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I. Údaje o společnosti a jejím řízení 
 

 

 

 

Název:       C-Energy Bohemia s.r.o. 

 

Sídlo:         Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. 

 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 

IČO:          25106481 

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 10103. 

 

Společnost C-Energy Bohemia je dceřinnou společností Carpaterra Energy Ltd. se sídlem 

v Limassolu, Kyperská republika.  

 

Společnost C-Energy Bohemia nemá podřízenou složku v zahraničí. 

 

 

 

Vedení společnosti:     Ing. Libor Doležal            - generální ředitel                                   

                                      Ing. Jaroslav Štěpánek     - ředitel údržby a provozu 

                                      Mgr. Petra Bendová         - EHS manager  

                                      Ing. Radka Šmehlíková    - obchodní a finanční ředitelka 

                                      Ing. Ivo Nejdl                   - jednatel 

          Ing. Michal Susak              -jednatel 

 

 

 

 

Předmět činnosti:     výroba elektřiny 

                                   rozvod elektřiny 

                                   výroba tepla 

                                   rozvod tepla 

                                   výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona  
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II. Činnost společnosti:   
. 
V průběhu roku 2012 společnost C-Energy Bohemia s r.o. vypracovala plán rekonstrukce teplárny 
nazvaný Ekologizace a obnova teplárny Planá nad Lužnicí, jehož hlavní prioritou je zajištění 
ekonomického provozu teplárny v dlouhodobém horizontu. Ve studii proveditelnosti byly posouzeny 
různé varianty budoucího technického konceptu teplárny a v červnu roku 2012 padlo konečné 
rozhodnutí o jejím budoucím technologickém vybavení.  
 
Po dokončení projektu se i nadále počítá s využitím hnědého uhlí, ovšem díky instalování nových 
technologií bude možné případně nahradit část uhlí plynem nebo ve větší míře spalovat biopaliva. 
Současné parní uhelné kotle jsou na konci své životnosti, protože jejich poslední kompletní 
rekonstrukce proběhla na počátku 80.let a samotná technologie kotlů je založena na technickém 
provedení z 60.let minulého století. Projekt počítá s rekonstrukcí dvou uhelných kotlů, které budou 
kompletně přestavěny na moderní technologii fluidního spalování, čímž bude podstatným způsobem 
zvýšena jejich účinnost. Pro snížení emisí SO2 bude nainstalována jednotka odsíření, díky níž bude 
teplárna s výrazným předstihem schopna plnit budoucí přísné ekologické limity, které jsou pro ni dle 
současné legislativy závazné až od roku 2022.  
 
Vedle výše popsané rekonstrukce uhelných kotlů bude teplárna v budoucnu vybavena také moderní 
technologií plynových motorů. Teplárna tedy rozšiřuje svoji palivovou základnu o zemní plyn a 
provozovatel se tak připravuje na možnost optimalizace výroby elektřiny a tepla s ohledem na 
dostupnost a ceny primárních paliv nebo na další požadavky ekologické legislativy. Použití 
technologie plynových motorů navíc umožní rychleji a přesněji reagovat na požadavky regulace 
elektřiny v sítích elektrizační soustavy a přispívat k vyrovnávání bilance výroby a spotřeby elektrické 
energie. Společnost C-Energy Bohemia s.r.o. se stane první teplárenskou společností v České 
republice, která použije plynové motory o jednotkovém elektrickém výkonu cca 10 MW pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kdy při výrobě elektřiny bude zároveň produkována i pára o 
tlaku 12 barů, kterou teplárna dodává svým průmyslovým zákazníkům, firmám v areálu průmyslové 
zóny – Silon s.r.o., Madeta a.s. a Kostelecké uzeniny a.s., které páru využívají pro své 
technologické procesy. 
 
