Ing. Václav Pašek, Ph.D. (předseda)
Mgr. Ing. Tomáš David (místopředseda)
Ing. Jiří Pěnka
Ing. David Onderek
Ing. Lukáš Maršálek
Způsob jednání za korporace
Členové představenstva můžou představovat korporaci ve všech záležitostech, a to tak, že
korporaci zastupují navenek předseda představenstva společně s dalším členem představenstva
nebo tři členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl
představenstvem písemně pověřen.
Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2014
Ing. Mirek Topolánek (předseda)
Ing. Petr Havránek
František Vondrouš
MUDr. Štepánka Fraňková
MUDr. Zdeněk Fink
Mgr. Petr Řezníček
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztaích zpracovaná ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
představenstvem společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.
(dále také jen „společnost“ nebo „EOP“)
•

Struktura vztahů mezi společností jako osobou ovládanou a jí ovládající osobou
(osobami) a mezi společností jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou

Struktura vztahů je uvedena ve schématu struktury ovládacích vztahů, které je nedílnou součástí
této Zprávy jako její Příloha 1.
•

Úloha společnosti jako ovládané osoby ve struktuře vztahů podle předchozího
bodu

Úlohou společnosti je výkon podnikatelské činnosti podle předmětu podnikání zapsaného ve
veřejném rejstříku, výkon další činnosti, k němuž má společnost oprávnění, a správa majetku
společnosti.
•

Způsob a prostředky ovládání

Ovládání je realizováno cestou hlasování na valných hromadách, resp. výkonem působnosti
valné hromady jediným akcionářem (společníkem).
•

Přehled jednání učiněných společností v posledním účetním období, která byla
učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud
se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu společnosti
zjištěného podle poslední účetní závěrky

Přehled takových jednání je nedílnou součástí této Zprávy jako její Příloha 2.
•

Přehled vzájemných smluv mezi společností a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými

Přehled takových jednání je nedílnou součástí této Zprávy jako její Příloha 3.
•

Posouzení toho, zda vznikla společnosti jako ovládané osobě újma, a posouzení
jejího vyrovnání

Společnosti jako ovládané osobě nevznikla újma, a vyrovnání se tedy nevyžaduje
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•

Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi společností jako osobou ovládanou
a jí ovládající osobou (osobami) a mezi společností jako ovládanou osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou

Vztahy mezi společností jako osobou ovládanou a jí ovládající osobou (osobami) a mezi společností
jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou lze označit jako vzájemně
výhodné a využívající vnitřních synergií silného a diverzifikovaného podnikatelského seskupení
k prospěchu a zisku jeho členů. Z tohoto důvodu pro společnost převládají výhody začlenění do
popsaného uskupení nad nevýhodami tohoto začlenění. Nebyla identifikována závažnější rizika
plynoucí ze začlenění společnosti do struktury ovládacích vztahů popsaných v této zprávě.

V Opatovicích nad Labem dne 26. 3. 2015

Ing. Václav Pašek, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Lukáš Maršálek
člen představenstva
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PŘÍLOHA 1
Struktura vztahů mezi společností jako osobou ovládanou a jí ovládající osobou (osobami) a mezi
společností jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Energetický a průmyslový holding, a.s.
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PŘÍLOHA 2
Přehled jednání učiněných společností v posledním účetním období, která byla učiněna na
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo
majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle poslední účetní
závěrky
EOP neučinila v posledním účetním období žádné právní jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby
nebo jí ovládaných osob, které by přesahovalo 10 % vlastního kapitálu společnosti zjištěného podle
poslední účetní závěrky.

PŘÍLOHA 3
Přehled vzájemných smluv mezi společností a osobou ovládající nebo mezi osobami
ovládanými
S kým uzavřena

EP Energy, a.s.
a Energetický
a průmyslový holding,
a.s.

