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1.

EDSTAVENÍ SKUPINY EZ

Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím
v ad zemí st ední a jihovýchodní Evropy a Turecku s úst edím v eské republice.
Hlavní p edm t podnikání koncernu tvo í výroba, distribuce a obchod v oblasti
elektrické i tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a t žba uhlí.
Skupina EZ zam stnává 27 tis. zam stnanc .
Nejvýznamn jším akcioná em mate ské spole nosti EZ, a. s., z stává eská
republika (ke dni 31. 12. 2012 s podílem na základním kapitálu tém 70 %). Akcie
EZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papír , kde jsou
sou ástí burzovních index PX a WIG-CEE.
Rozhodující sou ástí poslání Skupiny EZ je maximalizovat návratnost vložených
prost edk a zajistit dlouhodobý r st hodnoty pro akcioná e. V rámci své
podnikatelské innosti se Skupina EZ hlásí k princip m trvale udržitelného rozvoje,
podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a svá energetická
za ízení provozuje v souladu s bezpe nostními standardy. Firemní kultura
je orientována na výkon a stálý r st vnit ní efektivity, p i svém podnikání se Skupina
EZ sou asn ídí p ísnými etickými standardy zahrnujícími i odpov dné chování
ke svému okolí, spole nosti a životnímu prost edí.
V eské republice spole nosti Skupiny EZ vyráb jí a distribuují elekt inu a teplo,
obchodují s elekt inou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazník m
elekt inu i zemní plyn a zabývají se t žbou uhlí. Výrobní portfolio tvo í jaderné, uhelné,
plynové, vodní a obnovitelné zdroje. K zajišt ní kontinuity úsp šného p sobení na trhu
v eské republice, který je pro Skupinu EZ z hlediska jejího podnikání rozhodující,
probíhá rozsáhlá obnova a modernizace výrobního portfolia a distribu ních sítí
a zejména p íprava výstavby nového jaderného zdroje v Temelín .
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V zahrani í se Skupina EZ zam uje zejména na trhy ve st ední a jihovýchodní
Evrop a p sobí zde hlavn v oblasti distribuce, prodeje a výroby elekt iny z uhelných
a obnovitelných zdroj a obchoduje s elekt inou a dalšími komoditami. V Nizozemsku
jsou sou ástí Skupiny EZ spole nosti zprost edkující vlastnictví a zajiš ující její
financování.
Výrobní i distribu ní aktiva vlastní Skupina EZ v Polsku, Rumunsku, Bulharsku,
Ma arsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku pat í do Skupiny EZ dv ernouhelné
elektrárny poblíž státní hranice s eskou republikou a jedna developerská spole nost
ipravující výstavbu v trných elektráren. V Rumunsku p sobí Skupina EZ v oblasti
výroby elekt iny z obnovitelných, zejména v trných, zdroj a zabývá se dále distribucí
a prodejem elekt iny. V Bulharsku zajiš uje distribuci a prodej elekt iny v západní ásti
zem , výrobu v uhelné elektrárn a rozvoj obnovitelných zdroj . V Turecku provozuje
Skupina EZ spolu se svým místním partnerem distribu ní spole nost, vyrábí
elektrickou energii v plynových, vodních a v trných elektrárnách a p ipravuje výstavbu
dalších výrobních zdroj .
V ad zemí Evropy Skupina EZ obchoduje s elekt inou a dalšími komoditami
na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazník m prodává Skupina EZ elekt inu
i zemní plyn krom
eské republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku,
Ma arsku, Polsku a na Slovensku.
Skupina EZ pokra uje v zavád ní technologií budoucnosti. Stále rozši uje sí
dobíjecích stanic pro elektromobily, zprovoznila svou první rychlodobíjecí stanici
a spolu s partnery p ipravuje další. V severovýchodních echách pokrývá vybrané
území inteligentní distribu ní sítí.
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3.

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOV DNÝCH ZA VÝRO NÍ ZPRÁVU

Osoby odpov dné za výro ní zprávu jsou lenové statutárního orgánu spole nosti.
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výro ní zpráv odpovídají skute nosti a že žádné
okolnosti, které by mohly ovlivnit p esné a správné posouzení spole nosti, nebyly
opomenuty i zkresleny.

Ing. Petr Vorlí ek
edseda p edstavenstva

Ing. Pavel Malina
místop edseda p edstavenstva

Ing. Ji í Netuka
len p edstavenstva
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4. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝRO NÍ ZPRÁV , ZPRÁV O
VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A K Ú ETNÍ ZÁV RCE
SPOLE NOSTI
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5. ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA
Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcioná i,
dovoluji si Vám p edložit výro ní zprávu za rok 2012.
Rok 2012 p inesl spole nosti PRODECO, a.s. adu významných zm n.
Na základ p edchozího souhlasu dozor í rady Severo eských dol a.s. ze dne
28. 8. 2012 rozhodl jediný akcioná dne 29. 8. 2012 o prodeji hotelu Nástup
do vlastnictví spole nosti PRODECO, a.s. K podpisu p íslušné kupní smlouvy došlo
v záv ru m síce listopadu 2012 a od 3. 12. 2012 je hotel Nástup majetkem
spole nosti.
Zm ny se odehrály též v rovin personální. V rámci dozor í rady byl nov lenem
a místop edsedou zvolen Ing. Jan Kalina, obchodní editel Severo eských dol a.s.
a nahradil na tomto postu Ing. Pavla Va ase. V p edstavenstvu došlo ke zm
na pozici p edsedy, kde od 1. 4. 2012 Ing. Petr Vorlí ek nahradil Ing. Waltera Fiedlera.
V organiza ní struktu e spole nosti došlo k rozd lení úseku obchodu a inženýringu
na dva samostatné úseky s nám stky v jejich ele – Ing. Pavlem Malinou v pozici
nám stka inženýringu a Ing. Martinem Smíšovským v pozici obchodního nám stka.
Mimo popsané zm ny byl s ohledem na zvyšující se požadavky zákazník zahájen
proces náboru nových projektant do spole nosti, který byl úsp šn završen v prvním
tvrtletí roku 2013.
Spole nost v roce 2012 hospoda ila s velmi dobrými výsledky, p emž hodnoty
stanovené ve schváleném ro ním plánu byly významn p ekro eny. Celkové tržby
spole nosti v roce 2012 dosáhly 903 488 tis. K , zisk p ed zdan ním 10 820 tis. K
a istý zisk 8 770 tis. K .
V pr
hu roku 2012 bylo uzav eno n kolik významných kontrakt , za všechny
lze jmenovat kup íkladu smlouvu na rozší ení stávající Úpravny d lních vod Emerán
v hodnot cca 375 mil. K (s termínem pln ní v ervnu 2013), dále probíhaly práce na
již d íve sjednaných zakázkách, jakými nap . jsou Dodávka nové kompletní linky
pásové dopravy TC2 pro rýpadlo KK 1300, Remontáže DPD 1200 a 1600 mm
na Jižních svazích Dol Bílina, Dodávka a montáž 4 ks krá ivých jednotek OKJ 130P
a Dodávka transportního vozu TV 300 pro p epravu všech druh pohán cích stanic
na Dolech Bílina. Krom výše uvedeného probíhala p ípravná jednání o zakázkách
pro p íští období, nap íklad s ukrajinským partnerem Volnogorskij GMK i indickým
partnerem NLC.
Spole nost si i v uplynulém období nadále udržovala vysoký standard v oblasti
integrovaného systému ízení, skládajícího se ze systému managementu jakosti
dle normy SN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu
dle normy SN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci dle normy SN OHSAS 18001:2008.
V oblasti investic bylo v etn výše uvedeného po ízení hotelu Nástup vynaloženo
celkem 45 482 tis. K a krom hotelu investice sm ovaly zejména do dokon ení
rekonstrukce oplášt ní budovy sídla spole nosti a do nákupu hardware a software
pro projektanty a konstruktéry.
Záv rem mi dovolte konstatovat, že vytý ené úkoly pro rok 2012 byly spole nými
silami úsp šn spln ny a že naše spole nost je i v dalších obdobích p ipravena
bezezbytku plnit veškeré požadavky na ni kladené.

