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Čistá energie proudí ze ŠKO‑ENERGO již 20 let
ŠKO‑ENERGO zajišťuje komplexní péči o svého největšího zákazníka ŠKODA
AUTO při zajištění jeho energetických potřeb. Současně pečuje o tepelnou pohodu
obyvatel, podniků a institucí ve městě Mladá Boleslav a zajišťuje tak dobré
podmínky pro jejich práci a soukromí.
Společnost si v roce 2015 připomněla již dvacet let od svého založení. Tento
první česko‑německý podnik joint‑venture v energetickém průmyslu zahájil činnost
1. července 1995. Už v samém počátku vsadil na používání moderních technologií
a zařízení, šetrný přístup k životnímu prostředí a zaměstnávání odborníků. Díky tomu
si vybudoval pověst spolehlivého dodavatele energií v regionu.

Položení
základního
kamene
teplárny

Výstavba
teplárny

Od roku 1995
Nejvýznamnějším počinem období prvních let byla
stavba teplárny ŠKO‑ENERGO. Základní kámen
byl položen 14. srpna 1996, čímž odstartovaly
rozsáhlé stavební práce. V roce 1998 byla
technologie teplárny postupně dokončena a o rok
později byla uvedena do zkušebního provozu.
Během této doby byl zahájen zkušební provoz
čističky zaolejovaných vod a stanice na čištění
dešťových vod včetně dvou lagun, čisticí stanice
odpadních vod a jejích měrných objektů a zařízení
chladicí vody pro výrobní provozy automobilky
a také byl zahájen provoz bezobslužné plynové
výtopny v Česaně. Dále byla dokončena výstavba
chladicí věže a přestavba demineralizační stanice.
Zároveň byly vyměněny vypínače, odpojovače
a ochrany v hlavní rozvodně vysokého napětí.
Od roku 2000
Zahájení trvalého provozu teplárny i dalších
zařízení v oblasti infrastruktury nastalo v roce
2000. O rok později Společnost instalovala nové
turbokompresory o výkonu 2×16 000 m³/hod.
v kompresorové stanici. Vybudoval se nový chladicí
systém pro čističku zaolejovaných vod a doplnila
technologie v demineralizační stanici. V roce
2002 bylo zahájeno vypracování studie zaměřené
na zvýšení výkonu fluidních kotlů a na spalování
směsi černého a hnědého uhlí. Poměr uhlí se
postupně měnil a v roce 2004 už byla směs
hnědého a černého uhlí v poměru 60 : 40.
Paralelně začaly zkoušky na spalování biomasy
v podobě peletek. V témže období Společnost
zrekonstruovala řídicí systém pro turbokompresory,
chladicí věž a rozvodnu v kompresorové stanici
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a zahájila zkoušky na využití energetického obsahu
separovaných olejů. Výsledkem bylo získání
certifikátu pro technologické palivo „Olejové
emulze ŠKO‑ENERGO“.
Od roku 2005
V roce 2005 bylo zahájeno obchodování s emisemi
CO². V roce 2006 došlo k úpravě třídiče na jednom
z fluidních kotlů, která zlepšila možnost pro další
zvýšení mixu hnědého a černého uhlí. Realizovala
se stavba na příjem, dopravu a dávkování peletek
(biomasy) do kotlů a uskutečnila se rekonstrukce
rozvodny vysokého napětí. V roce 2007 v teplárně
úspěšně proběhl garanční provoz na biomasu.
V roce 2008 byla zahájena stavba šroubových
kompresorů 12 bar namísto dožité kompresorové
stanice. V témže roce Společnost dokončila
certifikaci ISO 9001 a ISO 14 001. V roce 2009
byl zahájen provoz nového horkovodního napáječe
pro Technologické centrum ŠKODA AUTO o výkonu
2,6 MWt. Realizací této investice byl vytvořen
předpoklad pro připojení dalších objektů v centru
města. Zároveň bylo zahájeno zkušební spalování
peletek vyrobených z odpadního dřeva z provozů
automobilky.
Od roku 2010
Významné bylo dokončení zkoušek palivového
mixu, ověření provozu kotlů na 100 procent
hnědého uhlí a zahájení peletizování a spalování
odpadního dřeva z automobilky. V roce 2011 došlo
k dalšímu rozšíření horkovodní sítě a modernizaci
řídicích systémů v oblasti infrastruktury. V roce
2012 převzala společnost ŠKO‑ENERGO další
provozy energetických zařízení závodů Mladá
Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny. Od té doby spravuje
kompletní energetiku automobilky. Také v roce
2013 pokračovalo rozšiřování horkovodních sítí,
tentokrát v oblasti průmyslové zóny a do areálu
technologického centra Česana jih. Posíleny byly
vnitřní páteřní horkovody na výstupu z areálu
automobilky do města. Dále byla zdvojnásobena
kapacita trasy pro dopravu peletek do kotlů.
V loňském roce Společnost podnikla rozsáhlou
revizi turbín v teplárně, převzala provoz a údržbu
TC Česana a uvedla do trvalého provozu
kogenerační jednotku ve Vrchlabí.

2015
ŠKO‑ENERGO je stabilním, konkurenceschopným
a regionálně významným podnikem, který zajišťuje
komplexní energetické dodávky pro společnost
ŠKODA AUTO a dodává teplo pro potřeby
mladoboleslavských domácností a firem.

Budova teplárny
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Vize navazující na úspěšnou historii
ŠKO‑ENERGO i nadále bude konkurenceschopnou multiutilitní společností, která
včas reaguje na potřeby trhu, vhodným způsobem investuje, vykazuje přiměřený
zisk a minimalizuje škodlivé dopady na životní prostředí. Zaměstnanci budou vždy
důležitým faktorem úspěchu, a proto o ně bude Společnost pečovat a rozvíjet je.
ŠKO-ENERGO se stalo neodmyslitelnou součástí regionu s pověstí dobrého občana
města Mladá Boleslav.
Ing. Jaromír Vorel
Jednatel Společnosti

„Nadále by měla být naše Společnost dobrým
zaměstnavatelem, moderním podnikem se
spokojenými a motivovanými zaměstnanci,
s vysokou úrovní bezpečnosti práce a s velkou
mírou osobní angažovanosti každého zaměstnance
na chodu firmy. Zásadní je a bude spolehlivá vlastní
výroba s vysokou účinností, tedy kogenerační. Dále
zvyšující se podíl obnovitelných paliv (biomasy)
a postupné utlumení závislosti na uhlí v souladu
s budoucí sníženou dosažitelností tohoto paliva.
Prioritou je nepochybně udržení a rozvíjení
systému spolehlivého centrálního zásobování
teplem v Mladé Boleslavi i expertní a technická
pomoc primárnímu zákazníkovi, tedy automobilce,
při šetření všemi druhy energií a vody. Naší
snahou i do budoucna bude omezování všech
druhů ztrát a využívání odpadních energií pomocí
nových technologií.“
Ing. Tomáš Kubín
Jednatel Společnosti

„Společnost ŠKO‑ENERGO si díky své kvalitní práci
a své angažovanosti zajistila renomé kvalitního
a spolehlivého dodavatele služeb jak pro ŠKODA
AUTO, tak i pro ostatní zákazníky, mezi které
mimo jiné patří i město Mladá Boleslav. Naším
společným cílem musí být toto postavení nadále
upevňovat. Předpoklady k tomu máme. Máme
kvalifikovaný personál, spolehlivou technologii,
fungující procesy a zdravou strukturu nákladů. Vedle
primární funkce ŠKO‑ENERGO (dodávky energií
a tepla) stále více získává na významu odborná role
pracovníků ŠKO‑ENERGO, kteří pomáhají zavádět
u zákazníků opatření, která mají za cíl optimalizaci
spotřeby na měrné jednotky (na vyrobený
vůz a komponenty). Není ani výjimkou účast

pracovníků ŠKO‑ENERGO v pracovních týmech
(např. ŠKODA AUTO), které řeší plánování a realizaci
nových projektů/technologií. Vzájemná aktivní
a otevřená spolupráce mezi ŠKO‑ENERGO a našimi
zákazníky je pro budoucnost všech zúčastněných
tím správným směrem.
Musíme se dále zabývat tématy obnovitelných
paliv, která stále více nabývají na významu a budou
jistě nedílnou součástí naší strategie, nedílnou
součástí naší budoucnosti.“
Ing. Miroslav Žďánský, MBA
Prokurista, vedoucí ekonomické a obchodní oblasti

„Úloha ekonomické a obchodní oblasti je řízení
nákladů a investic, financování majetku a provozu,
zajištění paliva a energií a prodej tepla co nejširšímu
okruhu zákazníků. Společnost ŠKO‑ENERGO musí
reagovat na změny v energetice, které jsou stále
častější a čím dál tím méně předvídatelné. O to
více je nezbytné dívat se mnoho let dopředu. Proto
chce ekonomický úsek i nadále přispívat ke strategii
Společnosti a ovlivňovat důležitá dlouhodobá
rozhodnutí. Vzhledem k nejistotě na energetických
komoditních trzích bude stále důležitější zajištění
rizik při nákupu elektřiny, plynu a povolenek CO².
Město Mladá Boleslav, které odebírá jednu
třetinu vyrobeného tepla, je důležitým obchodním
partnerem. Obhájení ceny tepla a pozitivní image
Společnosti budou proto úkolem pro další období.
Za vším vždy stojí konkrétní lidé. ŠKO‑ENERGO má
skvělé zaměstnance. Važme si jich, vzdělávejme
je a rozvíjejme. Jejich úspěchy budou úspěchy
Společnosti.“
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Ing. Milan Poddaný
Prokurista, vedoucí oblasti energetické služby a management

„Naším nejdůležitějším úkolem je spolehlivé
zásobování výrobních objektů a stále více
i výrobních technologií společnosti ŠKODA AUTO
energiemi. Náš útvar má velkou výhodu v tom,
že rozsah činností zahrnuje všechny tři závody
automobilky. To nám dává možnost srovnání
a využití „best practice“ z jednotlivých provozů
v těch ostatních. Bez těchto zkušeností by
např. tým pana Tichého nezvládl v tak krátké
době a s novými pracovníky převzetí činností
provozu a údržby energetických zařízení v areálu
Technologického centra v Česaně. Stále více
se také podílíme na úsporách energií, máme
možnost ovlivňovat rozhodování ve společnosti
ŠKODA AUTO v oblasti úsporných programů
a sami navrhujeme a realizujeme konkrétní
opatření na našich zařízeních. Nejsme tedy už jen
provozovatel zařízení a výrobce energií, ale jsme
poskytovatel služeb. Co je tedy naší vizí? Podle
mne důležitější, než co děláme, je to, jak to děláme
a hlavně se musíme snažit to dělat co nejlépe,
jako dosud.“
Ing. Jiří Mrkus
Vedoucí oblasti teplárna a výtopna Česana

„Teplárna ŠKO‑ENERGO byla zprovozněna
necelé čtyři roky po vzniku samotné Společnosti.
V současné době je zařízení teplárny v polovině
předpokládané životnosti a je nutné se zabývat
tím, jak bude vypadat zajišťování energetických
potřeb společnosti ŠKODA AUTO v roce
2035. Jaké budou k dispozici technologie?
Budou prolomeny těžební limity hnědého uhlí?
Bude podporována jaderná energie? Tyto a mnohé

další otázky budou muset být zodpovězeny.
Energie ale budeme zřejmě vyrábět především
energetickým využíváním biomasy, odpadů
a pomocí fotovoltaiky. Na trhu bude poptávka
po službách spojených s elektřinou, bude to
vyžadovat instalace zařízení na „skladování“
elektřiny a tepla, např. technologie „power to gas“.
Nové technologie nepochybně budou klást nároky
na odborníky, které v současnosti zaměstnáváme,
nebo na ty budoucí, kteří teprve studují. Jsou to
výzvy, kterým budeme v nejbližším období čelit,
ale už se na ně těšíme a o budoucnost teplárny
se nemusíme bát.“
Ing. Jiří Mach
Vedoucí oblasti infrastruktura a ostatní energie

„Základní poslání týmu infrastruktury spočívá
v poskytování služeb v oblasti spolehlivé, bezpečné
a efektivní distribuce energií vyráběných nebo
nakupovaných naší společností pro zákazníky.
Pro našeho největšího zákazníka a zároveň
vlastníka, společnost ŠKODA AUTO, je to
i spolupráce na celkových úsporách spotřeby
energií na vyrobený vůz. Tomu odpovídají i naše
cíle, jako jsou například zvyšování efektivity
výroby stlačeného vzduchu, minimalizace ztrát
při distribuci energií a péče o majetek zákazníka.
Tímto směrem jdeme v současnosti a zároveň
je i naší vizí do budoucna. Naplnit úkol takového
rozměru lze jen za podpory kvalifikovaného
a profesionálního týmu. Rozvoj svého týmu
proto řadím mezi své hlavní priority. Současně
chci i nadále budovat dobré vztahy v rámci celé
Společnosti, protože jedině tak můžeme dostát
našemu poslání jako jeden tým.“
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Ing. Jiří Mrkus
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Odpovědnost za bezpečné a spolehlivé
dodávky energie pro automobilku i město
ŠKO‑ENERGO zajišťuje dodávky elektrické energie, tepla, průmyslové, pitné a chladicí
vody, stlačeného vzduchu a zemního plynu do provozů mladoboleslavské automobilky
a také dodávky tepla do města. Zařízení Společnosti, která byla nově vybudována,
se řadí mezi nejmodernější a nejekologičtější v Evropě. Jedním z hlavních úkolů
Společnosti je o tato zařízení pečovat a v maximální míře je využívat.
Strojovna
teplárny

Výroba tepla a elektřiny
Teplárna ŠKO‑ENERGO v Mladé Boleslavi je
spolehlivým energetickým jádrem, které dodává
elektřinu a teplo do automobilky. Kromě toho
Společnost teplem zásobuje i město Mladá
Boleslav, kde ho odebírá 12 000 domácností
a více než 200 podnikatelských subjektů a institucí
prostřednictvím distribuční sítě Centrotherm.
ŠKO‑ENERGO vyrábí elektřinu a teplo i v závodě
Kvasiny a Vrchlabí v kogeneračních plynových
jednotkách.

Velín teplárny

Turbína

Hlavními výrobními jednotkami teplárny jsou dva
fluidní kotle K80 a K90 o parním výkonu 2 × 140 t/h
spalující hnědé uhlí a biomasu.
Rezerva při výpadku fluidních kotlů je zajištěna
parním kotlem K70 o výkonu 60 t/h se základním
palivem zemní plyn. Součástí zařízení jsou
dvě odběrové kondenzační turbíny o výkonu
2 × 35 MW. Zásobování teplárny chladící vodou
je zajištěno z chladicího systému s chladicí věží
s ventilátorovým chlazením. Fluidní kotle, které
dodalo česko‑německé konsorcium EVT‑Vítkovice,
zajišťují spolehlivou výrobu při dodržení emisních
limitů platných v České republice od roku 1999.
Z původních zařízení teplárny se nadále využívají
dva horkovodní kotle K50 a K60, u nichž byla
v oblasti strojní, elektro a řídicí techniky provedena
modernizace a napojení na nová zařízení. Byl
instalován horkovodní kotel na zemní plyn K40
od firmy ABB Brno.
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Výroba stlačeného vzduchu, průmyslové,
chladicí a demineralizované vody

Vypínače
110 kV

Energetika zahrnuje nejen teplárenství, ale zároveň
i rozsáhlou oblast energetické infrastruktury.
V současné době ŠKO‑ENERGO provozuje
kompresorové stanice pro výrobu stlačeného
vzduchu, několik stanic chladicí vody pro výrobní
technologie, úpravnu průmyslové vody Bradlec,
čistírny odpadních vod a regulační stanice
zemního plynu.

Energetické služby, provoz a údržba sítí

Kogenerační
jednotka

Společnost provozuje a udržuje veškeré energetické
sítě v areálech ŠKODA AUTO. Má na starosti
také distribuci a měření. K tomu, aby byla
schopná zajistit veškeré uvedené služby, využívá
nejmodernější zařízení.

Moderní technologie v pobočných závodech
K vytápění vedlejšího závodu firmy ŠKODA AUTO
v Česaně byla vybudována zcela nová plynová
kotelna bez trvalé obsluhy. V pobočném
závodě Vrchlabí došlo také k modernizaci
energetického hospodářství. Původní vodní
uhelná kotelna byla nahrazena plynovou kotelnou
a doplněna plynovou kogenerační jednotkou.
V závodě Kvasiny byly vybudovány pro zlepšení
bezpečnosti a ekologičnosti dodávek dvě plynové
kogenerační jednotky.

Rozvody energií

Rozvodna velmi vysokého napětí 110 kV
Elektřina je před branami závodu ŠKODA AUTO
transformována v rozvodně 110 kV na úroveň
nízkého napětí 22 kV. Na rozvodnu velmi vysokého
napětí 110 kV je napojena teplárna přes dva
blokové transformátory a všeobecný transformátor,
ale slouží i k propojení firmy ŠKO‑ENERGO
a ŠKODA AUTO s veřejnou sítí. Kvůli vysoké
důležitosti zásobování firmy ŠKODA AUTO byly
vybudovány tři nezávislé přívody ze soustavy ČEZ.
Tři transformátory 110/22 kV jsou dále připojeny
na rozvodnou soustavu firmy ŠKODA AUTO
o napětí 22 kV.