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

Mezivěřitelská smlouva ze dne
29. listopadu 2012
(dále jen „Mezivěřitelská smlouva“)

Mezivěřitelská smlouva byla
uzavřena mimo jiné v souvislosti
s Úvěrovou smlouvou, na jejímž
základě poskytlo konsorcium
bank společnosti EP Energy, a.s.
úvěr, a vydáním dluhopisů společnosti EP Energy, a.s. dne 31.
října 2012. Dne 18. dubna 2013
vydala společnost EP Energy,
a.s. další dluhopisy. Téhož dne,
tj. dne 18. dubna 2013, byl úvěr
poskytnutý konsorciem bank na
základě výše uvedené úvěrové
smlouvy splacen.
Uvedené změny reflektuje dodatek ze dne 18. dubna 2013
k Mezivěřitelské smlouvě. Dodatek byl uzavřen mezi EP Energy,
a.s. a některými jejími dceřinými
společnostmi včetně EOP (jako
ručitelem) a společností Energetický a průmyslový holding, a.s.,
bankovními institucemi a vlastníky dluhopisů (jako věřiteli).
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S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

Dohoda o přistoupení
ze dne 19. prosince 2013

Ručení EOP v souvislosti s úvěrem poskytnutým bankovními
institucemi společnosti EPH Financing II, a.s. v souladu s Úvěrovou smlouvou uzavřenou dne
23. října 2013. (Dohoda o přistoupení byla stejně jako úvěrová smlouva uzavřena se společností EPH Financing II, a.s., která
zanikla fúzí se společností EP
Energy, a.s.). Věřitelé výše uvedeného úvěru přistoupili k Mezivěřitelské smlouvě, čímž došlo
ke sdílení jak ručení, tak zástav,
které EOP zřídila k některým pohledávkám z bankovních účtů,
pohledávkám z pojištění a pohledávkám z obchodního styku, k nemovitostem, k movitým
věcem a věcem hromadným
a podniku EOP v souladu s Mezivěřitelskou smlouvou a Dohodou o přistoupení.

Dohody o společném postupu
ze dne 28. listopadu 2012
a ze dne 24. listopadu 2014

Pověření společnosti EP Energy, a.s. zpracováním některých částí účetní závěrky EOP
dle International Financial Reporting Standards (dále jen
„IFRS“) a obstaráním některých podkladů a dokumentů
požadovaných zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví.

Smlouva o úvěru
ze dne 17. ledna 2013

Závazek EOP a EP Energy, a.s.
vzájemně si poskytovat krátkodobé úvěry, přičemž lhůta pro
splacení poskytnutých úvěrů byla
stanovena do 31. prosince 2013.
Dodatkem č. 1 a 2 byla lhůta pro
splacení úvěrů prodloužena až
do 31. prosince 2015.

EP Energy, a.s.
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S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici odběratele

EP Energy, a.s.

EP Cargo, a.s.
(dříve EŽC, a.s)

Smlouva o úvěru
ze dne 26. června 2013

Úvěr je splatný nejpozději do 25.
června 2018.

Smlouva o úvěru
ze dne 30. října 2012

Úvěr je splatný nejpozději do
29. října 2019.

Smlouva o poskytování
krátkodobého podnájmu
ze dne 30. září 2013

Poskytování
krátkodobého
opakovaného
podnájmu
místností pro ubytování.

Smlouva o poskytování
zasedacích místností
ze dne 30. září 2013

Poskytnutí zasedacích místností v budově na prestižní adrese
v centru Prahy.

Smlouva o controllingovém
a analytickém poradenství
ze dne 29. listopadu 2013

Poskytnutí licence k SW pro finanční řízení a reporting a provádění průběžné analýzy podnikatelské činnosti EOP.

Smlouva o poskytování
technického poradenství
ze dne 2. ledna 2014

Poskytování technické konzultace a poradenství týkající se
zejména techniky a technologie
zařízení EOP, optimalizace provozu zařízení EOP, podpory při
rekonstrukcích, změnách a úpravách stávajících zařízení a další.
Součástí povinností EP Energy,
a.s. byla též účast na jednáních
s potenciálními partnery, návrhy
opatření atp

Smlouva o poskytování služeb
ze dne 9. června 2014

Poskytování služeb společností EP Cargo, a.s. spočívajících
v zabezpečení provozování dráhy a drážní dopravy v areálu EOP
a v přistavování vozů a vozových
zásilek uhlí a jiných substrátů.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici dodavatele
Nájemní smlouva
ze dne 27. června 2013

EOP na základě nájemní smlouvy pronajala společnosti UEI
kancelářské prostory.

EOP v pozici odběratele

United Energy Invest, a.s.

Smlouva o dílo
ze dne 19. srpna 2013

Vyhotovení projektové dokumentace na zařízení staveniště –
komunikace. Dodatkem č. 1 byl
upraven předmět plnění a termín
předání díla.

Smlouva o dílo
ze dne 26. září 2013

Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
pro akci „Retrofit stávajícího odsíření (varianta 2 – nové odsíření)
a rekonstrukce komína odsířených spalin“.