Ing. Petr Vorlí ek
edseda p edstavenstva a výkonný editel
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6.

EHLED VYBRANÝCH VÝSLEDK SPOLE NOSTI

Vybrané ekonomické ukazatele

Fyzický po et zam stnanc k 31. 12.
Tržby
EBITDA
EBIT
istý zisk
Celková aktiva
Vlastní kapitál
Finan ní dluh
Finan ní dluh / vlastní kapitál
Investice
istý pen žní tok z provozní innosti

Jednotka

po et
mil. K
mil. K
mil. K
mil. K
mil. K
mil. K
mil. K
%
mil. K
mil. K

2008

2009

2010

2011

2012

69
502 872
50 671
44 280
44 603
1 681 390
128 101
854 274
806
9 574
526 694

78
1 327 454
80 745
73 757
65 316
1 901 409
193 154
1 316 245
819
6 411
-150 097

76
809 484
20 973
12 857
7 357
2 382 543
149 941
513 439
299
6 219
-130 231

69
2 127 094
22 666
13 613
10 541
1 010 266
159 408
673 879
436
6 855
-121 348

96
866 561
18 111
9 997
8 770
1 798 844
156 298
0
0
45 482
1 000 335
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7. AKCIE
Jediným akcioná em spole nosti jsou, stejn jako v minulém období, Severo eské doly
a.s. se sídlem v Chomutov , B. N mcové 5359, které se na základním kapitálu
spole nosti podílí 100 %.
Základní kapitál spole nosti se skládá z 54 865 ks akcií na jméno obchodní spole nosti
tvo ených hromadnou akcií, nahrazující jednotlivé listinné akcie na jméno íslo 1 až
54 856 pln upsaných a splacených, s nominální hodnotou 2 000,- K .
Spole nost vyplatila v roce 2012 akcioná i dividendu ve výši 200,- K na akcii. Celková
výše vyplacené dividendy byla 10 973 tis. K .
Spole nost nemá ve vlastnictví vlastní akcie.

8. VYBRANÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 A 2013 DO UZÁV RKY VÝRO NÍ
ZPRÁVY
Vybrané události roku 2012
Leden
Byl podepsán dodatek . 2 Kolektivní smlouvy na rok 2012.
Únor
Byla zahájena innost útvaru Nákup SD a.s. a zahájeno centrální nakupování
ve skupin Severo eské doly.
ezen
Z p edstavenstva spole nosti a z funkce výkonného editele byl odvolán
Ing. Walter Fiedler.
Na DB byl p edán transportní v z TV 300 ur ený pro p esun pohán cích stanic
DPD.
Duben
edsedou p edstavenstva byl zvolen Ing. Petr Vorlí ek a byl jmenován výkonným
editelem spole nosti.
Valná hromada formou rozhodnutí jediného akcioná e schválila ro ní ú etní
záv rku za rok 2011 a rozhodla o rozd lení zisku.
Kv ten
Byla zahájena jednání a p íprava podklad pro zám r t žby uhlí chodbicováním
na Dolech Nástup Tušimice.
erven
Z dozor í rady byl odvolán Ing. Pavel Va as.
lenem (místop edsedou) dozor í rady byl zvolen Ing. Jan Kalina.
Prob hl úsp šný dohledový audit integrovaného systému managementu.
ervenec
Bylo provedeno rozd lení úseku obchodu a inženýringu na úsek obchodu a úsek
inženýringu. Do funkce obchodního nám stka byl jmenován Ing. Martin
Smíšovský, nám stkem úseku inženýringu byl jmenován Ing. Pavel Malina.
Srpen
V p edstavenstvu SD a.s. bylo rozhodnuto o prodeji hotelu Nástup spole nosti
PRODECO, a.s.
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Zá í
Byla p edána 1. ást investi ní akce Remontáže PD 1200 a 1600 mm na Jižních
svazích DB.
Byly p edány 4 ks krá ivých jednotek OKJ 130P pro p esun pohán cích stanic
DPD.
íjen
edání díl í ásti DPD 2. Skrývkového ezu pro KK 1300/K 111.
Zpracována projektová a výrobní dokumentace pro akci Výstavba 3. uhelného
odtahu na DNT.
Prosinec
Dozor í rada vyslovila p edchozí souhlas s návrhem plánu na rok 2013
s odkládací podmínkou.
Byly zahájeny opravy na havarovaném rýpadle SchRs 1550 na DNT.
Byla p edána 2. ást akce Remontáže PD 1200 a 1600 mm na Jižních svazích DB.
Byla dokon ena rekonstrukce a zateplení oplášt ní budovy v Teplicích kolaudací.
Byl odkoupen a p evzat hotel Nástup v Lou né pod Klínovcem.
Vybrané události roku 2013 do uzáv rky výro ní zprávy
Leden
Byla podepsána Kolektivní smlouva pro roky 2013 – 2014.
Byly p edány kompletní pasové dopravníky PD 922 – 924 v etn pohán cích
stanic a shazovací v z SVH 1800 H na akci Výstavba DPD 2. skrývkového ezu
na DB.
Únor
Jediný akcioná Severo eské doly a.s. p i výkonu p sobnosti valné hromady
Spole nosti dne 20. 2. 2013 rozhodl o zám ru fúze slou ením spole ností
SD - 1.strojírenská, a.s. jako zanikající spole nosti a PRODECO, a.s. jako
nástupnické spole nosti. Rozhodným dnem fúze je 1. 1. 2013.
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9. ORGÁNY SPOLE NOSTI A JEJÍ MANAGEMENT
Nejvyšším orgánem spole nosti je valná hromada. P sobnost valné hromady
je definována obecným legislativním rámcem a p edevším stanovami spole nosti.
edstavenstvo spole nosti je statutárním orgánem, jenž ídí innost spole nosti a jedná
jejím jménem. P edstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spole nosti, pokud
nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami spole nosti vyhrazeny do p sobnosti
valné hromady nebo dozor í rady.
Dozor í rada, jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon p sobnosti p edstavenstva
a uskute ování podnikatelské innosti spole nosti. Její innost se ídí zásadami
a pokyny schválenými valnou hromadou.
edstavenstvo (k 31. 12. 2012)
Ing. Petr Vorlí ek (*1974)
Ing. Pavel Malina (*1960)
Ing. Ji í Netuka (*1953)

p edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva
len p edstavenstva

Dozor í rada (k 31. 12. 2012)
Ing. Ji í Zahradník (*1956)
Ing. Jan Kalina (* 1969)
Mgr. Kate ina Slabá (*1980)

p edseda dozor í rady
místop edseda dozor í rady
len dozor í rady

Management spole nosti (k 31. 12. 2012)
Ing. Petr Vorlí ek (*1974)
výkonný editel
Ing. Martin Smíšovský (*1981)
obchodní nám stek
Ing. Ji í Netuka (*1953)
ekonomicko personální nám stek
Ing. Ladislav Hanuška (*1953)
technický nám stek
Ing. Pavel Malina (*1960)
nám stek úseku inženýringu
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10. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE NOSTI
10.1.

HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI

Komentá výsledk m hospoda ení spole nosti
Spole nost v roce 2012 hospoda ila podle schváleného ro ního rozpo tu. Stanovené
hodnoty v d ležitých ukazatelích p ekro ila a dosáhla lepší ekonomiky, než byla
plánovaná.
Vývoj výnos , náklad a zisku

VÝNOSY A NÁKLADY (tis. K )
868 726

Rok 2012

859 956
2 161 716

Rok 2011

2 151 175
1 236 834

Rok 2010

1 229 477
1 602 497

Rok 2009

1 537 181
831 044

Rok 2008

786 441
Výnosy

Vývoj náklad
období.

a výnos

Náklady

souvisí s objemem zakázkové nápln

spole nosti v daném

Celkové výnosy v roce 2012 dosáhly úrovn 868 727 tis. K . Nejvýznamn jšími položkami
výnos byly tržby za prodej vlastních výrobk a služeb, které dosáhly ástky
866 285 tis. K (s odpo tem nedokon ené výroby minulých let), výnosy hotelu Nástup
za m síc prosinec 2012 se na celkových výnosech podílely ástkou výši 1 739 tis. K .
Celkové náklady v roce 2012 dosáhly výše 859 956 tis. K . Nejvýznamn jší složkou
náklad
jsou subdodávky do realizovaných zakázek (v etn
rozpracovaných)
a z vlastních náklad se jedná p edevším o osobní náklady a hodnotu rezerv na záru ní
opravy k dodaným výrobk m a službám. Objem výkonové spot eby dosáhl v roce 2012
úrovn 800 980 tis. K . Výše osobních náklad
inila 45 378 tis. K s meziro ním
poklesem o 7,9 %. Stav rezerv na opravy na realizované zakázky iní 51 631 tis. K . Stav
nedokon ené výroby klesl o 37 204 tis. K .
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ZISK P ED A PO ZDAN NÍ (tis. K )
Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

8 770
10 820
10 541
15 202
7 357
10 615
65 316

Rok 2009

79 844
44 603

Rok 2008

60 684
HV po zdan ní

HV p ed zdan ním

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním je vyšší, než p edpokládal plán a totéž platí
pro zisk po zdan ní. Významnou p inou lepšího pln ní zisku byly úspory v nákladech.
Snížení náklad bylo realizováno jak v osobních nákladech, tak i celkov v OPEX,
estože výše OPEX byla v záv ru roku negativn ovlivn na zejména po ízením drobného
majetku na hotelu Nástup.
Struktura majetku a kapitálu
Hodnota aktiv k 31. 12. 2012 inila 1 798 844 tis. K , což je v porovnání se stavem
k 31. 12. 2011 o 788 578 tis. K více. Zvýšení hodnoty aktiv souvisí s realizací zakázek
Výstavba DPD 2. S na DB a Remontáže PD 1200 a 1600 mm na Jižních svazích DB.
V porovnání s p edcházejícím ú etním obdobím hodnota dlouhodobého majetku vzrostla
o 37 368 tis. K zejména z titulu odkoupení hotelu Nástup.
Hodnota pen žních prost edk vzrostla o 270 574 tis. K
na dlouhodobé zakázky v konci m síce prosinec 2012.

z d vodu p ijetí záloh

Hodnota vlastního kapitálu se meziro
snížila o 3 110 tis. K zejména díky vyplacené
dividend . Cizí zdroje se zvýšily o 791 629 tis. K . Na tom má nejvyšší podíl p ijetí
dlouhodobých záloh.
Provozní a finan ní výsledek a ostatní náklady a výnosy
Provozní výsledek hospoda ení byl spln n lépe, než p edpokládal plán o 6 503 tis. K .
Finan ní výsledek hospoda ení v roce 2012 byl proti plánu nespln n o 1 262 tis. K
zejména v d sledku negativního vlivu propo tu kursových rozdíl k 31. 12. 2012.
Da z p íjm za b žnou innost splatná iní 2 750 tis. K , odložená da byla vypo tena
bilan ním zp sobem a dosahuje hodnoty -700 tis. K .
Pen žní toky
Hodnota istého pen žního toku z provozní innosti iní 1 000 335 tis. K zejména vlivem
ehodnocení zat íd ní p ijatých záloh z dlouhodobých na krátkodobé. Z tohoto d vodu
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se také v tabulkách srovnání m ní hodnoty ukazatel finan ní dluh, finan ní dluh
k vlastnímu kapitálu, finan ní dluh k EBITDA, celková likvidita, pom r provozního cash
flow k závazk m, a krytí stálých aktiv. Tyto ukazatele v asové ad ztratily svou
vypovídací schopnost.
Hodnota istého pen žního toku z investi ní innosti dosáhla výše -44 002 tis. K ,
což souvisí s realizovanou investicí na opravu oplášt ní budovy spole nosti a odkupem
hotelu Nástup. Prodej stálých aktiv nebyl realizován.
isté zvýšení pen žních prost edk tak v roce 2012 dosáhlo ástky 270 574 tis. K .
Majetek spole nosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními.
Auditorské služby pro spole nost zajiš ovala pro audit ú etní záv rky roku 2011 firma
NEXIA AP a.s., pro audit ú etní záv rky roku 2012 byla uzav ena smlouva se spole ností
Ernst & Young Audit, s.r.o., jež provedla pr
žný audit a následn ov ení ro ní ú etní
záv rky, výro ní zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
Poradenské služby v oblasti integrovaného systému managementu zajiš ovala
pro spole nost firma AUROS PB s.r.o. formou pr
žných konzultací, vypracování analýz
a doporu ení s následnými interními audity.
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Vývoj hlavních ekonomických ukazatel

ukazatel
Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC)
Rentabilita vlastního kapitálu, istá (ROE netto)
Rentabilita aktiv istá (ROA netto)
EBIT marže
Finan ní dluh / EBITDA
Celková likvidita
Pom r provozního cash flow k závazk m
Obrat aktiv
Krytí stálých aktiv
Stupe odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku

jednotka
%
%
%
%
1
%
%
1
%
%

2008
10,51
42,08
3,66
5,53
16,86
240,57
61,65
0,66
1 147,14
33,77

2009
8,77
40,67
6,98
4,67
16,30
499,43
- 11,40
0,88
1 736,66
35,88

2010
1,39
4,29
0,34
1,04
24,48
135,79
- 25,36
0,57
793,78
38,20

2011
5,70
9,12
0,62
0,64
29,73
753,98
- 16,67
1,25
1 102,54
34,99

2012
0,64
5,56
0,62
1,15
0,00
1,06
0,63
0,62
1,76
49,60
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ekávaná hospodá ská a finan ní situace v roce 2013
V roce 2013 je o ekáván nár st objemu výkon a tržeb oproti roku 2012 v souvislosti
zejména s dokon ením zakázky Výstavba DPD 2. S na DB. Pr
rný p epo tený stav
zam stnanc se zvýší na 100 osob v d sledku zakoupení a provozování hotelu Nástup.
Sou asn podle požadavku jediného akcioná e byly posíleny projek ní innosti
spole nosti.
V roce 2013 spole nost nep edpokládá erpání jakýchkoli úv . Spole nost je pln
schopna v rámci uzav ených kontrakt a dalších zakázek zabezpe it odpovídající
pr
žné financování, bude tedy finan
sob sta ná.
Vybrané informace o o ekávaných hospodá ských výsledcích (plán roku 2013) poskytuje
následující tabulka:

ekáv an é hos podá ské v ýsledky pro rok 2013
ukazatel
jednotka
Tržby z prodeje vlastních výrobk a služeb
tis. K
z toho tržby za výkony pro Severo eské doly a.s.
tis. K
z toho tržby za výkony pro firmy ve skupin SD
tis. K
z toho tržby za výkony pro externí odb ratele
tis. K
EBIT
tis. K
EBITDA
tis. K
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
tis. K
Výsledek hospoda ení po zdan ní
tis. K
Pr
rný stav zam stnanc
osob

plán 2013
2 150 329
2 059 400
0
90 929
11 149
21 170
11 919
11 697
100

V roce 2013 bude spole nost i nadále realizovat zakázky zejména pro Severo eské
doly a.s. Zakázky jsou zam eny jednak na údržbu t žební a úpravárenské technologie,
tak i na obnovu a výstavbu nových technologických celk . Cílem je také spolupracovat
s ostatními dodavateli p i obnov za ízení EZ, a. s. Spole nost bude sou asn usilovat
o udržení tradi ních zákazník stojících mimo Skupinu EZ a zachování exportních aktivit
edevším do oblasti východní a jihovýchodní Evropy.