Rozvody tepla
Rozvody tepla tvoří po objektech ŠKODA AUTO
i města Mladá Boleslav rozsáhlou síť výměníkových
stanic, primárních a sekundárních rozvodů, tzv.
centrální zásobování teplem. Tato síť je budována
a opravována systematicky od 60. let minulého
století. V uplynulých 10 letech se tuto síť podařilo
rozšířit do průmyslových zón a závodu Česana.
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Udržitelnost – důležitá součást kultury
Společnosti
Po celé dvě dekády své existence ŠKO‑ENERGO nepřestává hledat lepší cesty
k ochraně životního prostředí. V maximální možné míře se snaží ochránit ovzduší
v regionu, snižovat emise a věnovat se recyklaci odpadů. A tyto cíle se daří plnit.
Realizace ekologických opatření jednoznačně patří na seznam úspěchů. Popílek,
emise i odpady jsou pro ŠKO‑ENERGO důležité téma.
Peletky –
granulát
rostlinného
původu

Dodávka
peletek

Ochrana ovzduší
ŠKO-ENERGO sklízí odměnu za prozíravé plánování
výstavby své teplárny v minulosti. Všechna
zařízení teplárny byla projektována tak, aby
byla co nejekologičtější, a tím se stále řadí mezi
nejmodernější zařízení v Evropě. Již při výstavbě
byla ekologie na prvním místě a výstavba teplárny
byla vzorovým mezinárodním projektem, který měl
zajistit snižování emisí skleníkových plynů v souladu
s Kjótským protokolem s úsporou 5 000 000 tun
CO² za 20 let provozu teplárny. Kromě emisí CO²
došlo ke snížení dalších emisí, které zatěžují ovzduší
v Mladé Boleslavi. Emise NOx, SO² a popílku se
daří držet na velmi nízké úrovni, hluboko pod
povolenými limity.
Ekologii má Společnost v rámci firemní strategie
na jedné z nejvyšších příček důležitosti, proto se
nespokojila s úsporou emisí CO² a přijala strategii
jejich dalšího snižování spalováním biomasy
ve formě peletek. Důkazem, že se strategii daří
naplňovat, jsou aktuální čísla. V loňském roce bylo
spáleno více než 82 000 tun biomasy a došlo
k úspoře přes 121 000 tun CO² oproti obvyklé
produkci spalování uhlí a plynu.

Pneumatická
doprava peletek
do kotle

Se spalováním biomasy začala Společnost v roce
2005, když vybudovala zařízení na pneumatické
dávkování biomasy do kotle. V průběhu roku 2012
byla dokončena nová mechanická linka na dopravu
biomasy do kotle, která umožnila spalovat i méně
kvalitní biomasu, a kapacita spalování biomasy se
tím navýšila dvojnásobně.
Kromě toho, že ŠKO‑ENERGO dodává společnosti
ŠKODA AUTO zelenou elektřinu vyrobenou
z biomasy, nakupuje zelenou elektřinu od ostatních
výrobců na českém trhu.
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Ochrana vody

Čisticí stanice
odpadních vod

ŠKO-ENERGO zajišťuje pro ŠKODA AUTO
920 000 m³ vody ročně, která protéká závodem
a zcela čistá ho opouští. Aby voda, která se vrací
zpět do Jizery, byla čistá a nezávadná, vybudovalo
ŠKO-ENERGO řadu čisticích stanic a laguny
na dočišťování. V neutralizační stanici se čistí
odpadní vody z lakovny karoserií, v čisticí stanici
zaolejovaných vod znečištěné vody a emulze
z mechanického opracování kovů a v lagunách se
biologicky dočišťují vody z dešťových kanalizací.
Takto vyčištěná voda přesto ještě protéká
čističkami Vodovodů a kanalizací.

Laguny

Velmi důležitou součástí zařízení Společnosti, která
přímo navazuje na provozy ŠKODA AUTO, jsou
čisticí stanice. Zde se čistí odpadní vody z lakovny
karoserií s použitím technologie koagulace
železitými solemi a alkalickým srážením kovů. Vody
s obsahem biologicky odbouratelných organických
látek jsou vedeny kanalizací k dočištění do městské
čističky odpadních vod, kde dochází k biologickému
dočištění. Vody bez přítomnosti organických látek,
zbavené těžkých kovů, se vypouštějí do lagun.
Vakuová
odparka

Laguny jsou součástí stanice na dočištění vody
z dešťové kanalizace, které vznikly souběžně
s výstavbou nové části závodu ŠKODA AUTO.
Čerpací stanice sem přečerpávají dešťovou
vodu z větší části závodu. Laguny mají objem
19 000 m³ a dochází v nich k biologickému
dočištění vypouštěných vod vlivem intenzivního
provzdušňování těchto lagun. Laguny slouží
zároveň jako havarijní pojistka proti znečištění
zalužanské vodoteče a následně potoku Klenice
a řeky Jizery.
Zajímavým technologickým řešením, které spojuje
ochranu vod s teplárnou, je stanice čištění
odpadních vod z mechanického opracování kovů
(zaolejované vody a emulze). Odpařováním
pomocí vakua a několikastupňovým mechanickým
předčištěním zde dochází k oddělení vody
a olejové emulze. Olejová emulze je pak základem
technologického paliva, které se spaluje v teplárně.

Recyklace odpadu
Popílky z teplárny ŠKO‑ENERGO byly díky
spolupráci s odbornými firmami certifikovány
jako stavební materiál a tím se významně snížila
produkce odpadů. Společnost v roce 2007 začala
s tříděním vyprodukovaného směsného odpadu.
Od roku 2008 se účastníme programu recyklace
elektroodpadů.

12
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Společenská odpovědnost v rámci regionu
Společnost ŠKO-ENERGO chápe z pozice velkého průmyslového podniku svoji
sociální odpovědnost vůči regionu. Zaměřuje se především na volnočasové
aktivity dětí a mládeže a jejich výchovu k ekologickému chování. Významnou
součástí spolupráce s městem Mladá Boleslav je také podpora kulturních institucí
a regionálního vrcholového sportu.

Mládežnické
týmy BK Mladá
Boleslav

PC Florbalová
akademie

Podporujeme děti
Již od počátku sponzorských aktivit stojí v popředí
pozornosti děti a naše podpora zahrnuje širokou
škálu jejich zájmů a aktivit. Největší sponzorské
částky směřují do oblasti sportu.
ŠKO‑ENERGO je v současnosti generálním
partnerem mládežnického fotbalu a hokeje.
Výchova talentovaných hokejistů a fotbalistů má
v Mladé Boleslavi dlouholetou tradici, dorostenecká
a žákovská družstva hrají pravidelně nejvyšší
soutěže v rámci České republiky. Mládežnický
fotbal má společnou sportovní akademii s dívčím
basketbalovým týmem. Od roku 2010, kdy
basketbalová akademie vznikla, postoupila dívčí
družstva rovněž do celorepublikových soutěží.
Velké oblibě se těší v Mladé Boleslavi mládežnický
florbal, který se v současnosti stal nejrozšířenějším
a nejoblíbenějším sportem mezi mládeží.

Fotbalová
akademie FK
Mladá Boleslav

Velkou podporu mají i taneční skupiny a kroužky.
Podporujeme jak činnost těchto tanečních skupin,
tak soutěže, které jsou pro ně v Mladé Boleslavi
pořádány. Děvčata se často umísťují na předních
místech celorepublikových soutěží a v aerobiku
dokonce na předních místech v kláních pořádaných
v Evropě i ve světě.
Mezi další podporované aktivity patří mládežnická
cyklistika, plavání, atletika, ale i šachy.

13
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Podporujeme školy a vzdělávání

Hvězdárna
města Mladá
Boleslav

Darované finanční prostředky slouží na školách
k výuce ekologie a výpočetní techniky. Některé
základní školy využily darované peníze k úhradě
nákladů na zájmové kroužky.
Zajímavý projekt, který ŠKO‑ENERGO podporuje,
je Hvězdárna města Mladá Boleslav, pro kterou
ŠKO‑ENERGO zakoupilo hvězdářský dalekohled.
V roce 2012 oslovilo ŠKO‑ENERGO děti na školách
s projektem „Boleslavsko hledá talent“. Jednalo
se o talenty ve všech oblastech od sportu až
po matematiku a literaturu.

Městské divadlo
Mladá Boleslav

Podporujeme kulturu
Další oblastí, která není bez finanční podpory
sponzorů možná, je kultura. Podporujeme
Městské divadlo Mladá Boleslav, Dům kultury
a mnoho kulturních akcí, které se v Mladé Boleslavi
a okolí konají.
Naši největší podporu v oblasti kultury má Městské
divadlo, které nejen nabízí klasická představení
pro děti a mládež, ale přichází i s originálními
projekty. ŠKO‑ENERGO je každoročně patronem
jednoho divadelního představení.

Boleslavsko
hledá talent

Kotelnický bál patří mezi nejnavštěvovanější plesy
a díky interpretům, kteří na něm vystupují, je určitě
velkým kulturním zážitkem.

Podporujeme vrcholový sport
Sportovní fanoušci v Mladé Boleslavi znají logo
ŠKO‑ENERGO z dresů prvoligového FK Mladá
Boleslav a z extraligového BK Mladá Boleslav.
Již čtyři roky se hokej hraje ve ŠKO‑ENERGO Aréně.
Společnost je po ŠKODA AUTO druhým největším
plátcem za reklamu těmto dvěma sportovním
klubům. FK Mladá Boleslav se v posledních letech
objevuje na předních místech tabulky a téměř
pravidelně postupuje do předkola Evropské ligy.
BK Mladá Boleslav se stal vyrovnaným soupeřem
našich nejlepších hokejových klubů.

ŠKO‑ENERGO podporuje i další dva extraligové
celky: basketbal a florbal, které můžete sledovat
ve sportovní hale TJ AUTO ŠKODA. I tady bývá
skvělá atmosféra.
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Firemní kultura podporující spolupráci,
rozvoj a zájmy zaměstnanců
Za úspěchy, kterých ŠKO‑ENERGO dosahuje, stojí především lidé. Pozitivní
atmosféra, spolupráce, zvyšování odbornosti, rozvoj zaměstnanců, sociální jistoty
a benefity jsou základem kultury Společnosti. Zaměstnanci si své práce pro
ŠKO‑ENERGO váží a důkazem toho je, že mnozí pracují ve firmě již od počátku.
Zde jsou názory těch, kteří ve ŠKO‑ENERGO působí celých dvacet let.
K oslavám patří
narozeninový
dort pro
všechny

Profesní a manažerský rozvoj
Ing. Martin Schulz
Controlling a energetické hospodářství

Narozeniny
oslavili
zaměstnanci se
svými rodinami

Příchod do ŠKO‑ENERGO byl pro mě, téměř
čerstvého absolventa VŠ, velkou profesní výzvou,
neboť začátek zahrnoval nesmírně lákavé práce
spojené se založením Společnosti, výstavbou
nové teplárny a vytvářením nových ekonomických
modelů nezbytných pro fungování firmy. Během
uplynulých 20 let jsem se také sblížil s místními
techniky, kteří svůj život spojili s výrobou energií pro
automobilku. Imponovala mi jejich velká profesní
vyspělost a zocelenost – mnohdy v provizorních
podmínkách byli schopni zajišťovat dodávku tepla
a elektřiny ještě v době před sametovou revolucí,
kdy díry na kotlích bývaly na denním pořádku.
Společná dvacetiletá cesta s těmito lidmi je mým
největším profesně-životním přínosem.

Korektní vztahy na pracovišti
Petr Zvolenský
Údržba a provoz elektro VN
K narozeninovým
oslavám patří
dobrá nálada

Ve společnosti ŠKO‑ENERGO pracuji od jejího
založení a za těch dvacet let mi bylo umožněno
pracovat ve výborném kolektivu údržby VN, ať jsem
byl řadovým pracovníkem, nebo později ve funkci
mistra. Od prvopočátku firma funguje na korektních
vztazích, což se projevuje ve spokojenosti lidí
včetně mě. Proto po neděli nemám stres, že musím
opět do práce. Naopak se těším. Když nastanou
problémy, vždy najdeme řešení, které vyhovuje
všem a je ku prospěchu firmy. ŠKO‑ENERGO
myslí na své zaměstnance, a to bez rozdílu
funkce a činnosti, kterou vykonávají. Velice dbá
na bezpečnost a zdraví – jak člověk do práce přijde,
tak by z ní měl odejít domů.
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Přejímání zkušeností ze zahraničí

Společné
zážitky pro
upevnění
vztahů –
zdolávání výšek

René Antoš
Údržba teplárny

Během svého dvacetiletého působení
ve společnosti ŠKO‑ENERGO jsem se mohl podílet
na výstavbě a zprovoznění nového energetického
zdroje v Mladé Boleslavi. Při této příležitosti jsem
mohl spolupracovat s celou řadou vzdělaných
lidí a odborníků z energetického oboru. Byl jsem
u vytváření nového pracovního týmu, který teplárnu
po uvedení do provozu dosud provozuje. V rámci
plnění těchto úkolů a výzev jsem se mohl seznámit
s novou technologií výroby tepla a elektrické
energie, mohl jsem se podívat na obdobná zařízení
v zahraničí. Zároveň mám dobrý pocit z toho, že
společnost ŠKO‑ENERGO urazila za dvacet let velký
kus cesty a že jsem mohl být u toho.

Společně
se bavíme –
Kotelnický bál

Vzájemná spolupráce a respekt
Vladimír Pekař
Předseda DO ŠKO‑ENERGO Odbory KOVO MB

Myslím si, že pro každého člověka je potěšením,
když pracuje v dobrém kolektivu lidí. V zaměstnání
trávíme velkou část dne a čím lepší vztahy
jsou na pracovišti, tím lépe se člověk ve svém
zaměstnání cítí. Atmosféra na našem pracovišti
je dobrá a přátelská, dokonce se i jako parta
stýkáme při společných volnočasových aktivitách.
Rádi jezdíme na motorkách nebo posedíme u piva.
Zaměstnance ŠKO‑ENERGO zastupuji již čtvrté
volební období v odborech. Daří se nám nadále
prosazovat, až na malé výjimky, stejnou kolektivní
smlouvu, jako mají zaměstnanci společnosti
ŠKODA AUTO. To našim lidem přináší celou řadu
výhod a z toho mám velkou radost.

Jistoty jako největší pozitivum
Ivana Holešínská
Asistentka jednatele Společnosti

Téměř devatenáct let jsem byla ve ŠKO‑ENERGO
asistentkou jednatele. Byl to šéf, s nímž jsem
si mohla promluvit téměř o všem, a to podle
mne nebývá v tak velkých firmách moc zvykem.
Když odešel do důchodu, měla jsem vzhledem
ke svému předdůchodovému věku trochu obavy,
jestli s příchodem nového jednatele budu moci
na této pozici zůstat. Ale zůstala jsem. A toho si

Společně
na jedné lodi –
závody dračích
lodí

vážím. Jsou to právě jistoty, které vnímám jako
největší pozitivum v přístupu zaměstnavatele
vůči nám zaměstnancům. Mám také dobré
finanční ohodnocení, nezanedbatelné příspěvky
na důchodové připojištění a další benefity například
v podobě vzdělávacích kurzů. A to není málo.

Zpráva vedení Společnosti
o činnosti v roce 2015
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Profil Společnosti
Základní informace

Obchodní firma ŠKO‑ENERGO, s. r. o., je provozní společností, jejímž hlavním
úkolem je zajišťovat komplexní dodávky energií, provoz a údržbu energetických
zařízení pro firmu ŠKODA AUTO a. s. a dodávky tepla pro město Mladá
Boleslav. Zařízení, především teplárna, jsou pronajímána od finanční společnosti
ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o., která je jejich vlastníkem.
ŠKO‑ENERGO, s. r. o. (dále ŠKO‑ENERGO nebo
Společnost), byla zapsána do obchodního rejstříku
dne 30. června 1995 pod spisovou značkou oddíl C,
vložka 38550, a její sídlo je v Mladé Boleslavi 1,
na třídě Václava Klementa 869, PSČ 293 60.
Hlavním předmětem podnikání je podle

Společenské smlouvy zejména výroba a rozvod
tepelné energie, výroba a obchod s elektřinou,
obchod s plynem, montáž, revize a zkoušky
elektrických, tlakových a plynových zařízení apod.
Identifikační číslo je 616 75 938.

Podíly společníků k 31. prosinci 2015
VW Kraftwerk GmbH

22,5 %

CEZ, a.s., Praha
44,5 %

ŠKODA
AUTOAG,
a. s.,
Mladá Boleslav
E.ON Czech
Holding
Mnichov,
Nmecko
E.ON Czech Holding AG, Mnichov, Německo

Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav
ČEZ a. s., Praha

12 %

VW Kraftwerk GmbH, Wolfsburg, Německo

21 %
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Společníci
ŠKODA AUTO a. s.
Společnost ŠKODA AUTO je společností s více
než stoletou tradicí výroby automobilů. Značka
ŠKODA patří zároveň k nejstarším automobilovým
značkám na světě. Předmětem podnikatelské
činnosti společnosti je zejména vývoj, výroba
a prodej automobilů, komponentů, originálních
dílů a příslušenství značky ŠKODA a poskytování
servisních služeb. Jediným akcionářem ŠKODA
AUTO je společnost Volkswagen International
Finance N. V. se sídlem v Amsterdamu
v Nizozemském království. Společnost
Volkswagen International Finance N. V. je nepřímo
stoprocentní dceřinou společností společnosti
VOLKSWAGEN AG.
E.ON Czech Holding AG
Energetické společnosti působící pod značkou
E.ON dodávají elektřinu, zemní plyn a související
služby více než 25 milionům zákazníků. Skupina
E.ON se angažuje v zemích střední a východní
Evropy od samého počátku liberalizace a využívá
zde svých bohatých zkušeností s privatizací
energetických podniků v celé Evropě. Kromě
elektrické energie má E.ON významné podíly
i ve společnostech obchodujících s plynem.