Smlouva o dílo
ze dne 21. října 2013

Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
pro retrofit kotelny v rámci projektu „Snížení emisí NOx a TZL
v elektrárně Opatovice pro kotle
K2, K3, K5 a K6“.

Smlouva o dílo
ze dne 18. listopadu 2013

Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
a vlastní realizaci stavby „Přemístění skladů a archívu EOP“.
UEI zároveň prováděla autorský
dozor na předmětné stavbě.

Smlouva o dílo
ze dne 21. února 2014

Přemístění skladů a archívu EOP
a rekonstrukce objektu č. 73
v areálu EOP.

Mandátní smlouva o zajištění
výkonu technického dozoru ze
dne 25. listopadu 2013

UEI vykonávala jménem EOP
technický dozor, koordinaci a řízení projektu „Ekologický program Opatovice“. Dodatky č. 1
a 2 byl upraven rozsah plnění
a dále cena za dosažení jednoho
z milníků Ekologického programu Opatovice.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici odběratele

United Energy Invest, a.s.

Smlouva o dílo
ze dne 27. února 2014

Rekonstrukce objektu č. 71 a č.
72 v areálu EOP. Dodatkem č. 1
byl upraven způsob fakturace.

Smlouva o dílo
ze dne 27. února 2014

Demolice hlavního skladu
EOP. Dodatky č. 1 a 2 byl
upraven termín plnění, způsob fakturace a rozsah prací,
cena a termín realizace.

Smlouva o dílo
ze dne 10. března 2014

Oprava a rozšíření vnitroareálových komunikací EOP a realizace napojovací komunikace
z areálu na komunikaci I/37.
Dodatkem č. 1 bylo dílo rozděleno do dvou etap a upraven termín realizace.

Smlouva o dílo
ze dne 21. dubna 2014

Vyhotovení projektové dokumentace stavby „Provizorní
propojení kouřovodů v EOP“.

Smlouva o dílo
ze dne 30. dubna 2014

Dodávka materiálu a provedení zemních prací ve věci
„Vrátnice č. 10“.

Smlouva o dílo
ze dne 30. dubna 2014

Dodávka materiálu a provedení
elektro prací ve věci „Vrátnice č.
10“.

Smlouva o dílo
ze dne 19. května 2014

Provedení upgrade přístupového a docházkového systému
ACTAS.

Smlouva o dílo
ze dne 27. května 2014

Dodání buňky vrátnice s označením V6-2,3-AA.

Smlouva o dílo
ze dne 4. června 2014

Dodávka a montáž turniketu pro
vrátnici č. 10.

Smlouva o dílo
ze dne 24. července 2014

Provedení rozšíření přístupového
systému EOP o vrátnici č. 10.

Smlouva o dílo
ze dne 18. září 2014

Rekonstrukce vnitřních prostor
objektu 58 v areálu EOP.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici odběratele

United Energy Invest, a.s.

Smlouva o dílo
ze dne 18. září 2014

Rozšíření
zpevněné
plochy
u stávajícího objektu č. 71 v areálu EOP.

Smlouva o dílo
ze dne 31. října 2014

Zpracování projektové dokumentace změna stavby – část
čpavkové hospodářství.

Smlouva o dílo
ze dne 14. listopadu 2014

Vyhotovení projektové dokumentace změna stavby – DENOx.

Smlouva o dílo
ze dne 4. prosince 2014

Vyhotovení projektové dokumentace změna stavby – výměna stávajících elektroodlučovačů.

Smlouva o dílo
ze dne 12. prosince 2014

Rekonstrukce komína odsířených spalin na mokrý komín.

Smlouva o dílo
ze dne 12. prosince 2014

Provedení provizorního propoje
kouřovodů.

EOP v pozici dodavatele

Pražská teplárenská a.s

Smlouva o poskytování služeb
obchodního dispečinku
ze dne 26. dubna 2012

Zajišťování služby obchodního
dispečinku. Dodatkem č. 1 byl
upraven rozsah a cena poskytovaných služeb.

EOP v pozici odběratele
Smlouva o dílo – servisní
smlouva ze dne 12. srpna 2005

Poskytování servisních služeb
spočívajících v provádění oprav,
kalibrace a ověření odporových
teploměrů a měřičů.

EOP v pozici dodavatele

TERMONTA PRAHA a.s.