Projekt Ekologizace a obnova teplárny Planá nad Lužnicí získal již všechna povolení potřebná pro 
zahájení výstavby. Jedná se o náročný projekt, který bude realizován po etapách za plného 
provozu, protože nelze odpojit odběratele tepla, kteří páru potřebují pro výrobu nebo vytápění. 
Zahájení celkové rekonstrukce je plánováno po ukončení výběrového řízení generálního dodavatele 
stavby na druhé pololetí roku 2013 a stavba by měla být ukončena v srpnu roku 2015. Celkové 
investiční náklady včetně dalších souvisejících staveb přesáhnou částku 1,2 mld. Kč. Vedle 
investice zahrnuté v projektu Ekologizace a obnova teplárny Planá nad Lužnicí je v plánu realizovat 
v nadcházejícím období let 2013-2016 například rekonstrukci kabelového vedení 110 kV, instalaci 
nového blokového transformátoru 110/10,5/6 kV, plynovou přípojku z tranzitního vedení plynu, 
rekonstrukci rozvodů pitné vody, rekonstrukci rozvodů tepla, úpravu stávajícího turbogenerátoru a 
další dílčí projekty, které vcelku přinesou v podstatě komplexní obnovu teplárny.  
 
Společnost C-Energy Bohemia s.r.o. připravila obnovu teplárny s cílem zajistit dlouhodobě stabilní 
podmínky pro výrobu energií s využitím nejmodernějších technologií, tzn. vyrábět energie s vysokou 
účinností, spolehlivostí dodávky a flexibilitou a s vysokou odolností vůči vnějším vlivům. V této 
souvislosti je nutné zmínit zejména nejistoty v oblasti dostupnosti a cen primárního paliva a také 
těžko předpověditelná regulační opatření státu a EU, zejména v oblasti emisí CO2. Teplárna bude 
moci po celkové rekonstrukci i nadále dodávat zákazníkům tepelnou energii za dostupné ceny. 
Zajištění dlouhodobé stability ceny tepla považujeme za prvořadý úkol, protože umožní rozvoj 
současných odběratelů, případně příchod nových společností do průmyslové zóny, které tak využijí 
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příznivou situaci v zabezpečení energií pro své podnikání a zvýší zaměstnanost v místě. Příkladem 
může být nedávné rozhodnutí Madety a.s. přemístit některé své výrobní procesy do Plané nad 
Lužnicí anebo další rozvojové plány společností Kovosvit MAS a.s. a Silon s.r.o. Samotný projekt 
modernizace teplárny dává místním firmám a podnikatelům možnost podílet se na realizaci prací 
v rámci celkové rekonstrukce a tím také přispívá k rozvoji podnikání  a zaměstnanosti v této lokalitě.   
 
Prioritou ve výrobě energií je realizovat i nadále dodávku tepla především z procesu kombinované 
výroby tepla a elektřiny. Jednoznačným záměrem je udržovat a pokud možno dále rozvíjet 
zákaznickou základnu odběratelů tepla a udržovat cenu tepla v konkurenceschopné výši. Velká 
pozornost bude věnována zvýšení účinnosti zdroje a maximálnímu snížení ztrát během výroby a 
distribuce energií. 
 
Dalším záměrem z hlediska zajištění budoucích příjmů teplárny je pokračovat v účasti v tendrech na 
poskytování podpůrných služeb elektrizační přenosové soustavě provozované společností ČEPS, 
a.s. Po rekonstrukci zdroje je plánováno, že teplárna rozšíří portfolio poskytovaných podpůrných 
služeb a vedle v současné době poskytované služby minutové zálohy MZ+15 bude nabízet i další 
kategorie jako např. minutovou zálohu MZ+5 anebo podpůrnou službu sekundární regulace. Vysoké 
regulační schopnosti plynových motorů zároveň umožní poskytovat regulaci výkonu pro obchod s 
elektřinou. 
 
Vysoká pozornost je stále věnována dosažení maximální možné spolehlivosti dodávek energií s 
ohledem na potřeby našich odběratelů, což bude obzvláště náročné během realizace projektu 
rekonstrukce zdroje. Naším záměrem je především úzkou spoluprací s generálním dodavatelem 
projektu připravit harmonogram rekonstrukce a plánovat jednotlivé stavební a montážní činnosti tak, 
aby provoz teplárny byl narušen co nejméně.  
 
V rámci personální politiky byly podniknuty kroky k posílení potřebných znalostí pro úspěšnou 
realizaci náročného projektu. Zároveň pokračujeme ve snaze posilovat úroveň technických znalostí 
pracovníků údržby a provozu s ohledem na nové moderní zařízení, které bude nainstalováno 
v rámci modernizace zdroje.   
 