Volkswagen Kraftwerk GmbH
VW Kraftwerk GmbH je stoprocentní dceřinou
společností VOLKSWAGEN AG. Poskytuje služby
nejen koncernu VW, ale i městům, průmyslu
a podnikatelům v oblasti zásobování a obchodu
s energiemi, plánování výstavby elektráren a Facility
Managementu. Hlavním úkolem je zásobování
mezinárodně působícího koncernu Volkswagen
elektrickým proudem, teplem, chladem, zemním
plynem, stlačeným vzduchem a vodou.
ČEZ, a. s.
Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným
energetickým koncernem. V České republice
je skupina ČEZ největším výrobcem elektřiny
a tepla, na většině území je provozovatelem
distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem
na velkoobchodním i maloobchodním trhu
s elektřinou. Společnosti skupiny ČEZ těží
a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu
a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími
komoditami, prodávají koncovým zákazníkům
elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby.
Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové,
vodní a další obnovitelné zdroje. Nejvýznamnějším
akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s.,
je Česká republika.
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Údaje o dozorčích a statutárních orgánech
Dozorčí rada
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2015
Předseda dozorčí rady
Dipl. Ing. Michael Oeljeklaus
Člen představenstva firmy ŠKODA AUTO, jmenován
do funkce předsedy dozorčí rady ŠKO‑ENERGO
od 1. ledna 2011.

Členové dozorčí rady
Ing. Miroslav Krpec
Předseda představenstva a generální ředitel
Energotrans, a. s., jmenován do funkce člena
dozorčí rady ŠKO‑ENERGO od 1. srpna 2015.

Místopředseda dozorčí rady
Dipl. Kfm. Gert Wölfel
Poradce, jmenován do funkce místopředsedy
dozorčí rady ŠKO‑ENERGO od 1. ledna 2011.

Dr. Uwe Wildt
Vedoucí oddělení Všeobecného nákupu ŠKODA
AUTO, jmenován do funkce člena dozorčí rady
ŠKO‑ENERGO od 26. listopadu 2014.
Dipl. Ing. Raimund Wunder
Jednatel společnosti VW Kraftwerk GmbH,
jmenován do funkce člena dozorčí rady
ŠKO‑ENERGO od 1. ledna 2003.
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Jednatelé Společnosti
Jednatelé Společnosti k 31. prosinci 2015
Ing. Jaromír Vorel
Jednatel Společnosti, jmenován do funkce
1. ledna 2014.

Ing. Tomáš Kubín
Jednatel Společnosti, jmenován do funkce
1. července 2014.

Celá profesní dráha Jaromíra Vorla byla spojena
s energetikou jak v České republice, tak v zahraničí.
Před příchodem do Společnosti vykonával funkci
ředitele energetických služeb pro společnost
Unipetrol a řídil velké investice ve střední
a východní Evropě pro společnost Air Product.

Tomáš Kubín vykonává funkci vedoucího
controllingu Výroby a logistiky ve ŠKODA AUTO.
Ve společnosti ŠKODA AUTO působí ve vedoucích
funkcích v oblasti controllingu od roku 1992.

Vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení
technického v Praze.

Je absolventem mechanizační fakulty Vysoké školy
zemědělské v Praze.
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Správa a řízení Společnosti & compliance
ŠKO‑ENERGO považuje za velmi důležité dosáhnout rovnováhy zájmů všech
společníků firmy. Čestné jednání, otevřenost a transparentnost řízení stejně jako
řádný dohled nad managementem – to jsou základy správy a řízení ŠKO‑ENERGO.
Společnost dodržuje zásady compliance vůči svým obchodním partnerům i uvnitř
vnitropodnikových procesů.
Společnost proto v přiměřeném rozsahu,
odpovídajícím její právní formě a struktuře,
uplatňuje Kodex správy a řízení Společnosti
založený na principech OECD o nejlepších
praktikách a postupech při řízení.

→→Předkládají návrh ročního rozpočtu pro následující
obchodní rok a návrh střednědobého plánu
včetně investic.
→→Čtvrtletně poskytují základní informace
o majetkové a finanční situaci Společnosti.

Důležité údaje o vlastnické struktuře a statutárních
orgánech Společnosti a popis jejich aktuálního
složení naleznete na stranách 19, 20 a 21 této
výroční zprávy.

Jednatelé vyhotovují řádnou účetní závěrku
vypracovanou v souladu s českými právními
předpisy za zákonem předepsané účetní období,
a to nejpozději do konce dubna následujícího
účetního období.

Dodržování práv společníků, rovné zacházení
se společníky
ŠKO‑ENERGO dbá všech ustanovení zákona
o obchodních korporacích a jednacího řádu
Společnosti ohledně ochrany práv společníků,
zejména bez odkladu poskytuje všechny příslušné
informace o Společnosti, svolává a vede své valné
hromady a zajišťuje stejné zacházení se všemi
společníky.
Uveřejňování a průhlednost podstatných informací
Jednatelé pravidelně ústně i písemně informují
dozorčí radu o obchodní situaci a o postavení,
v němž se Společnost nachází. Důležité obchodní
záležitosti jsou sdělovány okamžitě. Jednatelé
informují dozorčí radu zvláště v následujících
směrech:

Odpovědnost jednatelů a dozorčí rady
Jednatelé vedou obchodní záležitosti Společnosti
v souladu se zákonnými předpisy, společenskou
smlouvou, rozhodnutími valné hromady a dozorčí
rady a podle jednacího řádu. Jednací řád vydávaný
valnou hromadou určuje, které kroky jednatelů
podléhají předcházejícímu souhlasu valné hromady
nebo dozorčí rady.
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Úloha zainteresovaných stran při řízení
a správě Společnosti
Zainteresované strany zahrnují především
zaměstnance, členy místní komunity, místní
podnikatele, školy, dodavatele a věřitele.
Vedení Společnosti bere v úvahu dopad svých
rozhodnutí na různé zainteresované strany jako
součást rozhodovacího procesu. Vedení respektuje
a dodržuje práva, která jsou zainteresovaným
osobám dána zákonem.
Vztahy k zaměstnancům
Společnost považuje své zaměstnance za klíčovou
součást svého podnikání. Úspěch Společnosti závisí
mimo jiné na neustálém vnitropodnikovém rozvoji
a vytváření pozitivních pracovních podmínek pro
zaměstnance. Společnost podporuje zaměstnance
v tom, aby se zapojovali do řízení a aby vyjadřovali
svoje případné obavy týkající se jakéhokoli
potenciálně chybného postupu, který by mohl vést
k porušení zákonů a jiných norem.
Vztahy k obchodním partnerům
Ve vztahu ke svým zákazníkům Společnost dbá
na to, aby svým hlavním odběratelům, společnosti
ŠKODA AUTO a obyvatelům Mladé Boleslavi,
zajistila spolehlivé, bezpečné a cenově výhodné
dodávky energií. Ke všem svým dodavatelům se
chová čestně – zásadou výběru dodavatelů je
kvalita dodávek a ceny. Své věřitele pravidelně
a pravdivě informuje o své finanční situaci.

Vztah k životnímu prostředí
Společnost si je, jako energetická firma, vědoma
své odpovědnosti za čistotu životního prostředí.
Proto sleduje a dodržuje legislativu v oblasti
životního prostředí a omezuje své emise pod
požadované limity.
Vztah ke členům místní komunity
Společnost chce být v rámci komunity dobrým
občanem a je si vědoma své sociální odpovědnosti.
Compliance
Společnost věnuje zvláštní pozornost povinnosti
dodržovat právní a vnitřní předpisy, etická a další
dobrovolně přijatá pravidla. Tato pravidla jsou
v souladu se zásadami koncernu VW a skupiny
ŠKODA AUTO. Compliance se neomezuje pouze
na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny
činnosti uvnitř Společnosti. Společnost navenek
i dovnitř komunikuje, že její chování v obchodních
i dalších vztazích je v souladu se všemi etickými
a právními pravidly hospodářské soutěže, finanční
a daňové integrity, ochrany životního prostředí
a zaměstnaneckých vztahů, včetně zajištění
rovných příležitostí. Etický kodex shrnuje základní
principy jednání zaměstnanců Společnosti a slouží
jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev.
Společnost je součástí systému Ombudsman
koncernu Volkswagen, který je určen pro oznámení
ve věcech korupce a podezření na korupční jednání.
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Podnikatelské prostředí
Podnikání Společnosti neovlivňuje ani tak pozitivní hospodářský vývoj samotné
České republiky, jako spíš relativně oproti očekávání stagnující Evropa a její
hospodářská a ekologická politika. Energetika jako obor prožívá období velkých
změn. Liberalizace a integrace evropského trhu a podpora obnovitelných zdrojů
se plně promítá do podnikatelského prostředí energetiky České republiky.
Hospodářské podmínky v České republice
Ekonomika České republiky rostla v roce 2015
nejrychleji za posledních 8 let. Jedná se zároveň
o jeden z nejsilnějších růstů v Evropě. Růst hrubého
domácího produktu je dle ministerstva financí
odhadován na 4,6 %. Příčinou je stále se zvyšující
spotřeba domácností a zvýšená investiční aktivita.
Z oblasti průmyslu pomohl k růstu především
zpracovatelský průmysl – výroba automobilů,
plastů a potravin. Dále významně rostly služby
a stavebnictví. Silný růst ekonomiky měl pozitivní
dopad i na pracovní trh. Míra nezaměstnanosti je
na úrovni 6,3 %. Míra inflace dosáhla 0,3 %, což je
nejméně od roku 2003. Jedná se o druhou nejnižší
hodnotu v historii samostatné České republiky.
Nízká inflace je převážně dána propadem světových
cen minerálních paliv a obecně nízkou inflací
ve světě.
Vývoj cen komodit
Světové ceny ropy Brent pokračovaly během roku
2015 v poklesu, v říjnu dosáhly šestiletých minim
a v prosinci dokonce prolomily hranici 40 $/barel.
I nadále na ně působily faktory poklesu, mezi
které se zejména řadí vysoká nabídka od OPEC
i států mimo OPEC, zde především boom těžby
z břidlic v Severní Americe, růst skladované ropy
v zásobnících a obavy ohledně vývoje čínské
energetické poptávky, kdy dochází k poklesu
tamějšího akciového trhu.
I u plynu docházelo k poklesu cen, a to díky nízké
poptávce a faktoru klesající ceny ropy. Evropa
využila strmého propadu cen a prodej ruského

plynu do Evropy byl v letních měsících nejvyšší
za poslední rok a půl a srovnatelný s odebíraným
množstvím plynu během zimního období (vtlačování
ZP do podzemních zásobníků).
Cena uhlí také pokračovala v poklesu, v říjnu
se dostala na své dvanáctileté minimum. Zde
je hlavním aspektem globální pokles poptávky
po uhlí, způsobený především nahrazením uhlí
břidlicovými plyny v USA. K největším poklesům
poptávky dochází v Indii a především v Číně,
tam zejména kvůli nové politice zelené energie,
konkurenceschopné domácí těžbě, ale také kvůli
poklesu tamní ekonomiky.
Vývoj cen energetických komodit byl mimo jiné
příčinou poklesu cen elektřiny. Trh se propadl
na cenovou úroveň, která byla naposledy
zaznamenána v roce 2004 (jedenáctiletá minima).
Cenu elektřiny táhnou dolů hlavně obnovitelné
zdroje energie a cena uhlí.
Povolenky si jako jediné mezi energetickými
komoditami držely pozvolnou rostoucí tendenci,
a to i přes stále vysoký objem a nízkou poptávku.
Na jejich vývoji se i nadále podílí spíše rozhodnutí
politická nežli tržní, v posledním kvartále roku navíc
umocněná zveřejněním návrhu Evropské komise
na změny EU ETS, očekávanou celosvětovou
klimatickou konferencí a vzrůstajícím zájmem
o zelenou politiku v USA a Číně.
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Legislativa
Evropská unie i nadále v energetice prosazuje
a prohlubuje politiku ochrany klimatu, životního
prostředí, udržitelnosti a bezpečnosti energetických
dodávek, což dokládá nově přijímaná legislativa
se zaměřením na snižování emisí CO², podpora
obnovitelných zdrojů energie a nárůst energetické
účinnosti. Legislativní změny z Bruselu jsou
následně transponovány do národních legislativ.
V České republice byla v roce 2015 nejvíce
diskutovaným předpisem Novela zákona
o podporovaných zdrojích energie č. 131/2015 Sb.,
kde původně plánovaný termín nabytí účinnosti
novely byl posunut zejména z důvodu změny
způsobu a formy výběru plateb na obnovitelné
zdroje energie na základě rezervovaných
příkonů a nejasného dopadu pro obyvatelstvo
a podnikatelskou sféru.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

20

2008

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

5

2008

10

Vývoj regionu
Vývoj regionu je velmi významně ovlivňován
samotným vývojem společnosti ŠKODA AUTO a. s.,
která patří mezi nejvýznamnější průmyslové podniky
České republiky. V roce 2015 oslavila ŠKODA
AUTO 120 let své existence. Tento jubilejní rok
skončil pro značku ŠKODA novým odbytovým
rekordem v dosavadní historii. Celosvětově bylo
dodáno rekordních 1 055 501 vozů značky ŠKODA.
V České republice potvrdila ŠKODA AUTO svoje
vedoucí postavení na trhu a s počtem 85 005 vozů
dodaných zákazníkům dosáhla meziročního nárůstu
21,1 %. Hospodářské výsledky ŠKODA AUTO,
ke kterým přispívají obyvatelé regionu, z nichž
právě většina je ve firmě zaměstnána, se pak odráží
v jejich poměrně vysoké kupní síle a tím i ekonomice
celého regionu, která patří mezi jedny z nejsilnějších
v České republice.
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Hospodářské výsledky
Hospodářské výsledky Společnosti jsou dlouhodobě stabilní. Výroba a prodej
jsou zabezpečené dlouhodobými smlouvami na nákup surovin a na odběr energií.
Společnost účelně investuje a udržuje svá zařízení.
Výroba a prodej energií
Dodávky veškerých energií byly v roce 2015
plynulé, v souladu se smlouvami a požadavky
společností ŠKODA AUTO, CENTROTHERM Mladá
Boleslav, a. s., a ostatních odběratelů.
Nedošlo k žádným závažným poruchám ani
k výpadkům zařízení na výrobu a dodávku energií.
V měsících červenec a srpen byly postupně
provedeny běžné každoroční letní revize na obou
výrobních blocích, především pak na parních kotlích
K80, K90. V průběhu celozávodní dovolené byly pak
odstaveny souběžně oba parní kotle a při nulové
výrobě elektřiny byla dodávka tepla realizována
pouze z rezervních horkovodních kotlů. Meziročně
se podařilo navýšit množství biomasy v palivovém
mixu ze 70 000 na 82 000 tun.
Celková vlastní výroba elektřiny za ŠKO‑ENERGO
ve výši 491,9 GWh se meziročně zvýšila o 3,3 %
(vliv náročné generální revize turbíny v teplárně,
která byla ukončena až koncem září 2014).
V důsledku přestěhování kogeneračních jednotek
došlo v druhé polovině roku 2015 zároveň
k meziročnímu poklesu výroby v závodě Kvasiny
o 5,4 MWh. Kogenerační výroba elektřiny a tepla je
od roku 2014 jako jedna z priorit přítomna nadále
ve všech třech hlavních závodech ŠKODA AUTO.
Tyto závody jsou v Mladé Boleslavi, Kvasinách
a Vrchlabí.

Dodávky elektřiny jsou závislé na potřebě ŠKODA
AUTO. Výroba vozů v závodech ŠKODA AUTO
v České republice meziročně vzrostla o 0,44 %.
Pozitivně se projevil zejména prodej modelů
Octavia a Superb. Spotřeba elektřiny ve ŠKODA
AUTO přitom vzrostla o 1,6 % v důsledku vyšší
výroby vozů v Kvasinách, převodovek ve Vrchlabí
a vyšší spotřeby v nových areálech Česany.
Rok 2015 byl v průběhu topné sezóny průměrně
o 0,8 °C chladnější, což přispělo k meziročnímu
zvýšení prodeje tepla o 6,25 %.
Veškerá dokupovaná elektrická energie ve výši
236 GWh byla v roce 2015 opět nakoupena jako
ekologicky šetrná.
Meziroční nárůst prodeje pitné a povrchové vody
činí 14,60 %. Nárůst je však zkreslen, neboť
ŠKO‑ENERGO převzalo zásobování pobočných
závodů Kvasiny a Vrchlabí teprve v průběhu roku
2014 a chybí zde tak alikvótní část roku. Množství
prodávané průmyslové vody vzrostlo o 6,87 %.
Meziroční změny ve spotřebě všech dodávaných
energií jsou shrnuty v následujícím přehledu.

ŠKO‑ENERGO Výroční zpráva 2015

Objemy dodávek
jednotka

2015

2014

2015/2014 [%]

GWh

610

597

2,18

– z toho ŠKODA AUTO

GWh

571

562

1,60

– z toho dodávky do sítě

GWh

40

35

14,29

GWh

442

416

6,25

– z toho ŠKODA AUTO

GWh

275

257

7,00

– z toho CENTROTHERM

GWh

154

149

3,36

– z toho ostatní

GWh

13

10

30,00

296 887

295 696

0,40

El. energie

Teplo

Stlačený vzduch

tis. m³

Zemní plyn

GWh

276

263

4,94

DEMI voda

tis. m³

192

195

–1,54

Pitná a povrchová voda

tis. m³

636

555

14,60

Průmyslová voda

tis. m³

358

335

6,87

Odpadní voda

tis. m³

1 098

1 122

–2,13

Nákup surovin a energií
Hlavní suroviny na výrobu elektřiny a tepla
jsou uhlí a biomasa. Hnědé uhlí je zajištěno
dlouhodobou smlouvou ze Severočeských
dolů Bílina. V roce 2014 a 2015 Společnost
uskutečnila výběry a uzavřela dlouhodobé smlouvy
na dodávky biomasy s portfoliem českých výrobců.
Elektřina, plyn a povolenky CO² jsou nakupovány
na komoditních trzích v souladu s postupy koncernu
Volkswagen.
Všeobecný nákup
Společnost sjednotila procesy nákupu se ŠKODA
AUTO a využívá možnost společného nákupu se
ŠKODA AUTO v systému koncernu.
Výsledek hospodaření
Zisk Společnosti ve výši 2,2 mil. Kč je stejný
jako v předešlém roce. Meziročně došlo
k proporcionálnímu poklesu výnosů a nákladů.