Smlouva o poskytování
a odběru elektřiny z areálové
soustavy NN/EOP
ze dne 30. prosince 2004
Nájemní smlouva
ze dne 28. prosince 2012

Pronájem části pozemku, dílny
a kancelářských prostor. Dodatkem č. 1 byl upraven rozsah
a výše nájmu.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici odběratele

TERMONTA PRAHA a.s.

Smlouva o provádění oprav
a údržby kotlových těles
ze dne 27. června 2005

Opravy kotlových tělesa EOP.
Dodatkem č. 2 byla upravena
cena prací, fakturace a doplněno ustanovení o BOZP.

Rámcová smlouva
o poskytování prací a služeb
ze dne 5. listopadu 2012

Provádění svářečských, zámečnických a turbinářských prací na
točivých zařízeních EOP.

Rámcová smlouva
o poskytování prací služeb
ze dne 23. listopadu 2012

Provádění svářečských a zámečnických prací na tlakových
zařízeních EOP. Plnění dle této
smlouvy bylo poskytnuto formou
dílčích smluv.

Smlouva o provádění oprav
a údržby ze dne 26. ledna 2004

Opravy a údržba technologického zařízení EOP. Dodatkem č. 2
byl upraven způsobu fakturace
stavebních a montážních prací
s ohledem na změnu zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.

Smlouva o dílo
ze dne 6. února 2014

Tepelné zpracování svarových
spojů na NRS12.

Smlouva o dílo
ze dne 25. března 2014

Zpracování studie proveditelnosti – dotace SFŽP z důvodu
změny rozsahu díla.

Smlouva o dílo
ze dne 1. dubna 2014

Dodávka, montáž a zprovoznění
rozšíření záložní trasy dopravy
vápna.

Smlouva o dílo
ze dne 7. dubna 2014

Zámečnické a turbinářské práce
při běžné opravě turbíny č. 6.

Smlouva o dílo
ze dne 2. května 2014

Provedení
opravy
čerpadla
KDMU 80 – převinutí motoru.

Smlouva o dílo
ze dne 2. května 2014

Provedení rekonstrukce rozvodu
stlačeného vzduchu pro zauhlování v areálu EOP.

Smlouva o dílo
ze dne 14. května 2014,
ze dne 2. června 2014
a ze dne 8. srpna 2014

Provedení
KDFU.

převinutí

čerpadel
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici odběratele

TERMONTA PRAHA a.s.

EP ENERGY TRADING,
a.s. dříve vystupující pod
názvem United Energy
Trading, a.s. (jedná se
také o nástupnickou
společnost společnosti
První energetická a.s.,
jež ke dni 1. ledna 2013
zanikla fúzí právě se
společností EP ENERGY
TRADING, a.s.)

Smlouva o dílo
ze dne 14. května 2014

Provedení výměny části výstupního VT parovodu.

Smlouva o dílo
ze dne 30. května 2014

Provedení přetočení přírub pro
zařízení JUMBO.

Smlouva o dílo
ze dne 9. července 2014

Oprava dvou kusů deskových
výměníků v předávací stanici
D016.

Smlouva o dílo
ze dne 17. července 2014

Provedení tepelného zpracování
spojů při výměně šoupátka propoje na PU K6.

Smlouva o dílo
ze dne 12. srpna 2014

Rekonstrukce dvou kusů trubkových svazků základních ohříváků
pro turbogenerátor TG6.

Smlouva o dílo
ze dne 24. listopadu 2014

Provedení úprav vrátnice č. 10.

Kupní smlouva
ze dne 4. srpna 2014

Dodávka přírubového šoupěte
S 33.1 DN150 PN 25 115.

Rámcová smlouva o dodávce a
odběru elektřiny
ze dne 29. listopadu 2005

Uzavírání kupních smluv, na jejichž základě může EOP kupovat, případně prodávat elektrickou energii. Rámcová smlouva
byla uzavřena s již zaniklou společností První energetická a.s.

Rámcová smlouva na dodávku
a odběr elektřiny s přenesením
odpovědnosti za odchylku
ze dne 13. prosince 2010

Uzavírání dílčích smluv na dodávky elektřiny nebo přeshraniční přenosové kapacity. Předmětem rámcové smlouvy je mimo
jiné závazek EP ENERGY TRADING, a.s. převzít odpovědnost
za odchylku. Rámcová smlouva
byla uzavřena s již zaniklou společností První energetická a.s.