Při výrobě energií bude dbáno na dodržování všech emisních limitů a dalších požadavků legislativy 
ochrany životního prostředí. Prvořadým úkolem je stále zajištění bezpečnosti a zdraví našich 
pracovníků. Máme v úmyslu pokračovat v zajištění pracovního prostředí bez pracovních úrazů. K 
tomu je směřováno veškeré úsilí zahrnující bezpečné zajištění pracoviště, správnou praxi při 
používání ochranných pracovních pomůcek, respektování zavedených bezpečnostních pravidel při 
zacházení nejen s vyhrazenými zařízeními, včasné zajištění všech nezbytných revizí a plnění 
dalších povinností legislativy i nejlepších praktik. Úkol zajištění bezpečnosti a zdraví pracovníků se 
budeme snažit přenést i na generálního dodavatele projektu během veškerých dodavatelských 
činností v rámci rekonstrukce teplárny.  
 
Společnost zavedla v roce 2007 systém environmentálního managementu EN ISO 14001:2004 a 
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví OHSAS 18001:2008 pro oblast Výroba a 
distribuce elektřiny, tepla, vody. Na udržení těchto standardů budeme i nadále vynakládat veškeré 
úsilí. 
 
Společnost nevykazovala žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

 
 
 
 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

III. Roční energetická zpráva    
       

  2008 2009 2010 2011 2012 

           

Výroba tepla na kotlích GJ 3 116 592 2 702 797 2 546 354 2 007 544 1 822 856 

Dodávka tepla na prahu GJ 2 934 989 2 536 239 2 364 227 1 809 924 1 634 020 

Teplo na výrobu elektřiny GJ 2 317 470 1 988 671 1 806 678 1 303 454 1 113 258 

Dodávka tepla pro rozvody GJ 617 519 547 568 557 549 506 733 520 762 

Zdroje - spotřeba tepla GJ 617 519 547 568 557 549 506 733 520 762 

Vlastní spotřeba tepla GJ 3 990 3 605 3 966 3 241 3 351 

Dodávka tepla jiným odběr. GJ 613 529 543 963 553 583 503 492 517 411 

       

Výroba elektřiny na sv. gen. MWh 197 785 159 994 145 357 98 871 78 808 

Odběr od JĆE/EON MWh 2 376 1 773 2 608 11 384 14 678 

Zdroje - spotřeba elektřiny MWh 200 161 161 767 147 965 110 255 93 486 

Vlastní spotřeba elektřiny MWh 23 529 20 992 19 048 18 437 18 119 

      z toho vl.spotř.teplárny MWh 20 448 18 845 17 305 15 948 15 760 

Dodávky elektřiny JČE/EON MWh 171 334 137 475 128 890 91 788 75 335 

Dodávky elektřiny jiným odběr. MWh 5 298 3 300 27 30 32 

       

Spotřeba paliva GJ 3 775 325 3 165 991 3 007 826 2 415 725 2 228 441 

Měrná spotřeba paliva na dod.tepla GJ/GJ 1,2863 1,2483 1,2722 1,3347 1,3638 

Měrná spotřeba tepla na výr.elektřiny GJ/MWh 11,7171 12,4297 12,4292 13,1834 14,1262 

       

Výroba vody tis.m3 1 603 1 294 1 134 1 062 965 

Dodávka vody jiným odběratelům tis.m3 773 628 573 605 659 

         

Dodávka stlač. vzduchu tis.m3 708 3 0 0 0 

Dodávka chladu GJ 2 376 1 408 1 322 1 285 1 112 
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IV. Finanční zpráva k 31.12.2012 
 

Rozvaha 

Položka 
Běžné účetní období Minulé 

účetní 
období - 
NETTO 

BRUTTO KOREKCE NETTO 

AKTIVA CELKEM   1 570 168 -803 109 767 059 776 290 

B. Dlouhodobý majetek   1 319 981 -795 750 524 231 525 683 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek   87 180 -11 275 75 905 49 549 

    
B.I.1. Zřizovací výdaje 152 -152 0 0 

    
B.I.3. Software 12 714 -11 123 1 591 1 775 

    
B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 74 314 0 74 314 47 774 

    
B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   1 232 800 -784 474 448 326 476 134 

    B.II.1. Pozemky 19 190 0 19 190 7 384 

    
B.II.2. Stavby 204 588 -112 183 92 405 92 073 

    B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 812 056 -485 262 326 794 362 543 