Pokles spotřeby materiálu a energií o 37,8 mil. Kč
do značné míry koresponduje se sníženou potřebou
nákupu otopového zemního plynu o 28 GWh
a dokupem elektrické energie pro hlavní závod
Mladá Boleslav o objemu 14,5 GWh v důsledku
již zmiňované zvýšené vlastní výroby elektrické
energie v teplárně. Vedle toho ceny zemního plynu
a elektrické energie meziročně klesaly v souladu
s vývojem na trhu. Příznivý cenový vývoj v oblasti
energetických vstupů se Společnost snaží podpořit
především používáním standardních nákupních
nástrojů, hlavně postupné fixace v kombinaci se
spotovými produkty. V rámci palivového mixu
je stále více patrný přechod od hnědého uhlí
k biomase. Tento přechod je nejen ekologický,
ale po započítání všech příjmů ze spoluspalování
biomasy i ekonomický.
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V oblasti nákladů vynaložených na nakupované
energie došlo k meziročnímu nárůstu o 30,5 mil. Kč,
což souvisí zejména s převzetím nákladů distribuce
elektrické energie k 1. lednu 2015. V roce
2014 byly tyto distribuční náklady na základě
samostatných smluv mezi ČEZ Distribuce
a ŠKODA AUTO účtovány přímo na ŠKODA
AUTO. Od roku 2015 má ŠKO‑ENERGO na všech
odběrných místech uzavřeny sdružené smlouvy
s ČEZ Prodej, s.r.o., což navýšilo fakturaci
o zmiňovaných cca 30 mil. Kč.

oprav, ale také nárůst personálních nákladů,
odpisů a nákladů na spotřebované povolenky CO².
Na anuitní nájemné, které tvoří 17,8 % veškerých
výdajů, nemá Společnost výrazný vliv.

Ostatní provozní náklady vzrostly o 79,1 mil. Kč
ze 793,9 v roce 2014 na 873,0 mil. Kč v roce
2015. Tedy o 10 %. Do výše ostatních nákladů se
v roce 2015 promítl zejména nárůst realizovaných

Ke zlepšení finančního výsledku hospodaření
o 0,6 mil. Kč došlo především v důsledku nižších
úrokových sazeb na finančních trzích.

Celkové provozní náklady v hodnotě 2 921 mil. Kč
se tak oproti roku 2014 snížily o 32,8 mil. Kč, tedy
o 1,1 %. Provozní výnosy činí na základě vývoje
v oblasti provozních nákladů 2 911,5 mil. Kč
a jsou oproti roku 2014 nižší o 38,1 mil. Kč, což
představuje pokles o 1,3 %.

Hospodářský výsledek
v tis. Kč

2015

2014

rozdíl

%

Provozní výnosy

2 911 508

2 949 571

−38 063

−1,3

Finanční výnosy

314

196

118

60,2

2 911 822

2 949 767

−37 945

−1,3

2 921 107

2 953 947

−32 840

−1,1

1 016 024

1 053 834

−37 810

−3,6

– z toho nakupované energie

512 618

482 144

30 474

6,3

– z toho nájemné

519 441

624 084

−104 643

−16,8

– z toho ostatní provozní náklady

873 024

793 885

79 139

10,0

1 255

1 735

−480

−27,7

2 922 362

2 955 682

−33 320

−1,1

−10 540

−5 915

−4 625

78,2

12 710

8 076

4 634

57,4

2 170

2 161

9

0,4

Výnosy

Celkem
Náklady
Provozní náklady
– z toho výrobní materiál a energie

Finanční náklady
Celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň (odložená)
Výsledek hospodaření za účetní období
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Struktura provozních nákladů

Struktura provozních výnosů
Ostatní provozní náklady
Nájemné

29,9 %
34,8 %

4,1 %

0,2 %

Jiné
Stlačený vzduch

17,6 %

Nakupované energie

Teplo

Výrobní materiál a energie

Služby
50,9 %

17,3 %
17,8 %

Voda
Plyn

3,1 %
6,7 %

17,5 %

 Výrobní materiál a energie
Nakupované energie
Nájemné
 Ostatní provozní náklady

Elektřina
Plyn
Voda
Služby
Teplo
Stlačený vzduch
Jiné

Vývoj kapitálové struktury a financování
K 31. prosinci 2015 činila celková bilanční suma
Společnosti 1 052,8 mil. Kč.

prostředky na běžném účtu a v pokladně ve výši
45,5 mil. Kč pokrývají krátkodobou potřebu
Společnosti.

Dlouhodobý majetek dosáhl hodnoty 456,2 mil. Kč.
Tento údaj je podrobně komentován v části
Investice, technologické inovace a péče o zařízení.
Hodnota oběžných aktiv mírně poklesla
z 491,9 mil. Kč k 31. prosinci 2014 na 460,7 mil. Kč
k 31. prosinci 2015. Tento pokles byl způsoben
mírným poklesem hodnoty krátkodobých
pohledávek z obchodních vztahů k rozvahovému
dni. Společnost nemá žádné pohledávky po lhůtě
splatnosti. Optimalizace nakupovaných zásob
se projevila ustálením jejich hodnoty. Peněžní

Stav vlastního kapitálu dosáhl k 31. prosinci
2015 hodnoty 61,6 mil. Kč. Tuto částku tvoří
hospodářský výsledek roku 2015, základní kapitál
Společnosti a zákonný rezervní fond. Společnost
rovněž tvoří ze svých zisků sociální fond, fond
na financování budoucích investic a fond pro
krytí cenových rizik. Finanční potřeby Společnosti
jsou kryty krátkodobým úvěrem od společníka.
Společnost nečerpala k 31. prosinci 2015 žádný
bankovní úvěr.

Elektrická energie
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Struktura rozvahy k 31. prosinci 2015
Časové rozlišení
19,4 %, 204,2 mil. Kč
( 2014: 26,1 %, 256,1 mil. Kč)

Časové rozlišení
12,9 %, 135,9 mil. Kč
( 2014: 3,0 %, 29,3 mil. Kč )
Finanční majetek
4,3 %, 45,5 mil. Kč

Krátkodobé závazky
65,8 %, 692,9 mil. Kč
( 2014: 61,7 %, 604,2 mil. Kč )

( 2014: 2,2 %, 22,1 mil. Kč )
Pohledávky
34,5 %, 363,2 mil. Kč
( 2014: 42,2 %, 413,2 mil. Kč )

Rezervy
8,9 %, 94,1 mil. Kč
( 2014: 6,0 %, 58,8 mil. Kč )

Zásoby
4,9 %, 52,0 mil. Kč
( 2014: 5,8 %, 56,6 mil. Kč)
Dlouhodobý majetek
43,4 %, 456,2 mil. Kč
( 2014: 46,8 %, 458,8 mil. Kč )

Vlastní kapitál
5,9 %, 61,6 mil. Kč
( 2014: 6,2 %, 60,9 mil. Kč )
Aktiva celkem
100 %, 1 052,8 mil. Kč
( 2014: 100 %, 980,0 mil. Kč )

Pasiva celkem
100 %, 1 052,8 mil. Kč
( 2014: 100 %, 980,0 mil. Kč )

Investice, technologické inovace a péče o zařízení
V roce 2015 uvedla Společnost do užívání investice
v celkové hodnotě 31,2 mil. korun.

úpravnu vody, drobný software, proběhlo technické
zhodnocení elektronického zabezpečení Bradlec
a rozvodny Z25 v celkové hodnotě 1 mil. Kč.

V oblasti teplárny byl uveden do užívání majetek
v celkové hodnotě 20,1 mil. Kč:

Za nové licence a vývoj softwaru SAP bylo vydáno
1,6 mil. Kč. Rozšiřování a průběžná modernizace
softwarů umožňují Společnosti neustále
zkvalitňovat péči o svěřená zařízení.

Zhodnocení kotle 90 za 7,5 mil. Kč, rekonstrukce
pásového dopravníku na vnějším zauhlování
1,9 mil. Kč, řídicí a výpočetní technika za 9,7 mil. Kč
a menší investice jako např. obslužné plošiny
ke kotlům, potrubí na doplňování horkovodního
systému apod.
V oblasti infrastruktury směřovaly investice
především do horkovodů, a to v hodnotě 7,9 mil. Kč
v závodě Česana a na východní průmyslové zóně.
Bylo nakoupeno několik měřidel a vzorkovač pro

Proběhlo techn. zhodnocení správní budovy,
do údržby bylo dokoupeno nové lešení a přístroj
na výrobu štítků.
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Lidské zdroje
Vývoj struktury a počtu zaměstnanců
Společnost zaměstnávala v roce 2015 průměrně
326 zaměstnanců, z toho 231 dělníků,
91 technicko‑hospodářských zaměstnanců
a 4 zaměstnance managementu. Podíl žen
na celkovém počtu zaměstnanců činil 8,9 %.
Průměrný věk všech zaměstnanců je 46,2 roku.
Kvalifikace a další vzdělávání zaměstnanců
V systému vzdělávání je věnována velká pozornost
zvyšování odborné kvalifikace, osobnostnímu
růstu i rozvoji manažerských kompetencí.
Vzhledem k vysokým kvalifikačním předpokladům
je do procesu vzdělávání začleněn každý
zaměstnanec. Další rozvoj technicko‑hospodářských
zaměstnanců je stanovován v rámci pravidelného
rozhovoru se zaměstnancem. Povinnou oblastí
vzdělávání jsou zákonná školení především
pro provozní zaměstnance, kteří v rámci svého
pracovního zařazení vykonávají takové činnosti,
které legislativně vyžadují periodická přezkoušení.
Všestranný rozvoj zaměstnanců je podporován
prostřednictvím široké nabídky interních i externích
kurzů, konferencí. Ve Společnosti i v roce 2015
probíhal vzdělávací program „Jsem Superman –
mně se nemůže nic stát“, který přispívá ke snížení
pocitu nezranitelnosti zaměstnanců a posílení jejich
přirozené opatrnosti. Zároveň však napomáhá
k zlepšování firemní kultury a rozšiřování
komunikace mezi všemi skupinami zaměstnanců.

Věková struktura zaměstnanců
13,2 %

Mzdy a sociální politika
Mzdový vývoj a odměňování zaměstnanců
byly v uplynulém roce realizovány v souladu
se zásadami a dohodami v Kolektivní smlouvě.
Společnost uzavřela novou kolektivní smlouvu
s účinností od 1. dubna 2015 do 31. března 2018.
V rámci sociální politiky Společnost poskytuje
zaměstnancům řadu zaměstnaneckých výhod
a pracovních podmínek nad rámec zákona.
Interní komunikace
Do komunikace jsou zapojovány všechny skupiny
zaměstnanců. Zaměstnanci jsou pravidelně
informováni o cílech, úkolech a dění ve Společnosti
prostřednictvím svých nadřízených, firemního
intranetu a časopisu.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Společnost realizuje program změny kultury
bezpečnosti práce. Cílem je snížení počtu
rizikových stavů a skoronehod, tzv. událostí,
které souvisejí s prací a při kterých by mohlo dojít
k úrazu nebo poškození zdraví bez ohledu na jejich
závažnost, a tím minimalizovat počet skutečných
úrazů. Společnost pravidelně vyhodnocuje rizika
při pracovních činnostech a změnu chování
zaměstnanců.

Zaměstnanci dle dosaženého vzdělání
nad 60 let

10,8 %

16,2 %

13,9 %

0,9 %

od 51 do 60 let

3

od 41 do 50 let

2

od 31 do 40 let
30,8 %

4

50,5 %

1

od 18 do 30 let

34,7 %

29 %

Věk od 18 do 29 let
Věk od 30 do 39 let
Věk od 40 do 49 let
Věk od 50 do 59 let
Věk nad 60 let

 Základní vzdělání / odborná škola
Kvalifikovaný dělník
 Úplné střední odborné vzdělání / vyšší odborné vzdělání /
kvalifikovaný dělník s maturitou
 Vysokoškolské vzdělání
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Vztah k životnímu prostředí
Mezi hlavní zásady Společnosti v oblasti životního prostředí patří využívání
nejlepších dostupných technologií s cílem zlepšovat výrobní postupy nad rámec
legislativních požadavků na ochranu životního prostředí.
Ochrana ovzduší a klimatu
K hlavním cílům v oblasti ochrany ovzduší patří
udržení vysokého standardu při minimalizaci emisí
plynných a tuhých znečišťujících látek vypouštěných
do ovzduší, vznikajících při výrobě tepla
a elektrické energie. Dlouhodobě nízkých hodnot
produkovaných emisí dosahujeme důslednou péčí
o zařízení, která svými parametry patří mezi BAT
technologie. V současné době Společnost realizuje
opatření k dalšímu snižování emisí do ovzduší.
Jedná se především o intenzifikaci odsíření
a realizaci denitrifikačních opatření ( DeNOx ). Nové
limity pro emise tuhých znečišťujících látek jsou
plněny již od roku 2000.
ŠKO‑ENERGO snižuje emise skleníkových plynů
spalováním biomasy. Vzhledem k palivové základně
kotlů, prostorovým nárokům a požadavkům
na disponibilitu i výkon kotlů je dávkování
peletek realizováno samostatnými linkami přímo
do spalovací komory. Po provedení investičních
opatření v předchozích letech bylo dosaženo téměř
30% podílu spalované biomasy na výrobě tepla
z fluidních kotlů. To představuje množství okolo
82 tis. tun biomasy za rok.
Odpadové hospodářství
V rámci odpadového hospodářství Společnost
usiluje o maximální využívání vedlejších
energetických produktů, kterými jsou popílky
z uhelných kotlů. Popílky z teplárny ŠKO‑ENERGO
byly díky spolupráci s odbornými firmami

certifikovány jako stavební materiál a tím se
významně snížila produkce odpadů ve Společnosti.
Na tento výrobek se vztahuje legislativa
Evropského společenství v oblasti chemických
látek podle nařízení ES č. 1907/2006, zkráceně
nazývaná REACH. V souladu s touto legislativou
provedla Společnost již v roce 2010 registraci
v rámci konsorcia ASVEP. Aktuálně dochází
ke změnám harmonizovaných norem pro využití
popílků ve stavebních materiálech, a tudíž se
aktivně hledají způsoby využití materiálu tak, aby
se minimalizovalo neefektivní ukládání do životního
prostředí.
Společnost v roce 2007 začala s tříděním
vyprodukovaného směsného odpadu, který tvoří
7 % všech odpadů kategorie „ostatní“ vznikajících
ve Společnosti. Od roku 2008 se účastníme
programu recyklace elektroodpadů ( hlavně
výpočetní techniky a s tím souvisejících zařízení )
v rámci projektu „Zelená firma“ realizovaného
společností REMA. Díky tomuto projektu mohou
vrátit k recyklaci elektrozařízení i zaměstnanci
Společnosti. Při čištění zaolejovaných odpadních
vod z provozů ŠKODA AUTO separuje Společnost
oleje, které jsou dále zpracovány na technologické
palivo využitelné v jednom z fluidních kotlů. V tomto
případě je ročně využíváno okolo 1 000 tun paliva
„Olejové emulze ŠKO‑ENERGO“.
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Množství spálené biomasy

Počet tun CO² emitovaných z biomasy
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Vodní hospodářství
V oblasti vodního hospodářství si Společnost
klade za hlavní cíl zajistit služby pro ŠKODA AUTO
v souladu s přísnými limity legislativy životního
prostředí. Po 15 letech provozu čistíren odpadních
vod je důležitá preventivní péče o zařízení, které
však stále splňuje požadavky nejlepších dostupných
technologií. Například na stanici dočištění
dešťových a odpadních vod je pravidelně prováděna
údržba aeračního systému a výměny koncových
štěrkopískových filtrů.
Systémy chladicích okruhů provozovaných
Společností jsou postupně vybavovány
automatizovaným systémem dávkování chemikálií
TRASAR 3D, který se stará o optimální řízení jejich
chemických režimů. Tím je zajištěna maximální
hospodárnost jak úsporami při pořizování
chemických přípravků, tak prodloužením životnosti
zařízení a minimalizací tvorby úsad. Tyto jednotky
jsou vybaveny vzdáleným přenosem pro okamžitou
kontrolu nastavených parametrů. Zároveň se tak
minimalizuje zatížení odpadních vod.
Zásady ekologického chování ŠKO‑ENERGO
Ochranu životního prostředí chápe ŠKO‑ENERGO
jako společný úkol, na kterém se musí podílet
každý zaměstnanec podle své odpovědnosti,
znalostí a schopností. V rámci environmentální
politiky se společnost ŠKO‑ENERGO zavázala
k následujícím úkolům:

0

1.