EOP v pozici dodavatele
Smlouva o poskytování služeb
obchodního dispečinku
ze dne 5. listopadu 2014
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

S kým uzavřena

EP ENERGY TRADING,
a.s. dříve vystupující pod
názvem United Energy
Trading, a.s. (jedná se
také o nástupnickou
společnost společnosti
První energetická a.s.,
jež ke dni 1. ledna 2013
zanikla fúzí právě se
společností EP ENERGY
TRADING, a.s.)

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici odběratele

Smlouva o poskytnutí služeb
ze dne 12. září 2012

Podpora a údržba informačního
systému Xenergy včetně zajištění možnosti využívat modul podpůrných služeb v informačním
systému Xenergy. Dodatkem č.
1 byla upravena cena za poskytované plnění.

Smlouva o převodu obchodního
podílu ze dne 30. dubna 2014

Převod obchodního podílu ve
výši 99,78% společnosti EOP &
HOKA s.r.o. z EOP na EP Coal
Trading, .a.s

EOP v pozici odběratele

EP Coal Trading, a.s.
dříve vystupující pod
názvem United Energy
Coal Trading, a.s.

Plzeňská energetika a.s.

Kupní smlouva
ze dne 5. února 2013

Dodávka velmi jemně mletého
vápence, jemně mletého vápna
a vápenného hydrátu v období
do 2015.

Rámcová kupní smlouva
ze dne 19. prosince 2013

Dodávka hnědého energetického uhlí do sídla EOP. Dodatkem
č. 1 bylo upraveno složení uhlí
a rozložení dodávek do jednotlivých měsíců. Plnění dle této
smlouvy bylo poskytnuto formou
dílčích smluv.

Kupní smlouva
ze dne 4. prosince 2014

Dodávka počítače pro kamerový
systém.

Rámcová smlouva na
provedení technické náhrady za
poskytování podpůrných služeb
ze dne 18. března 2014

Uzavírání dílčích smluv o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb, ve
kterých může kterákoli smluvní
strana vystupovat jako příjemce
i jako převodce. Plnění dle této
smlouvy bylo poskytnuto formou
dílčích obchodních transakcí.
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S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici dodavatele

Plzeňská energetika a.s.

Pražská teplárenská
a.s.; TERMONTA PRAHA
a.s.; United Energy, a.s..
Plzeňská energetika
a.s.; Severočeská
teplárenská, a.s.; PRVNÍ
MOSTECKÁ a.s.

Smlouvy o provedení technické
náhrady za poskytování
podpůrných služeb ze dne 20
února 2014 a ze dne 20. března
2013

Poskytování podpůrných služeb
MZ 15+ a primární regulace.

Smlouva o poskytování služeb
obchodního dispečinku
ze dne 29. března 2012

Zajišťování služby obchodního
dispečinku. Dodatkem č. 1 byl
upraven rozsah a cena poskytovaných služeb.

Smlouvy o sdružení zadavatelů
ze dne 16. září 2013
a ze dne 30. října 2013

Společný postup při zadání 2
veřejných zakázek, jejichž cílem
byl výběr nejvhodnějšího dodavatele předizolovaného potrubí,
včetně ostatních stavebních dílů
a komponentů předizolovaného
topného potrubí a ocelového
potrubí a oblouků.

EOP v pozici dodavatele

Smlouva o poskytování služeb
ze dne 23. září 2010

Provádění administrativních prací včetně vedení účetnictví. Dodatkem č. 1 byla s ohledem na
probíhající likvidaci EBEH Opatovice, a.s. upravena fakturace.
S ohledem na zrušení likvidace
společnosti byla zvláštní úprava
fakturace zrušena Dodatkem č.
2.

Smlouva o nájmu nebytových
prostor ze dne 23. září 2010

Pronájem kancelářských prostor.
Dodatkem č. 1 byla s ohledem na
probíhající likvidaci EBEH Opatovice, a.s. upravena fakturace.
S ohledem na zrušení likvidace
společnosti byla zvláštní úprava
fakturace zrušena Dodatkem č.
2.

EBEH Opatovice, a.s.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici dodavatele

NPTH, a.s.

Smlouva o poskytování služeb
ze dne 23. září 2010

Provádění administrativních prací včetně vedení účetnictví.

Smlouva o nájmu nebytových
prostor ze dne 23. září 2010

Pronájem kancelářských
prostor.

Rámcová smlouva na
provedení technické náhrady za
poskytování podpůrných služeb
ze dne 21. března 2014

United Energy, a.s.

Pražská teplárenská
Trading, a.s.