    
B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 6 -3 3 3 

    B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 934 0 9 934 1 750 

    B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 187 026 -187 026 0 12 381 

C. Oběžná aktiva   248 545 -7 359 241 186 249 049 

C. I. Zásoby   58 673 0 58 673 76 287 

    C.I.1. Materiál 58 673 0 58 673 76 287 

C. III. Krátkodobé pohledávky   187 547 -7 359 180 187 141 697 

    C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 133 804 -6 103 127 700 60 132 

    C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy 59 0 59 562 

  C.III.8  Dohadné účty aktivní 45 553 0 45 553 81 000 

    C.III.9. Jiné pohledávky 8 131 -1 256 6 875 3 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek   2 326 0 2 326 31 065 

    C.IV.1. Peníze 12 0 12 34 

    C.IV.2. Účty v bankách 2 314 0 2 314 31 031 

D. I. Časové rozlišení   1 642 0 1 642 1 558 

    D.I.1. Náklady příštích období 1 642 0 1 642 1 558 
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Položka Běžné účetní období 
Minulé účetní období 

PASIVA CELKEM   767 059 776 290 

A. Vlastní kapitál   339 112 68 323 

A. I. Základní kapitál   10 000 10 000 

    A.I.1. Základní kapitál 
10 000 10 000 

A. II. Kapitálové fondy   648 292 337 924 

    A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 
648 292 337 924 

A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy ze zisku 1 000 0 

    A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 
1 000 0 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -280 601 -291 323 

    A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 
-280 601 -291 323 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -39 579 11 722 

B. Cizí zdroje   427 948 707 967 

B. I. Rezervy  1 341 0 

  
B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 

 1 341 0 

B. II. Dlouhodobé závazky   258 624 523 131 

    B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 
0 460 142 

  B.II.6. Vydané dluhopisy 
194 440 0 

    B.II.9. Jiné závazky 
1 026 40 

    B.II.10. Odložený daňový závazek 
63 159 62 949 

B. III. Krátkodobé závazky   142 697 184 836 

    B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 
17 981 16 150 

    B.III.5. Závazky k zaměstnancům 
0 0 

    B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
2 145 1 525 

    B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 
60 609 49 661 

    B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 
6 573 7 023 

    B.III.10. Dohadné účty pasivní 
49 634 106 535 

    B.III.11. Jiné závazky 
5 755 3 942 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 25 285 0 

  B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 
25 285 0 
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           Výkaz zisku a ztráty 

 

Položka Běžné účetní období 
Minulé 
účetní 
období  

 I. Tržby za prodej zboží   59 330 0 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží   51 179 0 

 + Obchodní marže   8 151 0 

  II. Výkony     396 991 378 296 

    II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   396 991 378 296 

B.   Výkonová spotřeba     268 272 279 374 

    B.1. Spotřeba materiálu a energie     224 232 229 850 

    B.2. Služby     44 039 49 524 

  + Přidaná hodnota    136 870 98 922 

C.   Osobní náklady     60 870 57 639 

    C.1. Mzdové náklady     38 648 39 522 

  C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva  6 000 2 000 

    C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   13 510 13 282 

    C.4. Sociální náklady     2 712 2 835 

D.   Daně a poplatky     15 442 27 018 

E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   57 793 47 566 

  III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   8 799 167 618 

    III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   8 743 167 480 

    III.2. Tržby z prodeje materiálu     56 138 

F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 348 0 

    F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku   1 338 0 

    F.2. Prodaný materiál     10 0 

G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

1 256 0 

  IV. Ostatní provozní výnosy     41 134 247 159 

H.   Ostatní provozní náklady     41 757 281 391 

  * Provozní výsledek hospodaření     8 337 100 085 

  X. Výnosové úroky     444 285 

N.   Nákladové úroky     60 950 68 747 

  XI. Ostatní finanční výnosy     84 026 92 445 

O.   Ostatní finanční náklady     69 885 125 656 

  * Finanční výsledek hospodaření     -46 365 -101 673 

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost     1 551 -13 167 

    Q.1. Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná   1 341 0 

    Q.2. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená   210  -13 167 

  ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost   -39 579 11 579 

  XIII. Mimořádné výnosy     0 143 

R.   Mimořádné náklady     0 0 

  * Mimořádný výsledek hospodaření   0 143 

  *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)   -39 579 11 722 

  **** Výsledek hospodaření před zdaněním   -38 028 -1 445 
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V. Příloha v účetní závěrce za rok 2012 
  