10.2.

ÍZENÍ RIZIK

Spole nost jako sou ást skupiny Severo eské doly v oblasti ízení rizik p ijala opat ení
mate ské spole nosti Zásady pro realizaci operací na finan ním trhu. Toto opat ení
zabezpe uje bezpe nost v hospoda ení s finan ními prost edky.
Spole nost má vytvo eny a udržuje postupy pro zabezpe ení finan ních prost edk
i obchodech v zahrani í. Ve fázi p ípravy zakázek obchodníci konzultují bezpe nost
obchodu. Spole nost následn používá zabezpe ovací produkty bank k maximálnímu
zajišt ní finan ních prost edk . Spole nost nerealizuje nezabezpe ené obchody.
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10.3.

ÍZENÍ BEZPE NOSTI A KVALITY

PRODECO, a.s. má zavedený integrovaný systém ízení, skládající se ze systému
managementu jakosti dle normy SN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního
managementu dle normy
SN EN ISO 14001:2005 a systému managementu
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci dle normy SN OHSAS 18001:2008. Od roku
2005 prochází integrovaný systém ízení spole ným re-certifika ním auditem.
Zavedený integrovaný systém podporuje neustálé zlepšování poskytovaných služeb,
pomáhá spole nosti zajistit inovaci produkt , zefektivn ní proces , dokonalost v servisu
zákazník m, minimalizaci zát že životního prost edí a také rozvoj pracovník s ízenou
prevencí v oblasti systému bezpe nosti práce. D kazem výše uvedených slov je Politika
kvality, environmentu, bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, kterou vyhlásilo vedení
spole nosti.
Poslední dohledový audit integrovaného systému
27. 6. 2012.

ízení spole nosti prob hl dne

Zárove ve spole nosti probíhaly v pr
hu celého roku interní audity, které zajiš ovali
interní audito i vyškolení z ad zam stnanc . V kv tnu roku 2012 prob hlo pravidelné
školení interních auditor .
V rámci zkvalit ování všech firemních proces prob hly v období 06/2012 až 01/2013
revize a úpravy všech interních ídích dokument .
i pracovních innostech dotýkajících se svou podstatou nutnosti dodržování zásad
ochrany životního prost edí a bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci je postupováno
v souladu s platnou legislativou eské republiky a interními p edpisy spole nosti
PRODECO, a.s. Tento soulad je prov ován inspekcemi orgán státní správy
a samosprávy, dále pak externími a interními audity integrovaného systému ízení.
V roce 2012 nedošlo v oblastech životního prost edí a bezpe nosti a ochrany zdraví
i práci k žádným mimo ádným událostem.

10.4.

INVESTICE

Základním bodem plánu investic v roce 2012 bylo dokon ení rekonstrukce oplášt ní
budovy v Teplicích, resp. druhá etapa rekonstrukce. Hlavním p ínosem této investice
je zlepšení pracovního prost edí, úspora energií na vytáp ní budovy a v neposlední ad
prezentace spole nosti ve m st i regionu.
Významnou investicí roku 2012 bylo též zakoupení hotelu Nástup v Lou né pod
Klínovcem. Jednalo se o vnitroskupinovou investici ve výši 41 407 tis. K .
Celkov byly v roce 2012 po ízeny investice v úhrnné hodnot 45 482 tis. K .
Investicemi byly tyto položky:
Rekonstrukce oplášt ní budovy (2. etapa) – dokon ení investice
Hotel Nástup
po ízení nehmotného majetku – programy pro projektování
po ízení hmotného majetku – po íta e pro projektanty
ístroje.

10.5.

BILANCE OPAT ENÉ A DODANÉ ELEKT INY A PRODUKCE ODPAD

V rámci hodnocení environmentálního profilu sleduje spole nost spot ebu energií
a produkci odpad . Vývoj ve výše uvedených oblastech je následující:

STRANA 18 z 77

Spot eba energií
Objemy spot ebovaných energií oproti roku 2011 klesly. Spot eba vody poklesla
o cca 8% oproti roku 2011 a spot eba elektrické energie o cca 7%, což je úrove
spot eby roku 2009. Nejv tší pokles zaznamenala spot eba plynu, kdy spot eba plynu
klesla o cca 16 000 m3 oproti roku 2010, což je úspora 43,5%. Úspora spot eby
elektrické energie a plynu je zap in na zejména rekonstrukcí obvodového plášt
správní budovy v Teplicích.
Spot eba vody
Spot eba plynu
Spot eba elektrické energie

Jednotka
m3
m3
kWh

2008
784
29 460
108 240

2009
687
31 250
117 679

2010
746
36 885
121 365

2011
774
27 545
126 937

2012
712
20 842
117 753

Produkce odpad
Spole nost sleduje produkci odpad , které vznikají její inností. Odpady jsou len ny
do dvou kategorií na B žné odpady a Nebezpe né odpady. Zvýšená produkce odpad
v letech 2010 - 2011 byla zap in na produkcí odpad na montážním míst JANA, kde
probíhala stavba nového rýpadla KK1300. Objem vyprodukovaných odpad v roce 2012
klesl pod úrove roku 2009.
žný odpad
Z toho: Odpad k recyklaci
Ostatní odpady
Nebezpe ný odpad

10.6.

Jednotka
t
t
t
t

2008
10,03
1,77
8,26
0,01

2009
19,41
10,13
9,28
0,01

2010
29,73
4,51
25,22
0,06

2011
39,10
4,07
35,03
0,00

2012
17,68
2,39
15,29
0,00

STRATEGICKÉ ZÁM RY

Vývoj a další strategie spole nosti navazuje na vizi a strategii Skupiny EZ a jediného
akcioná e Severo eské doly a.s. Cílem je udržet a dále posílit pozici na domácích trzích
edevším v oblasti energetiky, uhelného hornictví a jiného povrchového dobývání.
Na zahrani ních trzích udržet pozici v oblasti dodávek a služeb strojírenského charakteru
v d lním pr myslu, zejména u zákazník , kde již byly dodávky produkt spole ností
realizovány.
Základním bodem strategických zám
spole nosti je vize stát se nejvíce inovativní
spole ností v oblasti dodávek produkt a služeb t žkého strojírenství v t chto 3 hlavních
kategoriích:
nové velkostroje a dálková pásová doprava pro Severo eské doly a.s. a technologie
a za ízení pro EZ, a. s.
obnova t žební techniky pro pot ebu akcioná e a v rámci severo eského
hn douhelného revíru (tj. zejména obnova, rekonstrukce, modernizace, intenzifikace,
generální opravy, b žné opravy a údržba) a modernizace technologie úpraven uhlí,
a stávajících elektráren EZ, a. s. (skládkové stroje, skládkové hospodá ství, generální
opravy, údržba, a jiné)
služby – projektování, poradenská innost, realizace, inženýring, dodávky náhradních
díl pro velkostroje a technická za ízení v R i do zahrani í, záru ní a pozáru ní servis,
údržba a technická pomoc
V sou asné dob je koncepce spole nosti i nadále založena p edevším na klí ových
zakázkách pro Severo eské doly a.s. – Doly Bílina – dokon ení výstavby nové linky
2. skrývkového ezu – zprovozn ní PD 926, zkapacitn ní (rozší ení) Úpravny d lních vod
Emerán k napln ní emisních limit daných p íslušnými na ízeními vlády s náb hem
provozu od 1. 7. 2013 a dále pak na modernizaci a rekonstrukci dobývací a úpravárenské
techniky pro celé Severo eské doly a.s.