2011

2012

2013

2014

2015

Provádět ochranu životního prostředí
na základě vlastního pocitu odpovědnosti
a vlastní iniciativy.
2. Snižovat zatěžování životního prostředí
způsobené činností Společnosti používáním
nových postupů a ekologickým počínáním.
3. Při stavbě a provozování všech zařízení
používat moderní techniky a standardy,
pokud je to technicky proveditelné
a ekonomicky přijatelné.
4. Snižovat množství emisí vypouštěných
do ovzduší a hospodárně využívat
přírodní zdroje.
5. Provádět všechny běžné plánované činnosti
podle ekologických předpisů a jiných požadavků
ochrany životního prostředí.
6. Zaručit bezpečnost práce a bezpečnost
zařízení ŠKO‑ENERGO na dosažené vysoké
úrovni a neustále je zlepšovat.
7. Před zavedením nových postupů a instalací
nových zařízení hodnotit jejich vliv na životní
prostředí tak, aby se zamezilo ekologickým
rizikům a ohrožení bezpečnosti.
8. Podporovat formou školení
a zprostředkováním informací zodpovědnost
svých zaměstnanců za životní prostředí.
9. Pravidelně kontrolovat dodržování politiky
a cílů v oblasti životního prostředí i funkčnost
ekologického řízení Společnosti.
10. Vést otevřený dialog se zájmovými
skupinami a poskytovat jim informace
sloužící k pochopení přijatých cílů a výsledků
environmentálních programů.
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Systém řízení rizik
Řízení rizik považuje Společnost za nezbytné vzhledem k ekonomickému vývoji
a změnám a nejistotě v energetickém sektoru. Standardními nástroji pro zajištění
rizik ve společnosti ŠKO‑ENERGO jsou pojištění, dlouhodobé odběratelsko‑
-dodavatelské smlouvy s cenovými vzorci, rozložení rizik postupným nákupem
a systém údržby. Do systému řízení rizik je implementováno zajištění bezpečnosti
dat a informačních systémů.
Organizace řízení rizik
Koncepce řízení rizik je pojata komplexně tak, aby
byly dostatečně chráněny jak zájmy společnosti
ŠKO‑ENERGO, tak společnosti ŠKODA AUTO,
která je jedním ze spoluvlastníků a zároveň hlavním
odběratelem.
Proces řízení rizik zahrnuje identifikaci a ohodnocení
rizika, řízení rizika formou protiopatření
a manažerské kontroly.
Ve fázi evidence existují dva druhy tematických
okruhů rizik, povinné a volitelné. Význam rizika
je posouzen na základě údajů tzv. triády. Triádu
tvoří tyto složky: jednotlivá rizika; protiopatření;
a manažerská kontrola. Součástí tematických okruhů
jsou i compliance rizika.
U každého jednotlivého rizika je zaevidováno jeho
označení a název, osoba odpovědná za riziko, popis
rizika, příčina rizika, účinek rizika brutto a netto
ohodnocení rizika. Na základě ohodnocení rizika
je vypočítáno skóre rizika, které umožní vzájemně
porovnat jednotlivá rizika.
Ke každému jednotlivému riziku musí existovat
alespoň jedno protiopatření. Protiopatření snižuje
pravděpodobnost výskytu nebo závažnost rizika.
Tento účinek se označuje jako „redukční intenzita“.
Evidence protiopatření musí zahrnovat činnosti,
popis protiopatření a redukční intenzitu.

Ke každému protiopatření je prováděna manažerská
kontrola, která garantuje, že protiopatření je
prováděno a že je přiměřené.
V oblasti bezpečnosti dat a informačních systémů
byl jmenován CISO (Chief Information Security
Officer), který implementuje do Společnosti
standardy koncernu VW.
Popis rizik a jejich řízení
Nejvýznamnějšími současnými riziky, která
může Společnost částečně řídit, jsou rizika tržní
a legislativní. Patří mezi ně proměnlivost cen uhlí,
plynu a elektřiny a nejasný vývoj cen emisních
povolenek CO² a legislativy ovlivňující výši poplatků
za obnovitelné zdroje. Významná jsou i provozní
a procesní rizika, daná výpadkem vlastní výroby
nebo distribučních sítí.
Ceny uhlí a biomasy
Vzhledem k nedostatku hnědého uhlí v České
republice ceny tuzemského hnědého uhlí rostou.
Společnost si zabezpečila dodávky a ceny hnědého
uhlí dlouhodobou smlouvou. Dodavatelem uhlí jsou
Severočeské doly Bílina, které budou mít téměř
monopolní postavení v dodávkách tříděného uhlí.
V roce 2014 byla uzavřena dlouhodobá smlouva
na dodávky biomasy, která zajištuje její potřebné
množství a cenu obdobným způsobem jako u uhlí.
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Proměnlivost cen plynu a elektřiny a povolenek CO²
Proměnlivost cen plynu se v současnosti zvýšila.
Liberalizace byla dokončena, vazba na cenu ropy
však nadále částečně přetrvává. Cenu plynu začínají
ovlivňovat i dodávky zkapalněného zemního plynu
ze zámoří.
Ceny na PXE jsou propojeny s cenou na EEX, kde
cena postupně klesá. Pokles cen způsobuje sílící vliv
zařízení využívajících obnovitelné zdroje a stagnace
průmyslové výroby.
Ceny povolenek CO² se vlivem přebytku na trhu
ustálily na nízké úrovni. Systém obchodování
s povolenkami je nadále podporován Evropskou unií,
která se snaží o nárůst ceny povolenek CO².
K omezení tržních rizik vyplývajících z volatility
komodit může Společnost využívat obchodní
modely, které umožňují postupný nákup elektřiny
a plynu v jednotlivých tranších na základě cen
na burze. Povolenky CO² mohou být nakupovány
postupně na spotovém a forwardovém trhu.
Provozní a procesní rizika
Nejdůležitějším provozním rizikem je havárie
teplárny způsobená chybnou obsluhou a případné
poškození třetí strany.
Provozní a procesní rizika jsou snižována
nepřetržitou péčí o výrobní zařízení, soustavným
proškolováním personálu a jeho profesním rozvojem.
Důležitým prostředkem zajištění operativních rizik
Společnosti je pojištění. Společnost má uzavřeny
smlouvy na pojištění majetku a přerušení provozu.
Veškerý majetek Společnosti je pojištěn proti
živelným pohromám. V případě přerušení provozu
v důsledku poškození zařízení hradí pojišťovny
dodatečné náklady vzniklé nákupem energií.

Snižování operativních rizik je zajištěno také řízením
Společnosti v souladu s normami řady ISO 9000
(QMS) a 14000 (EMS) a certifikací integrovaného
systému řízení (IMS) podle těchto norem.
Rizika daná v oblasti informačních technologií (IT)
V oblasti informačních technologií se Společnost
zaměřila na opatření proti rizikům, která se
týkají dostupnosti, důvěrnosti a integrity dat.
Používá informační systémy a technologie, a to
nejen k administrativní činnosti, ale také k řízení
výrobních zařízení, kde je při jejich provozování
dbáno na maximální možnou bezpečnost.
Bezpečnost systémů je v návaznosti na vývoj
technologií vylepšována a pravidelně kontrolována.
Společnost využívá centrální správu aplikací
a antivirovou ochranu.
Technické opatření k zabezpečení datové sítě je
sdíleno se společností ŠKODA AUTO, která využívá
nejlepší dostupné technologie. Společnost postupně
aplikuje všechny její IT bezpečnostní standardy.
Přes velkou pozornost, kterou Společnost
bezpečnosti IT věnuje, nelze vzhledem k rychlému
vývoji informačních technologií a narůstajícímu
celosvětovému trendu počítačové kriminality
všechna rizika zcela eliminovat. Cílem Společnosti
je minimalizovat důsledky dopadů této činnosti
aktivním využíváním dostupných technologií
a zlepšováním firemních procesů.
Nejvýznamnější neřiditelná rizika
Rizika, na něž Společnost nemá vliv a nedokáže
se proti nim zajišťovat, souvisí s daňovou
politikou státu, výší poplatků na obnovitelné
zdroje a subvencemi na podporu výroby energie
z obnovitelných zdrojů. Nejsou používány zajišťovací
nástroje na vliv počasí, které zapříčiňuje pokles
odběru tepla.
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Strategie Společnosti a cíle na další období
Základními dlouhodobými pilíři a cíli strategie jsou nízké ceny energií pro zákazníky,
bezpečnost a spolehlivost dodávek a ekologické chování. Společnost nezapomíná
na zájmy zaměstnanců a je si vědoma své odpovědnosti vůči regionu.

Očekávaný vývoj podnikatelského
prostředí
Prodej energií
Dlouhodobé smluvní vztahy se ŠKODA AUTO
zaručují Společnosti stabilní odběr energií. Musí však
neustále usilovat o konkurenceschopnost cen.
Cena komodit
Cena elektřiny, se kterou se Společnost srovnává,
je cena elektřiny na české burze PXE. Cena elektřiny
je zcela závislá na vývoji komodity na evropských
burzách. Promítá se do ní globální vývoj cen paliv
a povolenek CO² , hospodářský růst a v poslední
době především politika Evropské unie podporující
výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zásadní
vliv na cenu má vývoj na německé burze. Lze
předpokládat další pokles ceny a zavedení
kapacitních plateb (platba za připravenost
produkovat v případě potřeby elektřinu). To může
mít zcela zásadní vliv na konkurenceschopnost
ŠKO‑ENERGO.
Cena tepla je v České republice nadále regulována.
Podmínky regulace umožňují zahrnout do ceny
účetní daňově uznatelné náklady a přiměřený zisk.
Tento princip se pravděpodobně nezmění. Vzhledem
ke klesajícím cenám plynu je nárůst cen tepla
výrazně omezen.
Od roku 2013 je povinný nákup části potřebných
emisních povolenek CO² na výrobu tepla a elektřiny.
Podíl nákupu povolenek se bude každý rok zvyšovat.
Zásadní nárůst ceny povolenek se po COP21
nepředpokládá.

Legislativa
Česká republika pokračuje v implementaci
evropské legislativy. Zákon o podporovaných
zdrojích energie, který platí od 1. ledna 2013,
je implementací Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/28/ES, o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů energií ( dále jen OZE ).
Důvod pro přijetí zákona je závazek České republiky
podílu OZE na výrobě elektřiny do roku 2020.
Novela zákona o podporovaných zdrojích energií,
platná od 1. ledna 2016, výrazně ulehčila
energeticky náročnému průmyslu a vlastní výrobě
energie poklesem poplatku za obnovitelné zdroje.
Poplatek je placen na základě příkonu v MWh
a vlastní výroba je bez použití distribuční sítě
od tohoto poplatku osvobozena. Pro Společnost
bude důležité tuto získanou výhodu nadále udržet.
Zrušení nebo omezení této výhody představuje
významné riziko.
Od roku 2016 budou Evropskou unií nařízeny
snížené limity průmyslových emisí a při překročení
těchto limitů budou penalizovány emise
vypouštěného oxidu siřičitého ( SO² ) a oxidů dusíku
( NOx ). Tyto limity platné od roku 2016 jsou naštěstí
díky prozíravé investici do moderních technologií pro
Společnost dosažitelné s nízkými investičními výdaji.
Vývoj na trhu komodit a legislativní změny se
zásadně promítají do cílů Společnosti.
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Hlavní cíle Společnosti
Finanční cíle
Společnost si klade za cíl dosahovat přiměřeného
zisku a dodávat přitom svým zákazníkům energie
za výhodné ceny. Základem hospodárné výroby
bude trvalá a důsledná kontrola a řízení nákladů
a optimální využívání kapacity zařízení teplárny.
Uspokojování zákazníků
Společnost bude reagovat na aktuální vývoj
a zásobovat ŠKODA AUTO energiemi za co
nejvýhodnějších podmínek. I nadále je jedním
z rozhodujících cílů poskytování plynulých
a nepřerušovaných dodávek energií. Společnost
bude usilovat o udržení spokojenosti stávajících
zákazníků a získávání nových odběratelů tepla
ve městě Mladá Boleslav. Základem komunikační
strategie pro zákazníky je zdůrazňování
konkurenčních výhod daných nízkými náklady
za energie, ekologická výroba, chování Společnosti
a její prospěšnost pro mladoboleslavský region.
Strategický nákup surovin a energií
Společnost bude využívat konkurenční prostředí
k zajištění cenově výhodných nákupů surovin
a energií jak pro vlastní výrobu, tak k nákupu
komodit pro ŠKODA AUTO. To se týká především
elektřiny, plynu a povolenek CO² , kde bude společně
se svými společníky hledat nejvýhodnější způsoby
nákupu. Cílem jsou dlouhodobé smluvní vztahy
na nákup uhlí a biomasy.
Výroba a dodávky energií
Hlavním cílem je zajištění bezpečných
a nepřerušovaných dodávek energií. Přitom
optimálně využívat kapacitu zařízení a snižovat
počet neplánovaných přerušení dodávek
energií. Současně zabezpečovat ekologický
provoz a využívat obnovitelné zdroje k výrobě
elektřiny a tepla.

Bezpečnost práce
Cílem je snižování množství úrazů a jejich omezení
na minimální úroveň změnou kultury Společnosti
zaměřenou na evidování skoronehod.
Rozvoj personálu
Základem pro dosažení cílů Společnosti ve všech
oblastech je řízení výkonnosti zaměstnanců, rozvoj
a vzdělávání personálu a jeho kreativní, motivovaný
přístup k vlastní práci. Bude proto i nadále kladen
velký důraz na rozvíjení systému vzdělávání
a efektivního využívání vynaložených finančních
prostředků. Zaměstnancům budou zprostředkovány
kurzy v oblastech odborné přípravy, jazykové
výuky, zvyšování komunikačních a prezentačních
dovedností a využívání výpočetní techniky.
Rozvoj informačních systémů
Ve všech činnostech bude Společnost stále
více využívat možnosti moderních informačních
technologií jako prostředku pro zlepšování procesů
ve všech řídicích, výrobních i podpůrných procesech.
Základem pro rozvoj této oblasti bude koncepce,
jejímž základem bude systém SAP. Společnost
bude prohlubovat na základě požadavku koncernu
VW potřebná opatření k zajištění bezpečnosti dat
a informací.
Odpovědnost vůči regionu
Společnost bude nadále pokračovat v podpoře
vrcholového sportu a kultury v Mladé Boleslavi
a volnočasových aktivit dětí a mládeže.
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Firemní strategie

Poslání
ŠKO‑ENERGO zajišťuje komplexní
péči o svého největšího zákazníka
ŠKODA AUTO při zajištění jeho
energetických potřeb. Současně pečuje
o tepelnou pohodu obyvatel, podniků
a institucí ve městě Mladá Boleslav,
a zajišťuje tak dobré podmínky pro jejich
práci a soukromí.

Vize
ŠKO‑ENERGO je multiutilitní,
konkurenceschopná společnost, která
včas reaguje na potřeby trhu, vhodným
způsobem investuje, vykazuje přiměřený
zisk a minimalizuje škodlivé dopady
na životní prostředí. Pečuje o své
zaměstnance a je dobrým občanem regionu
a partnerem města Mladá Boleslav.

Cíle pro majitele
→→ Zajistit požadovaný zisk a návratnost investic
a splacení úvěrů.

Cíle pro zákazníky
→→ Poskytnout ŠKODA AUTO cenově výhodné
dodávky energií a služeb.
→→ Poskytnout všem zákazníkům bezpečné
a spolehlivé dodávky energií.
→→ Získávat nové zákazníky v Mladé Boleslavi
a zvyšovat prodej tepla.
→→ Nabízet obyvatelům a podnikům města Mladá
Boleslav dodávky tepla pod úrovní cen tepla
z plynu.
→→ Umožnit připojení na dálkové teplo v nových
oblastech Mladé Boleslavi.
→→ Zvyšovat u zákazníků pozitivní mínění
o Společnosti.

Cíle pro zaměstnance a okolní komunitu
→→ Kvalifikovaní, motivovaní a spokojení zaměstnanci.
→→ Kultura Společnosti podporující bezpečnost práce,
inovace a týmovou spolupráci.
→→ Společnost jako dobrý a vyhledávaný
zaměstnavatel.
→→ Dobré vztahy s institucemi a úřady v regionu.
→→ Cíleně uplatňovaná Corporate social responsibility.

Environmentální cíle
→→ Provádět ochranu životního prostředí na základě
vlastního pocitu odpovědnosti a vlastní iniciativy.
→→ Minimalizovat zatěžování životního prostředí
používáním nových postupů a ekologickým
počínáním. Při stavbě a provozování všech zařízení
používat moderní techniky a standardy, pokud je to
technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné.
→→ Udržovat vysoký standard v minimalizaci emisí
vypouštěných do ovzduší.
→→ Vést otevřený dialog se zájmovými skupinami
a poskytovat jim informace sloužící k pochopení
přijatých cílů a výsledků environmentálních
programů.
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Cíle řídicích procesů
Řízení Společnosti

→→ Koordinovat firemní procesy, optimalizovat využívání zdrojů a kontrolních mechanismů.
→→ Využívat procesní řízení a trvale procesy zlepšovat.
→→ Postupovat v souladu s politikou majitelů.

Finanční řízení

→→ Zajistit návratnost investic a dodržení stanovených finančních cílů efektivním řízením nákladů.
→→ Řídit efektivní využívání zařízení na výrobu elektřiny a tepla a koordinovat výrobu s nákupem.
→→ Řídit cenovou politiku Společnosti v souladu s pokyny regulátora.
→→ Využívat efektivně finanční zdroje v rámci koncernu.

Řízení kvality
a životního prostředí

→→ Zlepšovat postupy zajišťující kvalitu dodávek energií a služeb sjednaných se zákazníky.
→→ Hodnotit vliv stávajících a nových postupů a zařízení na životní prostředí a přijímat taková opatření,
aby se zamezilo ekologickým rizikům a ohrožení bezpečnosti.
→→ Podporovat formou školení a zprostředkováním informací zodpovědnost svých zaměstnanců za kvalitu
a životní prostředí.
→→ Pravidelně kontrolovat dodržování politiky a cílů v oblastech kvality a životního prostředí i funkčnost
integrovaného systému řízení Společnosti.