Popis společnosti 

C-Energy Bohemia (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která se dříve jmenovala AES 
Bohemia. K přejmenování došlo v říjnu 2011 po převodu podílu na společnost Carpaterra Energy Ltd. 
Společnost vznikla dne 26.2.1997 a sídlí v Plané nad Lužnicí, Průmyslová 748, Česká republika, identifikační 
číslo 25106481. Hlavním předmětem její činnosti je výroba a rozvod elektřiny a tepla. 
 
 V roce 2012 nebyly provedeny žádné změny v zápisu do obchodního rejstříku.  
 
Osoby podílející se na základním kapitálu: 
 

Carpaterra Energy Ltd.     100% 
 
Mateřskou společností je Carpaterra Energy Ltd., 3035 Limassol, Patrician Chambers, Agiou Andreou Street 
332, Kyperská republika. 
 
Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.   
 
Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2012: 
 
jednatelé ing. Michal Susak a ing. Ivo Nejdl. 
 
Společnost má následující organizační strukturu: společnost tvoří 2 hlavní výrobní provozy – vodárna a 
teplárna, další provozy se zabývají údržbou a správou. Má 1 provozovnu: Praha, Rytířská 534/13. Provozovna 
Modřice, Brněnská 442 byla uzavřena 30.6.2012.  
 
Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění 
platném pro rok 2012. 

Obecné účetní zásady 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2012 jsou následující: 
 
Při sestavování odpisového plánu účetních odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účetní 
jednotka vycházela u majetku pořízeného k 1.1.1998 a u nového majetku pořízeného v rámci tzv. Expansion 
Project (ukončeného v r. 1999) z lineárního způsobu odepisování s dobou odepisování 25 let. Majetek 
pořízený mimo Expansion Project je odepisován dle odpisového plánu (viz níže). 
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Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 
s pořízením související. 
 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek – povolenky na vypouštění CO2 („EUA,CER“) – se oceňují reprodukční 
pořizovací cenou. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2012 je odepisován do nákladů na základě 
předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
 
Odpisy 
 
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto: 
 

 Počet let (od-do) 

Software 36 měsíců 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek EUA, CER neodepisuje se 

 
 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na 
dopravu, clo a další náklady s pořízením související.  
 
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti  se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé 
materiálové a mzdové náklady, výrobní režijní náklady a část správních nákladů. Úroky a další finanční výdaje 
související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění do doby uvedení pořízeného majetku do užívání. Výnosy 
z prodeje výrobků vyrobených při zkouškách tohoto majetku před jeho uvedením do provozu se účtují do 
provozních výnosů.  
 
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se v roce 2012 odepisuje po dobu ekonomické životnosti. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve 
prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. 
 
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a 
údržba se účtují do nákladů. 
 
Opravná položka k nabytému majetku vznikla v roce 1998 jako rozdíl mezi zůstatkovou účetní cenou majetku 
pořízeného koupí a cenou uznanou valnou hromadou. V rozvaze je tato opravná položka vykázána na řádku 
oceňovací rozdíl k nabytému majetku. K 31.12.2012 byl celý oceňovací rozdíl odepsán. 

Odpisování 
 
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto: 
 

 Počet let (od-do) 

Stavby 20-25 

Stroje, přístroje a zařízení 7-12 

Dopravní prostředky 7 

Inventář 7 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 25 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 
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Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a je oceněn jmenovitými 
hodnotami. 
 

Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody „A“, s použitím váženého 
aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením 
souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). 
 

Pohledávky 

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

Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné 
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní 
závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změna základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny 
peněžními či nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu. 
 
Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad 
hodnotu vkladů.  
 
Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 
% čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % 
čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě 
ztráty. 
 

Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 
 
Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 
 

Finanční leasing 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou 
hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky 
nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 
 

Devizové operace 

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

Účtování výnosů a nákladů  

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

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování 
ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). 
 
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a 
pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. 
 
Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani ze všech přechodných rozdílů, jsou 
zaúčtovány do vlastního kapitálu. 
 