STRANA 19 z 77

Cílem spole nosti pro další období je pokra ovat ve významných dodávkách investi ní
výstavby pro mate skou spole nost Severo eské doly a posílit úsilí v zahrani í. Všechny
projekty budou realizovány s maximálním d razem na bezpe nost a spolehlivost
provozu.
V dalších letech bude spole nost i nadále participovat na údržb t žební a úpravárenské
technologie Severo eských dol a.s. a ostatních uhelných spole ností a zárove se bude
podílet na obnov a výstavb nových technologických celk Severo eských dol a.s.
Cílem je také spolupracovat s ostatními dodavateli p i obnov za ízení EZ, a. s.
i sou asném udržení tradi ních zákazník stojících mimo Skupinu EZ a exportních
aktivit p edevším do oblasti východní a jihovýchodní Evropy.

10.7.

EHLED PRODUKT SPOLE NOSTI

Zaklada e
Pásové zaklada e pro zakládání vyt žené skrývky p edstavují co do po tu vyvinutých
typ i celkového po tu dodaných za ízení nejpo etn jší typ velkostroje, který spole nost
PRODECO, a.s. dodává. Stroje jsou projektovány a konstruovány každý dle specifických
požadavk a p ání zákazníka a vždy zohled ují konkrétní podmínky lokality, ve které
budou nasazeny.
Hlavní p edstavitelé:
ZP 2500/ZP 3500
ZPDH 6300
ZP 6600
ZP 6800
ZPD 8000
ZP 10000
Rýpadla (kolesová a kore ková)
Kore ková a kolesová rýpadla jsou významným výrobkem ur eným pro t žbu skrývky
a uhlí. První kore kové rýpadlo vlastní konstrukce s ozna ením D 800, výkonem
1 050 m3/hod. a pohybující se na kolejových podvozcích bylo uvedeno do provozu již
v roce 1952. Nejvýkonn jší kore kové rýpadlo nese typové ozna ení RK 5000 a dosahuje
výkonu 5 000 m3/hod. t žené skrývky.
Sou ástí výrobního programu je také nejv tší kolesové rýpadlo v eské republice
K 10000, které pracuje s výkonem až 10 000 m3/hod. t žené skrývky a je nasazeno
na Dolech Bílina od roku 1978.
Kore ková i kolesová rýpadla jsou projektována dle specifických požadavk a p ání
zákazníka a vždy zohled ují konkrétní podmínky lokality, ve které budou nasazena.
Hlavní p edstavitelé:
KK 1300
SchRs 1320/4x30
SchRs 1550/4x30
K 10000
RK 5000
RK 400
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Skládkové stroje
Skládkové stroje, jako za ízení používaná p i ešení skládkových hospodá ství rud, uhlí
a jiných sypkých materiál p edstavují tradi ní sou ást výrobního programu spole nosti
PRODECO, a.s. Nabízeny jsou jak jednoú elové skládkové stroje, tj. stroje na nakládání
nebo zakládání materiálu, tak skládkové stroje kombinované, kdy jeden stroj v sob
obsahuje naklada i zaklada .
Skládkové stroje jsou nabízeny na kolejových podvozcích v rozsahu nakládacích výkon
750 až 3500 t/hod. a zakládacích výkon 750 až 4000 t/hod.
Nejmodern jším a sou asn výkonov nejv tším skládkovým strojem, který byl ve dvou
výrobcích uveden do provozu v roce 2000, je kombinovaný skládkový stroj s typovým
ozna ením KSS 4000/3500.
Hlavní p edstavitelé:
KSS 4000/3500
ZNKK 13/8/32
ZNKK 20/40
Speciální transportní za ízení
Speciální transportní za ízení slouží k p eprav pohán cích stanic dálkové pásové
dopravy a ostatních t žkých a rozm rných b emen v málo nosném terénu.
Stroje jsou projektovány a konstruovány každý dle specifických požadavk a p ání
zákazníka a vždy zohled ují konkrétní podmínky lokality, ve které budou nasazeny a typ
uvažovaného transportovaného za ízení.
Pro krátké a st ední vzdálenosti transportu, tj. pro díl í p estavby dálkové pásové
dopravy, lze použít odnímatelné krá ivé jednotky, které vynikají schopností krá et
libovolným sm rem s velkou p esností. Pro st ední a dlouhé vzdálenosti lze použít
transportní v z, který disponuje v tší transportní rychlostí a lze jej jednoduše p izp sobit
pro transport r zných za ízení.
Hlavní p edstavitelé:
Odnímatelné krá ivé jednotky OKJ 130 P
Transportní v z TV-300
Kabelové vozy
Kabelový v z slouží k zajišt ní p ívodu proudu k velkostroji z napájecího místa
energetické linky. Pro zv tšení vzdálenosti velkostroje od p ípojného místa lze spojit
kolik kabelových voz sériov za sebou.
Kabelové vozy jsou projektovány a konstruovány každý dle specifických požadavk
a p ání zákazníka (p ipojovací nap tí velkostroje 6kV, 35kV, délka kabelu) a vždy
zohled ují konkrétní podmínky lokality, ve které budou nasazeny.
Každý kabelový v z se skládá z podvozku s nosným rámem a s nadstavbou s kabelovým
bubnem a nosnou konstrukcí v etn st echy. Podvozek se skládá ze dvou
housenicových pás s elektro-mechanickým nebo elektro-hydraulickým pohonem.
Kabelový v z je napájen bu p ímo z velkostroje, nebo pomocí dieselagregátu, kterým
je vybaven.
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Dálková pásová doprava
Dálková pásová doprava je v oboru za ízení pro t žbu nerostných surovin a manipulaci
se sypkými materiály nejmladším produktem, který spole nost nabízí. Jeho za azením
do výrobního programu je završena možnost komplexních nabídek dodávek celých
technologických celk pro t žbu skrývky, tj. celku rýpadlo - pásová doprava - zaklada .
V sou asné dob se uskute nily zakázky s dodáním dálkové pásové dopravy se ší kou
pásu 1 600 a 1 800 mm. V nabídce jsou p itom pásové dopravníky o ší ích pásu od 1 200
do 2 250 mm.
Stabilní hasicí za ízení
Krom za ízení pro povrchovou t žbu nabízí také spole nost PRODECO, a.s. – jako
jediná v eské republice - dodávku aerosolového stabilního hasicího za ízení GABAR.
V roce 2012 byl zahájen vývoj nové vlastní aerosolové hasicí sm si (AHS). Výsledkem
vývoje bylo vyrobení první nulté verze AHS.
V roce 2013 budou pokra ovat další innosti pot ebné k provedení úsp šné certifikace
této AHS s cílem získat do výrobního programu spole nosti PRODECO, a.s. vlastní eské
aerosolové hasicí za ízení.
Generální opravy a rekonstrukce
Krom dodávek technologických komplex
nabízí spole nost PRODECO, a.s.
zákazník m dokonalý servis založený na jejich individuálních pot ebách, modernizuje
dodaná za ízení a v souladu s rozvojem nejnov jších poznatk v oboru jim poskytuje
technickou pomoc. Trvale zajiš uje záru ní i pozáru ní servis všech vyrobených
a dodaných za ízení, generální opravy, úpravy a rekonstrukce.
Inženýring
Sou ástí výrobního programu PRODECO, a.s. jsou také dodávky rozsáhlých investi ních
celk zajiš ované inženýrským zp sobem.
Tvorba dokumentace
Spole nost PRODECO, a.s. disponuje projek ním, konstruk ním a vývojovým týmem,
který je složen z odborných profesí strojních, ocelových konstrukcí, elektro a stavebních.
Vzhledem k tomuto potenciálu je ve výrobním programu spole nosti rovn ž tvorba
dokumentace a to od etapy vypracování studie, p es projektovou a výrobní dokumentaci
až po vyhotovení pr vodní dokumentace a dokumentace skute ného stavu.