Řízení lidských zdrojů

→→ Zajistit, aby na každé pracovní pozici byl kvalifikovaný a motivovaný zaměstnanec.
→→ Zvyšovat kvalifikaci a rozvoj zaměstnanců za účelem dlouhodobého rozvíjení schopností a získávání nových
vědomostí a dovedností.
→→ Zlepšovat komunikaci, zapojovat zaměstnance do řízení, zvyšovat jejich informovanost s cílem sdílet společně
vizi a cíle Společnosti.
→→ Podporovat kreativitu pozitivním přístupem k novým nápadům a využívat k tomu vhodné motivační nástroje.

Péče o majetek

→→ Pečovat o svěřená zařízení a udržovat je v provozuschopném stavu tak, aby zajišťovala nepřetržitý
a bezpečný provoz.
→→ Investovat do oblastí, které zajišťují úsporu emisí CO² , snižování nákladů, jistotu provozu a navyšování
prodeje tepla.

Řízení rizik

→→ Kvalifikovat a kvantifikovat rizika, průběžně je aktualizovat a vyhodnocovat odpovědnými osobami.
→→ Využívat efektivně finanční instrumenty ke snižování kurzových rizik a k prodeji a nákupu povolenek CO².
→→ Zajišťovat ceny nakupované elektřiny a plynu vhodnými deriváty na komoditních trzích a snižovat rizika volatility
cen rozložením rizik postupným nákupem.
→→ Krýt operativní rizika vhodným pojištěním.

Inovace

→→ Sledovat prostředí a změny v technologiích, regulatorních opatřeních a ve vývoji trhu a včas poskytovat
informace pro rozhodování o možnostech snižování CO² a zefektivnění výroby energií.
→→ Vyhodnocovat možné inovace procesů a zařízení, vybírat nejvhodnější řešení a zdroje pro realizaci.
→→ Plánovat a implementovat inovace ve správný čas.

Bezpečnost práce

→→ Snižovat počet úrazů.
→→ Evidovat a vyhodnocovat skoronehody.

Prodej a marketing

→→ Aktivně vyhledávat nová připojení ve městě Mladá Boleslav a zvyšovat prodej tepla.
→→ Podporovat vybrané aktivity a činnosti ve městě Mladá Boleslav.
→→ Výhodně prodávat elektřinu, kterou nespotřebuje ŠKODA AUTO pro svoji výrobu.

Strategický nákup

→→ Zabezpečit jistotu dodávek a cen hnědého uhlí cenově výhodnými dlouhodobými smlouvami.
→→ Navýšit množství nakupované biomasy od stávajících, případně nových dodavatelů.
→→ Využívat vlastnickou strukturu Společnosti k efektivnímu nákupu elektřiny a plynu.

Výroba, služby
a distribuce

→→ Optimálně využívat kapacitu zařízení a snižovat počet neplánovaných přerušení dodávek energií.
→→ Snižovat podíl drahých paliv a zvyšovat podíl biomasy v palivovém mixu.
→→ Zabezpečovat ekologický provoz.

Cíle hlavních procesů

Cíle podpůrných procesů
Informatika

→→ Využívat moderní informační technologie a systémy.
→→ Naplňovat koncepci založenou na systémech SAP a Energis, doplněnou vhodnou nadstavbou.
→→ Zajišťovat bezpečnost dat a informací.
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Účetní závěrka

Zpráva nezávislého auditora
společníkům společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o., identifikační číslo 616 75 938, se sídlem
Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav (dále „Společnost“), tj. rozvahy k 31. prosinci 2015, výkazu zisku a ztráty,
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2015 a přílohy, včetně popisu podstatných
účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále „účetní závěrka“).
Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými
účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Úloha auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
zohledňuje vnitřní kontroly Společnosti relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem
tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2015, jejího
hospodaření a peněžních toků za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.
Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a tuto zprávu. Za ostatní
informace odpovídá vedení Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je
však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a zvážit, zda
ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými
během auditu účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy a zda se jinak tyto informace
nejeví jako významně nesprávné.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.

Společníci společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Zpráva nezávislého auditora
Pokud na základě provedených prací zjistíme, že výše uvedené požadavky na ostatní informace nebyly splněny, jsme
povinni zjištěné skutečnosti uvést v této zprávě.
V rámci uvedených postupů jsme nic takového nezjistili.
31. března 2016

zastoupená

Ing. Václav Prýmek

Ing. Petra Bočáková

partner

statutární auditorka, ev. č. 2253
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Rozvaha
31. prosince 2015
(v celých tisících Kč)
označení

aktiva

a

b
AKTIVA CELKEM

B.

C.

II.

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

D.

I.

D.

I.

netto

1

2

3

4

779 328

−323 141

456 187

458 813

Dlouhodobý nehmotný majetek

96 942

−23 254

73 688

52 647

1.

Software

21 968

−20 316

1 652

3 312

2.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

65 001

−2 938

62 063

47 642

3.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

9 973

0

9 973

1 693

Dlouhodobý hmotný majetek

682 386

−299 887

382 499

406 166

1.

Stavby

239 586

−47 630

191 956

192 831

2.

Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí

436 805

−252 257

184 548

209 347

3.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

5 995

0

5 995

3 988

Oběžná aktiva

574 447

−113 754

460 693

491 916

Zásoby

165 709

−113 754

51 955

56 567

Materiál

165 709

−113 754

51 955

56 567

34 368

0

34 368

17 921

6 016

0

6 016

2 279

28 352

0

28 352

15 642

Krátkodobé pohledávky

328 822

0

328 822

395 257

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

196 113

0

196 113

241 773

2.

Stát – daňové pohledávky

11 438

0

11 438

994

3.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

119 394

0

119 394

149 801

4.

Jiné pohledávky

1 877

0

1 877

2 689

45 548

0

45 548

22 171

98

0

98

102

C.

I.

netto

980 036

II.

C.

korekce

1 052 807

I.

I.

brutto

−436 895

Dlouhodobý majetek

C.

31.12.2014

1 489 702

B.
B.

31.12.2015

1.

Dlouhodobé pohledávky
1.

Jiné pohledávky

2.

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobý finanční majetek
1.

Peníze

2.

Účty v bankách

45 450

0

45 450

22 069

Časové rozlišení

135 927

0

135 927

29 307

5 347

0

5 347

8 663

130 580

0

130 580

20 644

1.

Náklady příštích období

2.

Příjmy příštích období

45

ŠKO‑ENERGO Výroční zpráva 2015

označení

pasiva

31.12.2015

31.12.2014

a

b

5

6

PASIVA CELKEM

1 052 807

980 036

Vlastní kapitál

61 622

60 897

Základní kapitál

10 000

10 000

Základní kapitál

10 000

10 000

Fondy ze zisku

49 452

48 736

1 094

1 094

48 358

47 642

2 170

2 161

786 998

663 022

Rezervy

94 095

58 787

Ostatní rezervy

94 095

58 787

Krátkodobé závazky

692 903

604 235

1.

Závazky z obchodních vztahů

333 925

316 622

2.

Závazky ke společníkům

330 022

240 000

3.

Závazky k zaměstnancům

18 847

20 733

4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

6 125

6 848

5.

Stát – daňové závazky a dotace

7

2 577

6.

Dohadné účty pasivní

3 977

17 454

7.

Jiné závazky

0

1

Časové rozlišení

204 187

256 117

Výdaje příštích období

204 187

256 117

A.
A.

I.

A.

I.

A.

III.

A.

III.

A.

1.

1.

Rezervní fond

2.

Statutární a ostatní fondy

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

B.
B.

Cizí zdroje
I.
1.

B.

III.

B.

III.

C.

I.

C.

I.

1.
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Výkaz zisku a ztráty
31. prosince 2015
(v celých tisících Kč)
označení

text

2015

2014

1

2

Tržby za prodej zboží

512 619

483 623

Náklady vynaložené na prodané zboží

512 618

482 144

1

1 479

a

b

I.
A.

skutečnost v účetním období

+

Obchodní marže

II.

Výkony

2 334 469

2 411 931

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2 334 469

2 411 931

Výkonová spotřeba

1 924 041

2 016 185

1.

Spotřeba materiálu a energie

1 016 024

1 053 834

2.

Služby

908 017

962 351

II.
B.
B.

+

Přidaná hodnota

410 429

397 225

Osobní náklady

283 890

271 221

1.

Mzdové náklady

201 455

193 397

2.

Odměny členům orgánů obchodní korporace

40

0

C.
C.

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

71 908

69 013

4.

Sociální náklady

10 487

8 811

Daně a poplatky

3 034

10 204

D.
E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
1.

G.
IV.
H.
*
X.
N.
XI.
O.

58 567

45 607

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

40

51

Tržby z prodeje materiálu

40

51

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů

43 498

38 323

Ostatní provozní výnosy

64 380

53 966

Ostatní provozní náklady

95 459

90 263

Provozní výsledek hospodaření

−9 599

−4 376

Výnosové úroky

140

116

Nákladové úroky

943

1 400

Ostatní finanční výnosy

174

80

Ostatní finanční náklady
*

Q.
1.

312

335

Finanční výsledek hospodaření

−941

−1 539

Daň z příjmů za běžnou činnost

−12 710

−8 076

– odložená

−12 710

−8 076

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

2 170

2 161

***

Výsledek hospodaření za účetní období

2 170

2 161

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

−10 540

−5 915
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
31. prosince 2015
(tis. Kč)
nerozdělený
zisk (+) /
neuhrazená
ztráta (−)

celkem

základní
kapitál

rezervní
fond

statutární
a ostatní
fondy

10 000

1 094

46 924

2 179

60 197

Příděl do ostatních fondů

0

0

718

−718

0

Vyplacené podíly na zisku

0

0

0

−1 461

−1 461

Výsledek hospodaření za účetní období

0

0

0

2 161

2 161

10 000

1 094

47 642

2 161

60 897

Příděl do ostatních fondů

0

0

716

−716

0

Vyplacené podíly na zisku

0

0

0

−1 445

−1 445

Výsledek hospodaření za účetní období

0

0

0

2 170

2 170

10 000

1 094

48 358

2 170

61 622

Zůstatek k 1. lednu 2014

Zůstatek k 31. prosinci 2014

Zůstatek k 31. prosinci 2015
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Přehled o peněžních tocích
Rok končící 31. prosince 2015
(tis. Kč)
2015

2014

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

−10 540

−5 915

A.1

Úpravy o nepeněžní operace:

132 482

101 562

A.1.1

Odpisy stálých aktiv

58 567

45 607

A.1.2

Změna stavu opravných položek a rezerv

43 498

38 323

A.1.3

Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (−) úroky

803

1 284

A 1.4

Ostatní nepeněžní položky*

29 614

16 348

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami oběžných prostředků

121 942

95 647

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

−100 762

47 841

A.2.1

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv

−43 922

24 223

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

−53 262

21 483

A.2.3

Změna stavu zásob

−3 578

2 135

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

21 180

143 488

A.3

Úroky vyplacené

−943

−1 400

A.4

Úroky přijaté

140

116

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

20 377

142 204

Peněžní toky z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

−85 555

−77 280

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

−85 555

−77 280

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1

Změna stavu krátkodobých závazků

90 000

−80 000

C.2

Změna stavu vlastního kapitálu:

−1 445

−1 461

C.2.1

Vyplacené podíly na zisku

−1 445

−1 461

C***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

88 555

−81 461

Čisté zvýšení (+) / snížení (−) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

23 377

−16 537

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku

22 171

38 708

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

45 548

22 171

* Ostatní nepeněžní položky zahrnují úpravu o emisní povolenky nabyté bezúplatně.
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Příloha k účetní závěrce
Rok končící 31. prosince 2015

1.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.1 Základní informace o Společnosti
Společnost ŠKO‑ENERGO, s. r. o. (dále „Společnost“), byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. června 1995 pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 38550 a její sídlo je v Mladé Boleslavi 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60. Hlavním předmětem
podnikání Společnosti je dle společenské smlouvy zejména výroba a rozvod tepelné energie, výroba a obchod s elektřinou,
obchod s plynem, montáž, revize a zkoušky elektrických, tlakových, plynových zařízení apod. Identifikační číslo Společnosti
je 616 75 938.
Základní kapitál ve výši 10 000 tis. Kč byl plně splacen.
Podíl jednotlivých společníků na základním kapitálu k 31. prosinci 2015 a 2014:
společník

podíl (%)

E.ON Czech Holding AG, Mnichov (Německo)

21,0

ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav

44,5

ČEZ, a. s., Praha

12,0

VOLKSWAGEN KRAFTWERK GmbH, Wolfsburg (Německo)

22,5

Celkem

Jednatelé k 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014:
jméno
Jaromír Vorel
Tomáš Kubín

Prokuristé k 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014:
jméno
Miroslav Žďánský
Milan Poddaný

100,0
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Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2015 bylo následující:
jméno

doba trvání funkce

Gert Wölfel

od 30. června 1995

Raimund Wunder
Uwe Wildt
Michael Oeljeklaus
Miroslav Krpec

od 1. ledna 2003
od 26. listopadu 2014
od 1. listopadu 2010
od 1. srpna 2015

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2014 bylo následující:
jméno

doba trvání funkce

Gert Wölfel

od 30. června 1995

Raimund Wunder
Ume Wildt
Michael Oeljeklaus
Peter Kreissl

od 1. ledna 2003
od 26. listopadu 2014
od 1. listopadu 2010
od 1. října 2012 do 31. července 2015

Společnost je řízena dvěma jednateli a dvěma prokuristy. Prokuristé zároveň vykonávají funkce vedoucího Ekonomicko
‑obchodní oblasti a vedoucího oblasti Energetického managementu a služeb. Do okruhu vedení Společnosti dále patří vedoucí
oblasti Teplárna a vedoucí oblasti Infrastruktura a ostatní energie.
Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla
účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 12. září 2014.
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Účetní postupy

2.1 Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách.
2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován
za dlouhodobý nehmotný majetek.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady
s jeho pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti
následujícím způsobem:
dlouhodobý nehmotný majetek
Software

předpokládaná doba životnosti
3–4 roky

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

5–8 let

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena
na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
Společnost eviduje emisní povolenky v rámci ostatního dlouhodobého nehmotného majetku. Emisní povolenky přidělené
Národním alokačním plánem jsou zaúčtovány na účet ostatního dlouhodobého nehmotného majetku proti účtové skupině
zúčtování daní a dotací, k datu jejich připsání na účet v registru emisních povolenek v České republice.
Přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou.
Závazek z emisních povolenek je rozpouštěn do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.
Účtování spotřeby emisních povolenek je prováděno k rozvahovému dni na základě skutečných emisí CO² za dané období proti
účtům ostatních provozních nákladů.
Do 31. prosince 2014 používala Společnost pro účtování úbytků nakoupených emisních povolenek ve spotřebě metodu FIFO.
Při spotřebě byly ale nejdříve spotřebovány emisní povolenky přidělené Společnosti pro dané období dle národního alokačního
plánu, následně až povolenky nakoupené.
Od roku 2015 používá Společnost metodu zajišťovacích nákupů pro následující období (viz poznámka 2.16 Změny účetních
metod). Nakoupené povolenky jsou vždy rozděleny dle daného klíče (procentuálně) na následujících pět období.
Je-li zůstatek povolenek na konci daného účetního období nižší, než kolik je spotřebované množství za dané období ověřené
nezávislým verifikátorem, je tento nedostatek emisních povolenek vyřešen jednorázovým nákupem. Je-li však množství
chybějících povolenek nižší než minimální nákupní množství (10 000 emisních povolenek), použijí se povolenky interně
alokované na následující účetní období.
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Je-li počet nakoupených povolenek na konci daného účetního období vyšší, než kolik je spotřebované množství za dané
období ověřené nezávislým verifikátorem, je přebytek emisních povolenek rozdělen mezi následující účetní období dle stejného
alokačního klíče jako u běžných zajišťovacích nákupů.
V případě, kdy dojde k formálnímu připsání přidělených emisních povolenek na účet v registru emisních povolenek v České
republice až po konci účetního období, je spotřeba těchto emisních povolenek vykázána na účtu ostatních provozních nákladů
proti dohadnému účtu pasivnímu. Dále je vykázán dohadný účet aktivní proti ostatním provozním výnosům. Tyto emisní
povolenky jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou k datu konce účetního období.
O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny se současným vyřazením účetní
hodnoty z aktiv.
Pokud hodnota nespotřebovaných emisních povolenek, které nejsou určeny pro budoucí spotřebu ve standardním provozním
cyklu k rozvahovému dni přesahuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena
opravná položka.
2.3 Dlouhodobý hmotný majetek
Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován
za dlouhodobý hmotný majetek.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady
s jeho pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován na základě své předpokládané doby
životnosti následujícím způsobem:
dlouhodobý hmotný majetek
Budovy a stavby
Stroje a zařízení
Motorová vozidla