EP Investment Advisors,
s.r.o. (dále jen „EPIA“)

Uzavírání dílčích smluv o provedení technické náhrady za poskytování podpůrných služeb, ve
kterých může kterákoli smluvní
strana vystupovat jako příjemce
i jako převodce. Plnění dle této
smlouvy bylo poskytnuto formou
dílčích obchodních transakcí.

EOP v pozici dodavatele
Smlouvy o provedení technické
náhrady za poskytování
podpůrných služeb
ze dne 24. března 2014

Poskytování podpůrných služeb
MZ 15+ a primární regulace.

Smlouva o poskytování služeb
obchodního dispečinku
ze dne 29. března 2012

Zajišťování služby obchodního
dispečinku. Dodatkem č. 1 byl
upraven rozsah a cena poskytovaných služeb.

Smlouva o poskytování služeb
obchodního dispečinku
ze dne 17. prosince 2014
Smlouva o poskytování
poradenství ze dne 2. ledna
2014

Poskytování poradenství týkající se investičních a údržbových
akcí, strategických a rozvojových projektů a technických
specifikací pro výběrová řízení
ze strany EPIA.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH
S kým uzavřena

Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici odběratele
Smlouva příkazní
ze dne 15. února 1999

Poskytování přepravních služeb.
Dodatky č. 1 až 14 byl postupně
upravován rozsah a cena plnění.

Smlouva o nájmu dopravních a
mechanizačních prostředků
ze dne1. ledna 1998

Pronájem dopravních a
mechanizačních prostředků
včetně zajištění odběru
motorové nafty. Dodatky č. 1 až
6 byl postupně upravován výčet
pronajatých prostředků

Smlouva o odborném
provozování skládky Bukovina
ze dne 31. ledna 2002
Smlouva o dílo
ze dne 20. listopadu 2005

Realizace stavby – Složiště stabilizátu Bukovina etapa V. Dodatky č. 1. až 5. byl upravován
stavební materiál a cena.

Smlouva o dílo
ze dne 1. prosince 2011

Realizace stavby – Složiště stabilizátu Bukovina etapa II. Dodatkem č. 1. upravena cena.

Smlouva o dílo
ze dne 30. dubna 1997

Realizace stavby – Složiště stabilizátu Bukovina etapa I. Dodatkem č. 1. až 4. byl upraven způsob fakturace a rozsah a termín
plnění a cena.

Smlouva o dílo
ze dne 1. listopadu 2004

Realizace stavby – Složiště stabilizátu Bukovina etapa VII. Dodatkem č. 1. a 2. byla upravena
cena.

Smlouva o dílo
ze dne 4. července 2005

Realizace stavby – Složiště stabilizátu Bukovina etapa VIII. Dodatkem č. 1. a 2. byl upraven termín plnění a cena.

Smlouva o provozování
mezideponie uhlí
ze dne 2. května 2013

Ukládání, svahování a zhutnění
uhlí.

Smlouva o přepravě vedlejších
produktů ze dne 2. ledna 2004

Přeprava zboží dle požadavku EOP. Dodatky č. 1. až 3. byl
upraven druh zboží a cena.

Smlouva o dílo ze dne
14. května 2014

Převoz zeminy v rámci skládky
Bukovina.

EOP & HOKA s.r.o.
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Název smlouvy

Předmět
(pokud neplyne z názvu)

EOP v pozici dodavatele
Smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 23. ledna 2006
(celkem se jedná o 3 smlouvy)

Pronájem nebytových prostor
včetně příslušenství v areálu
EOP.

Smlouva o nájmu zařízení na
stáčení a skladování motorové
nafty ze dne 23. ledna 2006
Smlouva o nájmu kolárny
ze dne 23. května 2001
Smlouva o nájmu složiště
Bukovina
ze dne 29. března 2011

EOP & HOKA s.r.o.

Smlouva o prodeji a míchání
vedlejších energetických
produktů
ze dne 29. března 2011
Smlouva o prodeji
mezideponovaných vedlejších
energetických produktů
ze dne 29. března 2011
Smlouva o nájmu tlakových
lahví ze dne 29. března 2013
Smlouva o nájmu části
pozemku a zařízení pro
nakládku stavebních hmot
ze dne 3. května 2012
Smlouvy o poskytování a
odběru elektřiny z areálové
soustavy NN/EOP
ze dne 28. prosince 2004 a
ze dne 2. ledna 2008
(celkem 4 smlouvy)
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