10.8.

HLAVNÍ P EDM T PODNIKÁNÍ

Spole nost PRODECO, a.s. se na tuzemských i zahrani ních trzích dlouhodob etabluje
jako inženýrsko-projek ní a dodavatelský subjekt se specializací na t žební, energetické
a úpravárenské technologie. Více než šedesátiletá tradice spole nosti a desítky
dodaných velkostroj a strojních za ízení vytvá í solidní základ pro perspektivní obchodní
aktivity. Hlavním p edm tem podnikání jsou:
projektová innost ve výstavb ,
výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Dominantní inností spole nosti je tedy oblast projektování, dodávek stroj a za ízení
„na klí “, inženýringu a doprovodných služeb a to p edevším pro hn douhelné
spole nosti Severo eské doly a.s., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a skupinu
Czech Coal Group.
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PRODECO, a.s. nemá žádnou organiza ní složku v zahrani í.
Obchodní innost
Hlavním p edm tem obchodní innosti spole nosti je realizace zakázek p i obnov d lní
technologie uhelných spole ností. PRODECO, a.s. je více jak 65 let spolehlivým
obchodním partnerem t žebních spole ností nejen v rámci severo eského
hn douhelného revíru, ale i lokalit v zahrani í. Získané certifikáty a úsp šn absolvované
audity odráží d raz, který je kladen na vysokou kvalitu dodávaných za ízení a poskytování
služeb. Využívané nejmodern jší technologie a bohaté vlastní know-how, kterým
spole nost disponuje, vyústilo ve vlastnictví mnoha patent v oblasti úpravárenských
technologií, jejich generálních oprav a rekonstrukcí, spole nost nabízí zákazník m
i technickou pomoc a d kladný a komplexní servis založený na jejich individuálních
pot ebách. Sou ástí tohoto servisu jsou p edevším dodávky náhradních díl , které tvo í
významný podíl obchodních aktivit nejen v tuzemsku, ale i v zahrani í. Spole nost
dlouhodob dodává náhradní díly na tradi ní zahrani ní trhy, p edevším do Ruska,
Makedonie, ecka, Srbska, Ukrajiny. Opakovan jsou zajiš ovány dodávky náhradních
díl na stroje a za ízení nejen provenience PRODECO, a.s., ale i ostatních výrobc
dle individuálních požadavk zákazník .
V roce 2012 probíhala realizace díla Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro
rýpadlo KK 1300. P edm tem díla je dodávka nové kompletní linky, která se skládá
z šesti pasových dopravník 921 – 926 v etn pohán cích stanic a shazovacího vozu
SVH 1800 H, s datem dokon ení PD 921 v roce 2012, PD PD 922 – 925 a SVH v lednu
roku 2013 a PD 926 v ervnu roku 2013.
Rovn ž se pokra ovalo s innostmi na díle Zkapacitn ní (rozší ení) úpravny d lních vod
Emerán.
Dále bylo p edáno dílo Remontáže DPD 1200 a 1600 mm na Jižních svazích Dol Bílina 2. etapa – vyjma osmi stavebních objekt , které budou z d vodu bá ské p ipravenosti
edány v roce 2013.
Dalšími významnými zakázkami byly dodávky 4 kus odnímatelných krá ivých jednotek
OKJ 130P vlastní konstrukce a transportního vozu TV 300 rovn ž konstrukce spole nosti
PRODECO, a.s.
Krom realizace zakázek spole nost zahájila vývoj vlastní aerosolové hasicí sm si, která
by m la nahradit hasicí sm s dováženou. První etapa vývoje byla zakon ena výrobou
nulté série. V roce 2013 budou pokra ovat další innosti pot ebné k provedení úsp šné
certifikace tohoto hasícího systému s cílem získat do výrobního programu spole nosti
PRODECO, a.s. vlastní eské aerosolové hasicí za ízení.

10.9.

EKÁVANÝ VÝVOJ V ROCE 2013

V roce 2013 spole nost o ekává p edevším dokon ení dlouhodob rozpracovaných
zakázek na Severo eských dolech a.s. Dále o ekává zahájení nových zakázek
v tuzemsku i v zahrani í. Posílením projektových inností zkušenými zam stnanci
si spole nost vytvá í p edpoklad pro komplexn jší poskytování vlastních služeb
zákazník m.
Spole nost i na základ
výsledky.

sestaveného ro ního plánu o ekává pozitivní hospodá ské
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10.10. PLATEBNÍ SCHOPNOST V ROCE 2012
Spole nost PRODECO, a.s. v pr
hu roku 2012 byla trvale schopná úhrad svých
závazk ve sjednaných termínech. V roce 2012 se nevyskytly žádné p ípady opožd ní
plateb v d sledku nedostatku finan ních prost edk . Spole nost nemá žádné závazky
po termínu splatnosti.

10.11. PERSONALISTIKA
Vývoj po tu zam stnanc
Fyzický po et zam stnanc k 31. 12. 2012 dosáhl po tu 96 osob, z ehož byly 2 osoby
zam stnány na polovi ní úvazek a 1 osoba na úvazek 0,05 (právník). P epo tený po et
osob byl 93 osob.
V pr
hu roku 2012 byly ukon eny pracovní pom ry se 7 zam stnanci
a 1 zam stnankyn nastoupila mate skou dovolenou. Z toho 3 zam stnanci odešli na jiné
pracovní pozice ve skupin Severo eské doly a 1 zam stnanec odešel v d sledku
organiza ní zm ny. Do pracovního pom ru bylo p ijato 6 osob a 1 osoba se vrátila
z mate ské dovolené.
V m síci prosinci v souvislosti s odkupem hotelu Nástup bylo do spole nosti p evedeno
26 zam stnanc hotelu.
Pro rok 2013 je plánován pr
rný po et zam stnanc 100 osob. Tento po et zahrnuje
jednak posílení kapacity projektové innosti, jednak fixuje zvýšení o zam stnance hotelu
Nástup.
Vzd lávací program
Ve spole nosti zavedený systém managementu jakosti dle normy SN EN ISO
9001:2009 udává základ pro oblast ízení lidských zdroj a tedy i vzd lávání
zam stnanc . Proces vzd lávání zam stnanc spole nosti je dán interním p edpisem
v podob metodického pokynu, jehož cílem je plynulá adaptace zam stnanc na zm ny
v technice, technologii a úrovni ízení pracovního procesu a dosažení souladu mezi
kvalifika ní úrovní zam stnanc a pot ebami pracovního procesu.
Plán vzd lávání je sestavován vždy na následující kalendá ní rok. Sou ástí plánu
je také vzd lávání vyplývající ze zákonných požadavk a požadavk p edpis
spole nosti.
Sociální politika
Sociální politika spole nosti udává postup pé e o zam stnance. Podstatné prvky sociální
politiky jsou sjednány v Kolektivní smlouv . Na základ závazk z Kolektivní smlouvy jsou
poskytovány p ísp vky na závodní stravování zam stnanc m a d chodc m – bývalým
zam stnanc m (ve výši 55 % náklad ), p ísp vky na rekrea ní pobyty, tábory, sportovní
kurzy, lé ebné a ozdravné pobyty, p ky apod. Zam stnanci mohou dále využít
poskytnutí m sí ního p ísp vku zam stnavatele na penzijní p ipojišt ní i životní
pojišt ní.
Vztahy s odbory
Vztahy s odbory jsou ve spole nosti založeny na obecném legislativním základu, které
jsou dopln ny specifickými vazbami nastavenými v rámci kolektivního vyjednávání.
Ve spole nosti p sobí odborová organizace - základní organizace Odborového svazu
KOVO.
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Spole nost a odborová organizace usilují o zlepšování pracovního prost edí a pracovních
podmínek zam stnanc .
Kolektivní smlouva pro roky 2013 až 2014 byla uzav ena dne 4. 1. 2013.