předpokládaná doba životnosti
30–45 let
3–30 let
5–8 let

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena
na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivého
dlouhodobého majetku přesahující 40 tis. Kč ročně je aktivováno.
Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok v pořizovací ceně od 0 Kč do 40 tis. Kč za položku, je považován
za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě.
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2.4 Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady
související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu
váženého průměru.
Pro účely výpočtu opravné položky k zásobám jsou zásoby materiálu rozděleny na bezpečnostní zásobu náhradních dílů,
která je držena za účelem zajištění plynulého provozu pronajatého dlouhodobého majetku, a ostatní zásoby.
Pro bezpečnostní zásobu náhradních dílů se opravná položka stanovuje jako procento z hodnoty těchto zásob na konci
každého roku po dobu trvání finančního pronájmu dlouhodobého majetku. Hodnota bezpečnostní zásoby náhradních dílů
se tak rovnoměrně sníží a na konci finančního pronájmu bude snížení hodnoty zásob odpovídat snížení hodnoty příslušného
pronajatého majetku.
Opravná položka pro ostatní zásoby je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního
posouzení zásob.
2.5 Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka
k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků.
2.6 Peníze a peněžní ekvivalenty
Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného
nebo kontokorentního účtu.
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem
známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní
ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry
k obchodování na veřejném trhu.
2.7 Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem České národní banky. Tento kurz
je stanoven jako kurz následujícího dne po dni jeho vyhlášení Českou národní bankou.
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným
Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků
jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
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2.8 Tržby
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a k datu vyskladnění zboží a přechodu vlastnického práva na zákazníka a jsou
vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
2.9 Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku.
Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které
nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.
Společnost má na základě uzavřených smluv na operativní pronájem k dispozici automobily, zařízení a prostory od firmy
ŠKODA AUTO a. s. a na základě smlouvy o finančním leasingu veškerý dlouhodobý majetek od firmy ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.
(dále jen „ŠKO‑ENERGO FIN“). Nájemní smlouvy a smlouvy o finančním leasingu nevedou u Společnosti k aktivaci těchto
najatých předmětů majetku, takže příslušné platby nájemného ovlivňují hospodářský výsledek běžného období. Veškerý
majetek pořízený formou finančního leasingu bude po ukončení leasingové smlouvy odkoupen.
2.10 Rezervy
Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba
vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.
2.11 Zaměstnanecké požitky
Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu.
Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří rezervu. Při tvorbě rezervy Společnost zohledňuje očekávaný
průměrný celoroční poměr odvodů na sociální a zdravotní pojištění vůči mzdovým nákladům.
K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také
poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů.
2.12 Úrokové náklady
Úrokové náklady vyplývající z úvěrů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou aktivovány během doby
kompletace majetku a jeho přípravy k používání. Ostatní náklady spojené s úvěry jsou účtovány do nákladů.
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2.13 Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich
daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit
v budoucnosti.
2.14 Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
→→strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto
strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
→→členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám,
včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv,
→→společnosti, ve kterých mají podstatný vliv buď strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv
u Společnosti, anebo společnosti, kde mají rozhodující vliv strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující
vliv u Společnosti.
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 13.
2.15 Přehled o peněžních tocích
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.
2.16 Rozdíly ze změn účetních metod
Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) se účtují na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let,
pokud jsou významné.
Z důvodu nevýznamnosti dopadu na finanční výkazy Společnost neúčtovala o rozdílu ze změny účetní metody spotřeby
emisních povolenek (viz poznámka 2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek) na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let.
2.17 Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech
v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou
zaúčtovány v účetních výkazech.
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Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
1. ledna 2015

přírůstky /
přeúčtování

vyřazení

31. prosince 2015

Software

21 353

1 580

−965

21 968

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

50 580

94 352

−79 931

65 001

1 693

8 280

0

9 973

Budovy a stavby

231 596

7 990

0

239 586

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

417 374

21 663

−2 232

436 805

3 988

2 007

0

5 995

726 584

135 872

−83 128

779 328

18 041

3 240

−965

20 316

2 938

0

0

2 938

38 765

8 865

0

47 630

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

208 027

46 462

−2 232

252 257

Celkem

267 771

58 567

−3 197

323 141

Zůstatková hodnota

458 813

(tis. Kč)
Pořizovací cena

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
Oprávky
Software
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy a stavby

456 187
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1. ledna 2014

přírůstky /
přeúčtování

vyřazení

31. prosince 2014

Software

17 796

3 557

0

21 353

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

53 223

56 463

−59 106

50 580

0

1 693

0

1 693

Budovy a stavby

220 711

10 885

0

231 596

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

349 877

68 038

−541

417 374

19 879

−15 891

0

3 988

4 707

−4 707

0

0

666 193

120 038

−59 647

726 584

15 534

2 507

0

18 041

2 938

0

0

2 938

30 442

8 323

0

38 765

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

173 791

34 777

−541

208 027

Celkem

222 705

45 607

−541

267 771

Zůstatková hodnota

443 488

74 431

−59 106

458 813

(tis. Kč)
Pořizovací cena

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
Oprávky
Software
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy a stavby

K 31. prosinci 2015 Společnost evidovala na účtu jiného dlouhodobého nehmotného majetku emisní povolenky ve výši
62 063 tis. Kč (k 31. prosinci 2014: 47 642 tis. Kč).
Společnost rovněž používá majetek získaný finančním leasingem, který je však účtován jako dlouhodobý hmotný majetek
až po skončení doby leasingu a po převodu vlastnického práva.
Leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu:
(tis. Kč)
Splacené splátky
Předpokládané splátky splatné do jednoho roku
Předpokládané splátky splatné později
Celková výše splátek splacených a předpokládaná výše splatných splátek
ze současných smluv

31. prosince 2015

31. prosince 2014

11 166 300

10 557 200

611 500

501 500

1 713 500

2 325 100

13 491 300

13 383 800

K 31. prosinci 2015 a 2014 rozvaha neobsahovala aktiva získaná po ukončení leasingových smluv.
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Zásoby

(tis. Kč)

31. prosince 2015

31. prosince 2014

Materiál

165 709

162 131

−113 754

−105 564

51 955

56 567

2015

2014

105 564

98 293

8 190

7 271

113 754

105 564

31. prosince 2015

31. prosince 2014

Opravná položka
Zůstatková hodnota

Změna opravné položky k zásobám:
(tis. Kč)
Počáteční zůstatek k 1. lednu
Tvorba opravné položky
Konečný zůstatek k 31. prosinci

5.

Pohledávky

(tis. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů

– do splatnosti

196 113

241 773

Ostatní pohledávky

– do splatnosti

132 709

153 484

328 822

395 257

6 016

2 279

Odložená daňová pohledávka

28 352

15 642

Dlouhodobé pohledávky celkem

34 368

17 921

363 190

413 178

5 347

8 663

Příjmy příštích období

130 580

20 644

Časové rozlišení celkem

135 927

29 307

Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek
Dlouhodobé pohledávky

– do splatnosti

Zůstatková hodnota pohledávek celkem
Náklady příštích období

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.
Ostatní pohledávky představují zejména poskytnuté provozní zálohy ve výši 119 394 tis. Kč (31. prosince 2014:
149 801 tis. Kč).
Dlouhodobé pohledávky představují zaměstnanecké půjčky.
Příjmy příštích období zahrnují zejména finální vyúčtování se společností ŠKO‑ENERGO FIN ve výši 128 492 tis. Kč
(k 31. prosinci 2014: 20 352 tis. Kč).
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Vlastní kapitál

Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1), možnosti nevytvářet povinně rezervní
fond však nevyužila.
Rezervní fond je nadále tvořen ze zisku a o jeho použití v souladu se zakladatelskými dokumenty Společnosti rozhoduje valná
hromada.
Dne 21. května 2015 společníci schválili účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a rozhodli o rozdělení zisku za rok 2014
ve výši 2 161 tis. Kč.
Rozdělení čistého zisku po zdanění za rok 2015 ve výši 2 170 tis. Kč nebylo k datu sestavení účetní závěrky za rok
2015 schváleno.

7.

Rezervy

(tis. Kč)

ostatní rezervy

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2014

27 735

Tvorba rezerv

58 551

Použití rezerv

−27 499

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2014

58 787

Tvorba rezerv

59 244

Použití rezerv

−23 936

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2015

94 095

Ostatní rezervy zahrnují rezervy na bonusy zaměstnancům a na nevyplacené složky mezd vztahující se k roku 2015.
K 31. prosinci 2015 zahrnují ostatní rezervy také rezervu na budoucí možné penále z titulu neuhrazených závazků ve výši
67 990 tis. Kč.
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Závazky a výdaje příštích období

(tis. Kč)
Závazky z obchodních vztahů:

31. prosince 2015

31. prosince 2014

– do splatnosti

151 818

134 515

– po splatnosti

182 107

182 107

333 925

316 622

Závazky z obchodních vztahů celkem
Závazky ke společníkům

– do splatnosti

330 022

240 000

Ostatní závazky

– do splatnosti

28 956

47 613

Ostatní závazky celkem

358 978

287 613

Krátkodobé závazky celkem

692 903

604 235

Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.
Závazky vůči spřízněným stranám včetně výdajů příštích období jsou uvedeny v poznámce 13.
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti
k finančním úřadům či jiným státním institucím.
Závazky z obchodních vztahů po splatnosti ve výši 182 107 tis. Kč představují závazky vůči spřízněným stranám, uvedené
v poznámce 13 (k 31. prosinci 2014 ve výši 182 107 tis. Kč).

9.

Úvěry a ostatní zápůjčky

Ze strany UniCredit Bank Republic and Slovakia, a.s., je Společnosti poskytnuta úvěrová linka ve výši 20 000 tis. Kč
(k 31. prosinci 2014: 20 000 tis. Kč) k financování oběžných prostředků. K 31. prosinci 2015 a 2014 Společnost tuto úvěrovou
linku nečerpala.
Společnost využívá úvěrovou linku ve výši 550 000 tis. Kč, poskytnutou společností Volkswagen International Finance
N.V. Na základě podmínek stanovených ve smlouvě z 1. října 2010 si Společnost může zvolit fixní nebo variabilní úrokovou
sazbu. K 31. prosinci 2015 Společnost čerpala revolvingový úvěr ve výši 330 000 tis. Kč, úročený sazbou 0,2893 % p. a.
(k 31. prosinci 2014 úvěr ve výši 240 000 tis. Kč, úročený sazbou 0,485 % p. a.) a splatný k 8. lednu 2016.
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10. Daň z příjmů
Daňový výnos zahrnuje:
(tis. Kč)

2015

2014

Odloženou daň

12 710

8 076

Celkem daňový výnos

12 710

8 076

31. prosince 2015

31. prosince 2014

−10 540

−5 915

Daňově neuznatelné náklady

55 025

56 163

Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy

−2 082

−7 914

−42 403

−42 334

Daňový základ

0

0

Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %

0

0

Splatná daň byla vypočítána následovně:
(tis. Kč)
Zisk před zdaněním

Uplatněný reinvestiční odpočet

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2015 a následující).
Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)

31. prosince 2015

31. prosince 2014

17 878

11 164

−23 109

−22 989

nerealizovaného daňového 10% odpočtu u pořízeného dlouhodobého majetku

11 970

7 410

Opravné položky k zásobám

21 613

20 057

Čistá odložená daňová pohledávka

28 352

15 642

Odložený daňový závazek / pohledávka z titulu:
rezerv
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku
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11. Členění výnosů podle odvětví
Výnosy z provozní činnosti:
(tis. Kč)

2015

2014

1 157 844

1 307 098

Teplo

489 900

453 517

Stlačený vzduch

120 399

118 444

Technické plyny a služby spojené s dodávkami energií

492 366

460 775

69 683

67 821

4 277

4 276

2 334 469

2 411 931

291 009

258 083

Teplo

11 070

10 321

Pitná voda

18 748

14 630

Plyn

191 792

200 589

Prodej zboží celkem

512 619

483 623

2 847 088

2 895 554

Elektrická energie

Voda
Jiné
Prodej vlastních výrobků a služeb celkem
Elektrická energie

Výnosy z provozní činnosti celkem

Veškeré výše uvedené výnosy v letech 2015 a 2014 byly realizovány v tuzemsku.
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12. Zaměstnanci
2015

2014

6

5

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců

322

328

Počet zaměstnanců celkem

328

333

Přepočtený počet členů vedení (zaměstnanci + statutární orgány)

Vedení Společnosti zahrnuje dva jednatele, dva prokuristy, vedoucího oblasti Infrastruktura a ostatní energie a vedoucího
oblasti Teplárna.
(tis. Kč)

vedení

ostatní

celkem

14 753

186 702

201 455

Náklady na sociální zabezpečení

3 050

68 858

71 908

Ostatní sociální náklady

1 573

8 914

10 487

40

40

19 376

264 474

283 890

11 505

181 892

193 397

Náklady na sociální zabezpečení

2 711

66 302

69 013

Ostatní sociální náklady

1 906

6 905

8 811

Osobní náklady celkem

16 122

255 099

271 221

2015
Mzdové náklady a odměny

Odměny členům orgánů obchodní korporace
Osobní náklady celkem
2014
Mzdové náklady a odměny

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 13.
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13. Transakce se spřízněnými stranami
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)

2015

2014

2 404 453

2 501 714

ČEZ Prodej, s. r. o.

21 306

20 824

ČEZ Distribuce, a. s.

25 592

28 132

333

432

2 451 684

2 551 102

500 959

609 086

34 446

31 740

ČEZ Prodej, s. r. o.

502 807

511 092

ČEZ Distribuce, a. s.

236 436

235 977

31

89

290

313

1 077

55

941

1 398

1 276 987

1 389 750

Výnosy
ŠKODA AUTO a. s.

ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.
Celkem
Náklady
ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.
ŠKODA AUTO a. s.

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
VOLKSWAGEN VERSICHERUNGSVERMITTLUNG GMBH
Volkswagen Procurement Services GmbH
Volkswagen International Finance N.V.
Celkem
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)

31. prosince 2015

31. prosince 2014

81 522

124 806

ČEZ Prodej, s. r. o.

5 462

5 394

ČEZ Distribuce, a. s.

4 856

6 144

402

523

ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.

63 994

63 993

ČEZ Prodej, s. r. o.

19 321

33 363

ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.

128 492

20 352

Pohledávky a časové rozlišení celkem

304 049

254 575

1 894

10 031

0

595

205 933

208 690

8

14

330 000

240 000

2 943

64 610

ČEZ Prodej, s. r. o.

32 222

34 372

ČEZ Distribuce, a. s.

17 522

19 710

ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.

52 454

52 453

0

4

642 976

630 479

Pohledávky
– z obchodních vztahů
ŠKODA AUTO a. s.

ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.
– zaplacené zálohy

– časové rozlišení a dohadné účty aktivní

Závazky
– závazky z obchodních vztahů
ŠKODA AUTO a. s.
ČEZ Prodej, s. r. o.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
– ostatní závazky ke společníkům
Volkswagen International Finance N.V.*
– časové rozlišení a dohadné účty pasivní
ŠKODA AUTO a. s.

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Závazky a časové rozlišení celkem

* Ostatní informace k půjčce Volkswagen International Finance N.V. jsou uvedeny v poznámce 9.
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Společnost v letech 2015 a 2014 vyplatila společníkům dividendy v této výši:
(tis. Kč)

2015

2014

ŠKODA AUTO a. s.

643

650

Volkswagen Kraftwerk GmbH

325

329

E.ON Czech Holding AG

304

307

ČEZ, a. s.

173

175

1 445

1 461

Celkem

Společnost poskytuje členům vedení možnost uzavření životního pojištění za účelem zajištění ve stáří.
Členové dozorčí rady obdrželi za výkon funkce člena dozorčí rady za svoji činnost v roce 2015 odměnu. Jeden z jednatelů
obdržel v letech 2014 a 2015 za výkon funkce odměnu.
Dále nebyly v roce 2015 a 2014 členům dozorčí rady ani jednatelům poskytnuty ze strany Společnosti žádné záruky ani půjčky
ani nebyli jiným způsobem Společností zvýhodněni.

14. Smluvní závazky
Společnost měla k 31. prosinci 2015 uzavřeny smlouvy na pořízení investic v celkové hodnotě 151 tis. EUR (ekvivalent
4 081 tis. Kč) a 4 661 tis. Kč (k 31. prosinci 2014: 3 133 tis. Kč). Společnost nemá žádné jiné významné investiční přísliby ani
jiné budoucí závazky mimo závazků plynoucích z finančního leasingu (viz poznámka 3) a závazků výše uvedených.

15. Potenciální závazky
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2015 a 2014.
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16. Odměna auditorské společnosti
Celková odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.:
(tis. Kč)
Povinný audit účetní závěrky

2015

2014

986

1 096

17. Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2015.
31. března 2016

Jaromír Vorel
jednatel

Miroslav Žďánský
prokurista

Milena Vávrová
hlavní účetní

Tomáš Kubín
jednatel
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Zpráva o vztazích společnosti ŠKO-ENERGO, s. r. o.
podle § 82 zákona o obchodních korporacích za účetní období kalendářního roku 2015
Jednatelé společnosti ŠKO-ENERGO, s. r. o., se sídlem Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60,
IČO: 616 75 938, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38550 (v této zprávě
též jen „Společnost“) zpracovali následující zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
korporacích (dále jen „Zákon o korporacích“), za účetní období kalendářního roku 2015 (dále jen „Rozhodné období“).

1.

Struktura vztahů, úloha Společnosti a způsob a prostředky ovládání

1.1

Podle informací dostupných jednatelům Společnosti:
1.1.1. Po celé Rozhodné období byly konstantně společníky Společnosti:

společník

podíl v %

výše vkladu v tis. Kč

ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav

44,5

4 450

E.ON Czech Holding AG (Německo)

21

2 100

ČEZ, a. s., Praha

12

1 200

22,5

2 250

Volkswagen Kraftwerk GmbH (Německo)

1.1.2. Ve Společnosti může nepřímo vykonávat vliv společnost VOLKSWAGEN AG se sídlem ve Wolfsburgu, Německo,
a to prostřednictvím společníků ŠKODA AUTO a. s. se sídlem v Mladé Boleslavi a Volkswagen Kraftwerk GmbH se
sídlem ve Wolfsburgu, Německo. V případě ovládání prostřednictvím společníka ŠKODA AUTO a. s. vystupují jako
mezičlánky z hlediska účasti v obchodních korporacích postupně společnosti Global Automotive C.V. a Volkswagen
International Finance N.V., obě se sídlem v Amsterdamu, Nizozemsko. Ve Společnosti může nepřímo vykonávat
vliv společnost E.ON SE se sídlem v Mnichově, Německo, a to prostřednictvím společníka E.ON Czech Holding AG.
Ohledně struktury podnikatelských seskupení jednotlivých společníků jednatelé Společnosti vycházeli z údajů, které
jim poskytli společníci nebo které tito společníci uveřejnili, jakož i z údajů obchodního rejstříku.
1.1.3. Společnost provozuje teplárnu v Mladé Boleslavi, kterou má v nájmu od společnosti ŠKO-ENERGO FIN, s. r. o., jež
je ovládána stejnými ovládajícími osobami a její hlavní úlohou je zabezpečování energetické potřeby zejména pro
společnost ŠKODA AUTO a. s. Dodávky elektřiny z distribuční sítě a související služby pro Společnost zajišťují
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Prodej, s. r. o., a ČEZ Distribuční služby, s. r. o., ovládané společností ČEZ, a. s.
1.2

Podle informací dostupných jednatelům Společnost nemá žádné účasti na jiných obchodních korporacích v tuzemsku ani
v zahraničí.