 

Emisní povolenky 

O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodepisovaném 
majetku oceňovaném pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. Pohyb 
povolenek na majetkovém účtu je v souladu s pohybem povolenek na účtu v Národním rejstříku emisních 
jednotek, který spravuje OTE a.s. 

O „spotřebě povolenek“ se účtuje čtvrtletně v závislosti na skutečně vypuštěných emisích účetní jednotky na 
dohadných účtech. Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci, která nesnižuje 
ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. Tato „dotace“ se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve 
stejné výši, jak jsou spotřebované povolenky odevzdány v Národním rejstříku a zároveň odůčtovány 
z majetkového účtu. 

Povolenky CO2      

ks zůst.min.r. bezúplat.nabytí spotřeba nákup prodej zůst.běž.r. 

rok 2012 131 148 374 975 187 121 87 971 42 000 364 973 

Povolenky CER      

rok 2012 0 0 42 000 42 000 0 0 
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Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 
 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení 
Konečný 
zůstatek 

Zřizovací výdaje 152 0 0 152 

Software 12 714 0 0 12 714 

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

47 774 99 555 -73 015 74 314 

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

0 0 0 0 

Celkem 2012 60 640 99 555 -73 015 87 180 

 
OPRÁVKY 
 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy 
Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení 
Konečný 
zůstatek 

Zřizovací výdaje 152 0 0 0 152 

Software 10 940 183 0 0 11 123 

Celkem 2012  11 092 183 0 0 11 275 

 
 
K 31. 12. 2012 společnost eviduje v nehmotném majetku povolenky na emise v částce 74,314 mil.Kč. 
 
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2012 v pořizovacích 
cenách 2 619 tis.Kč. 
 
V roce 2012 společnost získala bezplatně dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 80 159 tis.Kč.- emisní 
povolenky. 
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Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 
 

 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Pozemky 7 384 311 -4 11 499 19 190 

Stavby 196 030 0 0 8 558 204 588 

Stroje, přístroje a zařízení 806 451 0 -342 487 806 596 

Dopravní prostředky, 
inventář 6 262 0 -2 901 2 099 5 460 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek  6 0 0 0 6 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek 1 750 31 172 -343 -22 645 9 934 

Oceňovací rozdíl 
k nabytému majetku 187 026 0 0 0 187 026 

Celkem 2012  1 204 909 31 483 -3 590 -2 1 232 800 

 
OPRÁVKY 
 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy 
Prodeje, 
likvidace 

Vyřazení 
Konečný 
zůstatek 

Pozemky 0 0 0 0 0 

Stavby 103 957 8 226 0 0 112 183 

Stroje, přístroje a zařízení 446 956 36 192 0 -218 482 930 

Dopravní prostředky, 
inventář 3 214 686 -1 568 0 2 332 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek  3 0 0 0 3 

Oceňovací rozdíl k 
nabytému majetku 174 645 12 381 0 0 187 026 

Celkem 2012  728 785 57 485 -1 568 -218 784 474 

 
K 31. 12. 2012 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích 
cenách  8 288 tis. Kč. 
 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 187 026 tis. Kč vznikl pořízením majetku v roce 1998. Do 
nákladů byl v roce 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 12 381 tis. Kč. 
V tomto roce byl celý oceňovací rozdíl odepsán. 

Majetek (budovy, pozemky, stroje,), který byl zastaven na zajištění úvěru od ThermoEcotek Corporation, byl 
k 31. 12. 2012 odblokován a zástava zrušena. Úvěr byl částečně kapitalizován a částečně konvertován do 
emise dluhopisů. 
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Zásoby 

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím 
účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. V roce 2012 nevznikla 
potřeba vytvoření opravných položek. 

Pohledávky 

K 31. 12. 2012 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dní činily 6 103 tis. Kč. 
 
Dále byla vytvořena 100% opravná položka na úvěr ke společnosti Carpaterra ve výši 1.256 tis. Kč.  
 
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly vytvořeny opravné položky ve výši 
100%. 

Opravné položky 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 4, 5 a 6). 
 
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 
 

Opravné  
položky k: 

Zůstatek 
k 31. 12. 2011 

Tvorba 
opravné 
položky 

Zúčtování 
opravné 
položky 

Zůstatek 
k 31. 12. 2012 

dlouhodobému 
majetku 0 0 0 0 

zásobám 0 0 0 0 

pohledávkám – 
zákonné 0 0 0 0 

pohledávkám - 
ostatní 6 103 1 256 0 7 359 

Krátkodobý finanční majetek 

K 31. 12. 2012 neměla společnost účty s omezeným disponováním. 
 