10.12. VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO RÁMCE
Spole nost PRODECO, a.s. je dodavatelem dbajícím na vysokou kvalitu svých dodávek,
udržuje certifikovaný systém ízení kvality. V souvislosti s tímto systémem aktualizuje
spole nost dvakrát ro
Registr právních a jiných požadavk , který obsahuje seznam
jak základních všeobecn závazných právních p edpis upravujících obecný chod
spole nosti a její obchodní a pracovn právní vztahy, tak seznam jiných požadavk
upravujících jednotlivé podnikatelské innosti spole nosti. Mezi jiné požadavky pat í
nap . technické normy a uzav ené smlouvy, které spole nost zavazují k pln ní ur itých
požadavk . Spole nost jednou ro
hodnotí soulad všech právních a jiných požadavk
s nastaveným systémem ízení. O hodnocení souladu je provád n písemný zápis.
edpisy upravující obecný chod spole nosti jsou zejména:
40/1964 Sb., ob anský zákoník
v roce 2012 vyšel ve sbírce zákon zákon . 89/2012 Sb., Ob anský zákoník,
tzv. Nový ob anský zákoník, který nabyde ú innosti 1. 1. 2014, tento zákon bude
mít zna ný dopad na chod spole nosti a p edevším na závazkové vztahy, jejichž
bude spole nost ú astníkem,
262/2006 Sb., zákoník práce
v pr
hu roku 2012 došlo ke zm nám v oblasti pracovn právní úpravy p edevším
úpravou cestovních náhrad zam stnanc ,
455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání
zm ny, které v tomto zákon nastaly v pr
hu roku 2012, se týkaly p edevším
živností, které spole nost neprovozuje, dále došlo k n kterým úpravám v souvislosti
se zákonem o ochran ovzduší, zákonem o mediaci, zákonem o poštovní služb
a zákonem o spot ební dani,
513/1991 Sb., obchodní zákoník
v roce 2012 byl vydán zákon . 90/2012 Sb. o obchodních spole nostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který s ú inností od 1. 1. 2014
bude upravovat chod obchodních spole ností, k jiné významné zm
v pr
hu
roku 2012 v oblasti obchodního práva nedošlo,
137/2006 Sb., zákon o ve ejných zakázkách
ke zm nám v zákon o ve ejných zakázkách došlo v roce 2012 p edevším
v souvislosti s bojem proti nelegální práci, veškeré zm ny se týkají spíše postavení
a postup zadavatel .
Základ právního rámce v oblasti stavebnictví a hornické innosti tvo í tyto právní
edpisy:
61/1988 Sb., zákon NR o hornické innosti, výbušninách a státní bá ské správ ,
ve zn ní pozd jších p edpis , úplné zn ní vyhlášeno zákonem 440/1992 Sb.
pozd jších p edpis , úplné zn ní vyhlášeno zákonem 408/2002 Sb. pozd jších
edpis ,
376/2007 Sb., zákon, kterým se m ní zákon . 61/1988 Sb. o hornické innosti,
výbušninách a o státní bá ské správ , a zákon . 200/1990 Sb. o p estupcích,
ve zn ní pozd jších p edpis ,
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26/1989 Sb., vyhláška
BÚ o bezpe nosti a ochran
zdraví p i práci
a bezpe nosti provozu p i hornické innosti a p i innosti provád né hornickým
zp sobem na povrchu, ve zn ní pozd jších p edpis ,
51/1989 Sb., vyhláška
BÚ o bezpe nosti a ochran
zdraví p i práci
a bezpe nosti provozu p i úprav a zušlech ování nerost , ve zn ní pozd jších
edpis ,
392/2003 Sb., vyhláška
BÚ o bezpe nosti provozu technických za ízení
a o požadavcích na vyhrazená technická za ízení tlaková, zdvihací, a plynová p i
hornické innosti a innosti provád né hornickým zp sobem,
75/2002 Sb., vyhláška BÚ o bezpe nosti provozu elektrických technických za ízení
používaných p i hornické innosti a innosti provád né hornickým zp sobem,
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),
ve zn ní pozd jších p edpis
v pr
hu roku 2012 došlo ke zm
stavebního zákona p edevším v oblasti
stavebního ízení a to sm rem ke zp esn ní jeho postupu a ve snaze o jeho
zjednodušení,
298/2005 Sb., vyhláška o požadavcích na kvalifikaci a odbornou zp sobilost
a o ov ování odborné zp sobilosti pracovník k hornické innosti a innosti
provád né hornickým zp sobem, ve zn ní pozd jších p edpis
v roce 2012 došlo k novému vymezení n kterých pojm a úprav ov ování
odborné zp sobilosti a platnosti osv
ení.
Základ právního rámce v oblasti technického stavu výrobk tvo í tyto p edpisy:
22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o zm
a dopln ní
kterých zákon ve zn ní pozd jších p edpis ,
102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk a o zm
n kterých zákon zákon
o obecné bezpe nosti výrobk ,
59/1998 Sb., zákon o odpov dnosti za škodu zp sobenou vadou výrobku,
ve zn ní pozd jších p edpis .
Krom t chto právních p edpis
se spole nost PRODECO, a.s. p i výkonu
své podnikatelské innosti ídí také eskými technickými normami a Harmonizovanými
normami, které stanoví technické požadavky na jednotlivá za ízení. Zdrojem aktuálního
zn ní je seznam aktualizovaných harmonizovaných a eských technických norem:
http://csnonlinefirmy.unmz.cz.
Sou ástí certifikovaného systému kvality je také environmentální politika. Proto jsou
sou ástí registru právních a jiných požadavk také p edpisy týkající se ochrany životního
prost edí.
V této oblasti se jedná zejména o:
17/1992 Sb., zákon o životním prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis ,
114/1992 Sb., zákon NR o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis ,
100/2001 Sb., zákon o posuzování vliv na životní prost edí a o zm
n kterých
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí)
V roce 2012 p edevším došlo novelou tohoto zákona k zapracování sm rnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém
ukládání oxidu uhli itého a o zm
sm rnice Rady 85/337/EHS, sm rnic
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES,
2006/12/ES a 2008/1/ES a na ízení (ES) . 1013/2006,
334/1992 Sb., zák. NR o ochran zem
lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších
edpis ,
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2012/2012 Sb., zákon o ochran ovzduší, kterým byl zrušen zákon . 86/2002 Sb.,
185/2001 Sb., zákon o odpadech a o zm
n kterých dalších zákon ve zn ní
pozd jších p edpis ,
254/2001 Sb., zákon o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon)
ve zn ní pozd jších p edpis .
V oblasti bezpe nosti práce je základ legislativního rámce tvo en p edevším t mito
edpisy:
48/1982 Sb., vyhláška ÚBP kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní
bezpe nosti práce a technických za ízení, ve zn ní pozd jších p edpis ,
288/2003 Sb., vyhláška, kterou se stanoví práce a pracovišt , které jsou zakázány
hotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého m síce
po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjime
tyto práce
konat z d vodu p ípravy na povolání,
361/2007 Sb., na ízení vlády . kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zam stnanc p i práci
v roce 2012 došlo k implementaci n kterých dalších p edpis Evropské unie,
378/2001 Sb., na ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz
a používání stroj , technických za ízení, p ístroj a ná adí,
201/2010 Sb., na ízení vlády, kterým se stanoví zp sob evidence, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu
tímto na ízením bylo zrušeno na ízení vlády . 494/2001 Sb., které tuto oblast
upravovalo v p edchozích letech,
495/2001 Sb., na ízení vlády, kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, istících a dezinfek ních
prost edk ,
11/2002 Sb., na ízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních
zna ek a zavedení signál , opraveno sd lením MV v ástce 119/2002 Sb. ve zn ní
pozd jších p edpis ,
101/2005 Sb., na ízení vlády o podrobn jších požadavcích na pracovišt
a pracovní prost edí,
362/2005 Sb., na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví
i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky.
V pr
hu roku 2012 došlo k díl í novelizaci mnoha z výše uvedených p edpis , p emž
zm ny ve v tšin p ípad reflektují novelizace souvisejících právních p edpis . Krom
toho došlo také k vydání p edpis nižší právní síly, které výše uvedené zákony provád jí
a k novelizacím t chto provád cích p edpis .