1.3

Ovládání se může uskutečňovat prostřednictvím rozhodování valné hromady, resp. rozhodování společníků, mimo valnou
hromadu. Na každých 1 000 Kč vkladu společníka připadá jeden hlas. Zásadně limitující při prosazování vlivu jednotlivce
nebo skupiny osob je požadavek na jednomyslnost pro přijetí rozhodnutí. Důležitá právní jednání mohou podléhat
předchozímu souhlasu dozorčí rady Společnosti.
Podle ust. § 78 odst. 2 písm. d) Zákona o korporacích se má za to, že společníci společnosti s ručením omezeným jsou
osobami jednajícími ve shodě. Pokud je přijato rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutí společníků pak s ohledem
na požadavek jednomyslnosti jsou v takovém případě všichni společníci osobami ovládajícími, resp. vedle ČEZ, a. s., jsou
ovládajícími osobami VOLKSWAGEN AG prostřednictvím ŠKODA AUTO a. s. a Volkswagen Kraftwerk GmbH a E.ON SE
prostřednictvím E.ON Czech Holding AG jako tzv. ultimátní mateřské společnosti.
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Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob,
pokud se týká majetku Společnosti
Během Rozhodného období Společnost uskutečnila na popud nebo v zajmu ovládajících osob nebo jimi ovládané osoby
tato jednaní, která se tykala majetku přesahujícího 6 162 tis. Kč, tedy 10 % vlastního kapitálu zjištěného podle poslední
účetní závěrky k 31. prosinci 2015.

prodej zboží a služeb

finanční leasing

ŠKODA AUTO a. s.
ČEZ Prodej, s. r. o.
ČEZ Distribuce, a. s.
Volkswagen Kraftwerk GmbH

ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.

3.

Přehled vzájemných smluv

3.1

Smlouvy mezi Společností a ovládajícími osobami uzavřené v Rozhodném období:

nákup zboží a služeb

prodej zboží a služeb

ŠKODA AUTO a. s.

ŠKODA AUTO a. s.

3.2

Smlouvy mezi Společností a jinými osobami ovládanými ovládajícími osobami uzavřené v Rozhodném období:
Společnost neuzavřela žádnou takovou smlouvu.

3.3

V Rozhodném období byly mezi Společností a osobami ovládajícími a mezi Společností a osobami ovládanými ovládajícími
osobami uskutečněny transakce na základě smluv uzavřených v Rozhodném období nebo v minulých obdobích v těchto
oblastech:

nákup zboží a služeb

prodej zboží a služeb

finanční služby

ŠKODA AUTO a. s.
ČEZ Prodej, s. r. o.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.
Volkswagen Kraftwerk GmbH

ŠKODA AUTO a. s.

VW International Finance N.V.

4.

Posouzení újmy a jejího vyrovnání
S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 2. a 3. výše Společnosti nevznikla žádná újma.

5.

Hodnocení vztahů a rizik
Ve vzájemných vztazích Společnosti s ovládajícími osobami a osobou ovládanou ovládajícími osobami převažují výhody
plynoucí z dlouhodobosti smluv uvedených v bodu 3. výše a z bonity smluvních partnerů, která tyto vztahy činí stabilními.
Ze vzájemných vztahů nevyplývají pro Společnost zjevné nevýhody ani zjevná rizika.

V Mladé Boleslavi dne 31. března 2016
Jednatelé:

Jaromír Vorel

Tomáš Kubín

Vlastnická struktura ŠKODA AUTO a. s.

VOLKSWAGEN
FINANCELUXEMBURG S.A.
Luxembourg

100 %

VOLKSWAGEN AG
Wolfsburg

100 %

ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav

55,14 %

16,8 %

100 %

28,06 %

OOO Volkswagen Group Rus
Kaluga
ronics for

100 %

100 %

ŠKODA AUTO
Slovensko s.r.o.
Bratislava

99,999999 %

Skoda Auto India
Private Ltd.
Aurangabad

Volkswagen Kraftwerk
GmbH
Wolfsburg

49 %

44,5 %

ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Mladá Boleslav

31,25 %

ŠKO-ENERGO FIN,
s.r.o.
Mladá Boleslav

22,5 %

21,25 %

e4t electronics for
transportation s.r.o.
Praha

51 %

Carmeq
GmbH
Berlin

Vlastnická struktura E.ON

E.ON Czech Holding AG

100 %

100 %

E.ON Česká
republika, s.r.o.

E.ON Servisní,
s.r.o.

Union Grid
s.r.o.

100 %

34 %

E.ON
Energie, a.s.

50 %

Českomoravská
distribuce s.r.o.

100 %

Energetika
Malenovice, a.s.

100 %

E.ON
Distribuce, a.s.

100 %

JČP, a.s.

100 %

ENERGETIKA
SERVIS s.r.o.
LUMEN

34 %

LUMEN
DISTRIBUČNÍ
SOUSTAVY, s.r.o.

ŠKO -ENERGO,
s.r.o.

34 %

SYNERGY s.r.o.

Affiliated company consolidated
E.ON Czech Group
Associated company consolidated
at equity E.ON Czech Group

ŠKO -ENERGO
FIN, s.r.o.

21 %

42,5 %

Vlastnická struktura ČEZ, a. s.

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ
69,78% ČEZ, a. s.
* člen Koncernu ČEZ

DRIVE PRODUCTION FILM s.r.o. v likvidaci
100% Severočeské doly a.s.

výmaz 5. 3. 2015

* člen Koncernu ČEZ
* člen Koncernu ČEZ

v konkursu

100% Revitrans, a.s.

* člen Koncernu ČEZ

Ormilk, a.s.v likvidaci

46,99%

* člen Koncernu ČEZ

BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

71,89%

100% Energetické centrum s.r.o.

Severočeské mlékárny, a.s. Teplice

100% ČEZ Distribuce, a. s.

ČEPRO, a.s.

100% ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

* člen Koncernu ČEZ

GALILEO REAL, k.s.

100% ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

* člen Koncernu ČEZ

komplementář je IMOB a.s.

100% ČEZ ICT Services, a. s.

* člen Koncernu ČEZ

100% Telco Pro Services, a. s.
100% SINIT,a.s.

100%

Letiště Praha, a. s.
* člen Koncernu ČEZ

100% CEZTel, a.s., v likvidaci

100%

* člen Koncernu ČEZ

100%
100%

Realitní developerská, a.s.

Český Aeroholding, a.s.

100%

THERMAL-F, a.s.

100%

100%

Sky Venture a.s.

100%

Whitelines Industries a.s.

100%

* člen Koncernu ČEZ
* člen Koncernu ČEZ

PRISKO a.s.

zvýšení ZK 20.4.2015, změna vlastníka 10.12.2015

* člen Koncernu ČEZ

Česká exportní banka, a.s.

* člen Koncernu ČEZ

100% MARTIA a.s.

IMOB a.s.

100% FM service s.r.o. v likvidaci
výmaz z OR 22.12.2015

55,83% Tepelné hospodářství města Ústí

nad Labem s.r.o.

49,00%

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

96,50%

ENOVIP D.O.O.

16,00%

sídlo ve Slovinsku

ZEL-EN D.O.O.

100%
11,38%
Hotelinvest a.s.

52,46% ÚJV Řež, a. s.

výmaz 12. 5. 2015

100% Centrum výzkumu Řež s.r.o.

JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci

100% Výzkumný a zkušební ústav

CENTRUM – F, a.s. v likvidaci

Plzeň s.r.o.
40% Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.

BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.

Brno, s.r.o.

100%

97,19%

výmaz z OR 18.12.2015

100% EGP INVEST, spol. s r.o.
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.

34,00%

zvýšení ZK 16.7.2015

HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci"

96,85%

Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

40,00%

zvýšení ZK na základě usnesení vlády ČR č. 1017 ze dne

ČEZ Energo, s.r.o.

7. 12. 2015 a rozhodnutí valné hromady ze dne 10. 12. 2015

změna vlastníka 15.7.2015

STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci"

100% TI Energo, s.r.o.
* člen Koncernu ČEZ

100% ČEZ Energetické služby, s.r.o.
změna vlastníka 3.7.2015

75% EVČ s.r.o.
změna vlastníka 27.4.2015

49,00% Enesa a.s.

100% ČEZ Bohunice a.s.

* člen Koncernu ČEZ

49% Jadrová energetická spoločnosť
Slovenska, a. s.
100% JESS Invest, s. r. o.
zánik sloučením s nástupnickou spol. Jádrová
energetická spoločnosť Slovenska, a. s., 8.1.2016

100% Energocentrum Vítkovice, a. s.
vznik 1.4.2015

12% ŠKO-ENERGO, s.r.o.
5% ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
100% ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

* člen Koncernu ČEZ

99% ČEZ Recyklace, s.r.o.
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

100% ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

* člen Koncernu ČEZ

100% Energotrans, a.s.

* člen Koncernu ČEZ

95% Areál Třeboradice, a.s.

* člen Koncernu ČEZ

100% ČEZ Prodej, s.r.o.

* člen Koncernu ČEZ

100% Elektrárna Počerady, a.s.

* člen Koncernu ČEZ
* člen Koncernu ČEZ

100% Elektrárna Tisová, a.s.
zvýšení ZK 1.10.2015

100% Elektrárna Mělník III, a. s.

* člen Koncernu ČEZ
* člen Koncernu ČEZ

100% Elektrárna Dětmarovice, a.s.
100% Elektrárna Temelín II, a. s.
vznik 23. 12. 2015

100% Elektrárna Dukovany II, a. s.
vznik 23. 12. 2015

100% ŠKODA PRAHA a.s.
100% EGI, a.s. v likvidaci
100% ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
100% CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
společnost zanikla 5.2.2015

100% CEZ Bulgaria EAD
změna sídla

100% CEZ Trade Bulgaria EAD
změna sídla

67% CEZ Elektro Bulgaria AD
změna sídla

100% TEC Varna EAD
100% CEZ Poland Distribution B.V.
99% Baltic Green Construction sp. z o.o.
vznik 28.7.2015

100% Baltic Green I sp. z o.o.
změna vlastníka

100% Baltic Green II sp. z o.o.
změna vlastníka

100% Baltic Green III sp. z o.o.
změna vlastníka

100% Baltic Green VI sp. z o.o.
změna vlastníka

100% Baltic Green V sp. z o.o.
změna vlastníka

100% Baltic Green VIII sp. z o.o.
změna vlastníka

99,60% A.E. Wind sp. z o.o.
0,39% změna vlastníka, navýšení ZK

100% Eco-Wind Construction S.A.
změna vlastníka

100% Baltic Green VII sp. z o.o.
100% Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.
100% Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
100% Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o.
100% Baltic Green IV sp. z o.o.
100% Mega Energy sp. z o.o.
100% CEZ Silesia B.V.
100% CEZ Chorzow B.V.
62,10% CEZ Polska sp. z o.o.

37,23%

změna ZK, změna vlastníka

100% CEZ Finance Polska sp. z o.o.
změna vlastníka, zánik fúzí
s CEZ Chorzów S.A., dne 8.9.2015

100% CEZ Chorzów S.A.
změna právní formy, změna názvu,
změna vlastníka, navýšení ZK

100% CEZ Skawina S.A.
změna názvu vlastníka

100% CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
100% CEZ Trade Polska sp. z o.o.
100% CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
100% CEZ Trade Albania Sh.P.K.
výmaz 17.11.2015 z OR

100% CEZ Srbija d.o.o.
67% CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
změna sídla

100% CEZ ICT Bulgaria EAD
vznik společnosti

99,99% CEZ Distributie S.A.
99,99% CEZ Vanzare S.A.
99,99% CEZ Romania S.A.

100% TMK Hydroenergy Power S.R.L.

100%

výmaz 18. 11. 2015

zánik 1.11.2015

0,67%

100%

podán návrh na výmaz z obchodního rejstříku

100% ČEZ ESCO, a.s.

1%

100%

v likvidaci od 1.2.2015, likvidace ukončena k 30.9.2015,

100% Ústav aplikované mechaniky

0,02%

100%

MUFIS a.s.
84,31%

66,67% OSC, a.s.

0,39%

41,60%

LEVAS D.O.O.
VIPAP VERTRIEBS UND HANDELS GMBH

100% Teplo Klášterec s.r.o.

99,60%

100%

změna sídla

100% ČEZ Teplárenská, a.s.

50,10%

100%
100%
54,35%

100%

B. aircraft, a.s.
Czech Airlines Technics, a.s.

40% prodej části podniku ČEZ Inženýring, s.r.o.
6,30% ČEZ Nová energetika, a.s.

100%

19,74%

40% in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

100% ČEZ Inženýring, s.r.o.

40,78%

změna podílu od 31.3.2015

Czech Airlines Handling, a.s.

společnost není podnikatelsky aktivní

LOMY MOŘINA spol. s r.o.

100% ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

MERO ČR, a.s.
Kongresové centrum Praha, a.s.

České aerolinie a.s.

zánik 1.7.2015

93,70%

MERO Germany AG

* člen Koncernu ČEZ

100% ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

51,05%

100%

* člen Koncernu ČEZ

100% PRODECO, a.s.
100% SD - Kolejová doprava, a.s.

pokračování na další straně

VZLU TECHNOLOGIES, a.s.
VZLU TEST, a.s.

100%
100%

SERENUM, a.s.

100%

STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s.v likvidaci

100%

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

100%

100% CEZ Chorzow B.V.
62,10% CEZ Polska sp. z o.o.

0,67%

37,23%

změna ZK, změna vlastníka

100% CEZ Finance Polska sp. z o.o.
změna vlastníka, zánik fúzí
s CEZ Chorzów S.A., dne 8.9.2015

100% CEZ Chorzów S.A.
změna právní formy, změna názvu,
změna vlastníka, navýšení ZK

100% CEZ Skawina S.A.
změna názvu vlastníka

100% CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
100% CEZ Trade Polska sp. z o.o.
100% CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
100% CEZ Trade Albania Sh.P.K.
výmaz 17.11.2015 z OR

100% CEZ Srbija d.o.o.
67% CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
změna sídla

100% CEZ ICT Bulgaria EAD
vznik společnosti

99,99% CEZ Distributie S.A.
99,99% CEZ Vanzare S.A.
99,99% CEZ Romania S.A.

100% TMK Hydroenergy Power S.R.L.
100%

CEZ Bulgarian Investments B.V.
100% Free Energy Project Oreshets EAD
změna sídla

100% Bara Group EOOD
změna sídla

99,99% CEZ Trade Romania S.R.L.

100% CEZ Ukraine LLC
51%

NERS d.o.o.
společnost zanikla převodem podílu na "NERS" s.r.o. Gacko
ke dni 5.2.2015

100% CEZ Hungary Ltd.
100% CEZ MH B.V.
100% CEZ Slovensko, s.r.o.
1.1.2015 změna sídla společnosti

100% CEZ Deutschland GmbH
100% CEZ International Finance B.V.
37,36%

Akenerji Elektrik Üretim A.S.
100% Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.
100% Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S.
společnost zanikla fúzí se společností Akenerji
Elektrik Üretim A.Ş. dne 31.7.2015

100% Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
100% Egemer Elektrik Üretim A.S.
změna vlastníka 13.2.2015

100% AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.
100% AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S.
100% Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.S.
100% CEZ Finance Ireland Ltd.
změna sídla

100% CEZ International Finance Ireland Ltd.
50% Akcez Enerji A.S.

100% Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
100% Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S.
50% CM European Power International B.V.
51%

CM European Power

24,50% Slovakia s. r. o.
99,99% Tomis Team S.A.
změna právní formy

100% M.W. Team Invest S.R.L.
100%

Taidana Limited

95% Ovidiu Development S.R.L.

100% Shared Services Albania Sh.A.
vstup do likvidace

pokračování
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Použité zkratky
ASVEP
BAT
CENTROTHERM
CO²
COP21
ČEZ
ČR
DEMI voda
EEX
Energiewende
EU ETS
EU
IT
LNG
NOx
OECD
OPEC
OZE
PXE
REACH
SO²
ŠKODA AUTO
ŠKO‑ENERGO FIN
ŠKO‑ENERGO nebo Společnost
VW
ZP

Asociace pro využití energetických produktů
nejlepší dostupná technologie
CENTROTHERM Mladá Boleslav, a. s.
oxid uhličitý
Mezinárodní klimatická konference v Paříži
ČEZ, a. s.
Česká republika
demineralizovaná voda
European Energy Exchange
energetická politika přechodu od konvenčních zdrojů energie ke zdrojům obnovitelným
Systém EU pro obchodování s emisními povolenkami
Evropská unie
informační technologie
zkapalněný zemní plyn
oxidy dusíku
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Organizace zemí vyvážejících ropu
obnovitelné zdroje energie
Power Exchange Central Europe
Registrace, evaluace a autorizace chemických látek
oxid siřičitý
ŠKODA AUTO a. s.
ŠKO‑ENERGO FIN, s. r. o.
ŠKO‑ENERGO, s. r. o.
VOLKSWAGEN AG
zemní plyn
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