Společnost má otevřený kontokorentní účet s limitem k 31.12.2012 ve výši 40 mil.Kč. 
 
Společnost nemá v držení krátkodobé cenné papíry. 

Ostatní aktiva 

Náklady příštích období zahrnují především pojistné, leasing a předplacené nájemné a jsou účtovány do 
nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Dohadné účty aktivní 

Dohadné položky byly vytvořeny ve výši 56 tis.Kč na nevyfakturované výkony a ve výši 45,497mil. Kč na 
spotřebu povolenek CO2 za r. 2012.  
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Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se skládá z jednoho podílu plně splaceného, s nominální hodnotou 10mil.Kč. 
Ostatní kapitálové fondy se skládají z kapitálového fondu vytvořeného při založení společnosti, dále 
kapitalizovanými úvěry od ThermoEcotek a EMDV z r. 2009 ve výši 138 446tis.Kč, kapitalizovanými závazky 
ke společnostem ThermoEcotek a AES Corporation z r. 2010 ve výši 60 874tis.Kč a v roce 2012 byla 
provedena kapitalizace části projektového úvěru ve výši 16 mil.USD tj.310 368 tis.Kč.  
 
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 14.6.2012 bylo schváleno následující rozdělení 
zisku/vyrovnání ztráty za rok 2011 (v tis. Kč): 
 

Zisk (Ztráta) roku 2011 11 722 

Příděl do –  

rezervního fondu 1 000 

ostatních fondů 0 

Výplaty dividend a podíly na zisku 0 

Převod neuhrazené ztráty 10 722 

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2012 0 

Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2012 -280 601 

 

Dlouhodobé závazky 

Společnost měla k 31. 12.  následující ostatní dlouhodobé závazky (v tis. Kč): 
 

 Popis 2012 

Jiné dlouhodobé závazky  vydané dluhopisy 194 440 

 
Dlouhodobé závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch věřitele (v tis. Kč): 
 

Závazek Zůstatek v roce 2012 Popis zajištění 

úvěry na os.auta 1 026 vozidla 

 

Krátkodobé závazky 

K 31.12.2012 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti (více než 180dní) v částce 8 tis. Kč.  
 
Společnost eviduje k 31.12.2012 částku 2 145 tis.Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní 
zabezpečení. Byly uhrazeny dne 6.1.2012. 
 
 

Dohadné účty pasivní 

Dohadné položky byly vytvořeny ve výši 4 137 tis. Kč na nevyfakturované dodávky a částka 45,497 mil. Kč na 
spotřebu povolenek CO2 za r. 2012. 
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Daň z příjmů 

 
2012 

v tis. Kč 

Zisk (Ztráta) před zdaněním -38 028 

Nezdanitelné výnosy -1 266 

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 25 302 

Neodečitatelné náklady 28 880 

Tvorba opravných položek 0 

Tvorba rezerv 0 

Ostatní (např. odečet daňové ztráty,dary) -7 830 

Zdanitelný příjem 7 058 

Sazba daně z příjmu 19 % 

Daň 1 341 

Splatná daň 1 341 

 
Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu vzniklou od roku 2005 do příštích  
pěti, resp. sedmi let. Výše daňové ztráty z let 2008 - 2011, která nebyla v účetní závěrce roku 2012 uplatněna 
a bude převedena do dalších let, činila 0 Kč k 31. 12. 2012. 
 
Společnost nemá k 31. 12. 2012 evidované daňové nedoplatky. 
 
Společnost vyčíslila odloženou daň k 31.12.2012 následovně (v tis. Kč):  
 

  

Položky odložené daně 
Odložený 
daňový 
závazek 

k 31.12.2011 62 948 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku -323 

Ostatní přechodné rozdíly: 533 

OP k pohledávkám 0 

OP k zásobám 0 

OP k dlouhodobému majetku 0 

Rezervy 0 

Daňová ztráta z minulých let 
0 

Celkem k 31.12.2012 63 159 

 
Společnost zaúčtovala změnu odloženého daňového závazku ve výši 210 tis. Kč. 

Leasing 

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech. 
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Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek 
odkoupí) k 31. 12. 2012 (v tis. Kč): 
 

  
Součet splátek 
nájemného po 

celou dobu  
předpokláda-

ného 
pronájmu 

Skutečně 
uhrazené 
splátky 

nájemného 
z finančního 

pronájmu 
k 31. 12. 2012 

Skutečně 
uhrazené 
splátky 

nájemného 
z finančního 
pronájmu k 

31. 12. 2011 

Rozpis částky 
budoucích plateb dle 

faktické doby splatnosti 
k 31. 12. 2012 

Popis 
Termíny/ 
Podmínky 

Splatné do 
jednoho 

roku 

Splatné po 
jednom 

roce 

4C0 04-65   5.  4.2013 815 774 654 41 0 

tel.ústředna 15.10.2013 306 221 119 85 0 

 

Majetek a závazky nevykázané v rozvaze 

Společnost měla k 31.12.2012 majetek a závazky (peněžní a nepeněžní povahy např. soudní spory, 
zaměstnanecké benefity atd.), které nejsou vykázány v rozvaze. Jedná se o majetek na leasing (os. 
automobil+telefonní ústředna) 1121 tis. Kč, a závazky za nevybranou dovolenou ve výši 521 tis. Kč. 

Výnosy 

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

 2012 
 Domácí Zahraniční 

elektrická energie 192 275 0 

tepelná energie a chlad 180 861 0 

voda+ostatní 23 855 59 330 

Výnosy celkem 396 991 59 330 

 
Převážná část výnosů společnosti za rok 2012 je soustředěna na 6 hlavních zákazníků v energetice, průmyslu 
a potravinářství. 

Osobní náklady 

 
Rozpis osobních nákladů (v 
tis. Kč): 

2012 

 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
řídících orgánů 

Průměrný počet zaměstnanců 94 4 

Mzdy 44 648 5 371 

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 13 510 1 423 

Sociální náklady 2 712 48 

Osobní náklady celkem 60 870 6 842 
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Informace o spřízněných osobách 

Podrobný rozpis půjček včetně úrokové sazby, přiznaných záruk, poskytnutých záloh a dalších výhod 
poskytnutých současným a bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů a řídícím pracovníkům k 31. 12.  
(v tis. Kč):  
 
V roce 2012 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané 
záruky a zálohy. 
 
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč): 
 

Spřízněná osoba Termíny/Lhůty splatnosti 2012 

Carpaterra poskytnutý úvěr 1 256 

FVE Rogozen poskytnutý úvěr + faktury 67 278 

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

Spřízněná osoba Termíny/Lhůty splatnosti 2012 

Carpaterra  0 

C-Energy Group  0 

 
Přehled dlouhodobých závazků vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč): 
 

Spřízněná osoba Termíny/Lhůty splatnosti 2012 

 

jednatelé dluhopisy 194 440 

 
Přehled nákladů a výnosů se spřízněnými osobami k 31.12. (v tis.Kč): 
 

Spřízněná osoba  2012 

Carpaterra výnosy 0 

 náklady 1 500 

FVE Rogozen výnosy 59 330 

 náklady 0 

 
Mimořádné výnosy nejsou v tomto účetním období zaúčtovány. 
 
Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12. (tis.Kč): 

Služby rok 2012 

BDO 249 

 
 
 

Pokračování společnosti s neomezenou dobou trvání 

Účetní závěrka k 31. prosinci 2012 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako 
podnik s neomezenou dobou trvání i v následujícím roce. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné 
úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat. 
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Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

Po rozvahovém dni nedošlo k žádné významné události. 
 
 
 

Přehled o změnách vlastního kapitálu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V tis. Kč 

Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku 
Kumulovaný 
hospodářský 

výsledek 
Celkem 

K 31. prosinci 2011 10 000 337 924                           0 -279 601 

 

               68 323 

Převod do statutárních fondů  0 

 

310 368                           0               -1 000 309 368 

Čistý zisk/ztráta 0 

 

                         0 

 

1  000 

 

            -39 579 -38 579 

 K 31. prosinci 2012 10 000 648 292 1 000 -320 180 339 112 
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VI.          Výsledky hospodaření v tisících Kč 
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Tržby v tisících Kč 
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Náklady v tisících Kč 
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