10.13. OCHRANA IVOTNÍHO PROST EDÍ
Spole nost si je v doma globálních problém v oblasti ochrany životního prost edí,
a proto k zajišt ní ochrany životního prost edí zavedla v roce 1999 systém založený
na principu prevence a trvalého zlepšování v oblasti ochrany životního prost edí. Systém
environmentálního managementu je založen na principech moderního environmentálního
managementu a v sou asné dob odpovídá norm SN EN ISO 14001:2005.
Systém environmentálního managementu byl za len n do integrovaného systému ízení
spole nosti, skládající se ze systému managementu jakosti dle normy SN EN ISO
9001:2009, systému environmentálního managementu dle normy
SN EN ISO
14001:2005 a systému managementu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci dle normy
SN OHSAS 18001:2008. Od roku 2005 je systém certifikován jako celek.
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i pracovních innostech dotýkajících se svou podstatou nutnosti dodržování zásad
ochrany životního prost edí postupuje spole nost podle platné legislativy eské
republiky a interních p edpis spole nosti PRODECO, a.s.
Spole nost provedla hodnocení svého environmentálního profilu za rok 2012. Z tohoto
hodnocení vyplývá, že
innosti spole nosti nezat žují zásadním zp sobem životní prost edí,
spole nost uplat uje nástroje pro oboustrannou externí komunikaci se subdodavateli,
zákazníky, akcioná i, bankami, ve ejnými sd lovacími prost edky, obyvateli regionu
a zástupci ve ejné správy týkající se vlivu podnikání spole nosti na okolí,
byla provedena kontrola registru environmentálních aspekt a Registr vyhovuje
sou asným pot ebám a z stává v platnosti,
i spole nosti nebyla zahájena správní ízení, uplatn na sankce, nedošlo
k haváriím ani nebyly zaznamenány stížnosti.

10.14. VÝZKUM A VÝVOJ
Spole nost PRODECO je dodavatelem aerosolového stabilního hasicího za ízení GABAR.
Systém je sestaven z aerosolových hasicích generátor GABAR, které jsou dováženy
z Ruské federace a elektronického digitálního ídicího systému výrobce Schrack
Seconet. Systém je certifikován.
V roce 2012 spole nost financovala vývoj vlastního aerosolového hasiva, které bude
vyráb no v R a nahradí hasivo dovážené. První etapa vývoje byla úsp šn ukon ena
poloprovozní výrobou nulté série. V roce 2013 budou provedeny pot ebné zkoušky
zakon ené certifikací. ídicí systém Schrack Seconet bude s obm nami používán
i nadále. Nový systém se bude prodávat pod registrovanou obchodní zna kou AFIREX.
Na tento výzkum a vývoj bylo v roce 2012 vynaloženo 175 tis. K
do náklad .

a zaú továno

10.15. SOUDNÍ SPORY SPOLE NOSTI
Spole nost klade d raz p edevším na prevenci a snahu soudním spor m p edcházet
a to p edevším ádnou p ípravou obchodních p ípad a d kladným postupem
i uzavírání jednotlivých obchodních smluv. Nepoda í-li se p es to p edejít neshod
i sporu, preferuje vedení spole nosti smírné ešení v ci pomocí dohody, která však
nesmí být pro spole nost jednozna
nevýhodná.
Spole nost PRODECO, a.s. nevede v sou asné dob žádný soudní nebo jiný spor.
Taktéž si není v doma o ekávání žalob, jež by mohly být na spole nost podány, a sama
se nechystá k podání žádné žaloby.
V roce 2011 uzav ela Spole nost PRODECO, a.s. dohodu o splátkách s p ímou
vykonatelností ke splacení dluhu ve výši 210 000,- EUR se spole ností TAC Consult-,
Engineering- und Aussenhendelsgesellschaft mbH. Dohoda však nebyla ze strany
dlužníka pln na. Návrh na na ízení exekuce byl však soudem v Lipsku zamítnut.
V sou asné dob spole nost PRODECO, a.s. podniká kroky v insolven ním ízení proti
dlužníku prost ednictvím advokáta JUDr. Petra Kaneva.
Všechna p ípadná rizika plynoucí z tohoto sporu byla p im eným zp sobem zohledn na
v ú etní záv rce spole nosti.
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10.16. DÁRCOVSTVÍ A REKLAMNÍ PARTNERSTVÍ
V roce 2012 byly spole ností poskytnuty t i finan ní dary v celkové hodnot 47 tis. K .
Konkrétn se jednalo o dary ve výši 17 tis. K pro o.p.s. PROVÁZEK, dále 10 tis. K
pro eský svaz v ela a 20 tis. K pro D tský nada ní fond Chomutov.
V rámci reklamního partnerství bylo v roce 2012 na základ uzav ených smluv vynaloženo
celkem 9 063 tis. K . Hodnotov nejvýznamn jšími kontrakty byly:
5 000 tis. K - Piráti Chomutov a.s. za reklamu na stadionu a výstroji hrá ,
2 000 tis. K - SK Kada , a.s. za reklamu na stadionu a výstroji hrá ,
500 tis. K - HC Energie Karlovy Vary spol. s r.o. za reklamu na stadionu,
450 tis. K - FK Baník Sokolov a.s. za umíst ní reklamní plochy na stadionu,
300 tis. K - FK Teplice, a.s. za reklamní služby,
200 tis. K - EDOZ PLUS s.r.o. za umíst ní loga v Golfu Clubu Chomutov,
168 tis. K - Golf Resort Barbora za umíst ní reklamy v prostorách resortu.
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11. ZÁKLADNÍ ORGANIZA NÍ SCHÉMA SPOLE NOSTI
Valná hromada
Dozor í rada
edstavenstvo
Výkonný editel
Kancelá výkonného
editele
Asistentka výkonného
editele
Právník
Systémy ízení
Informa ní systémy

Obchodní úsek

Úsek inženýringu

Sekretariát obchodního
nám stka

Sekretariát nám stka
inženýringu

Obchod tuzemsko

Manaže i zakázek

Obchod zahrani í

Realizace a koordinace
výroby

Kalkulace

Inspekce jakosti
a metrologie

Technický úsek
Sekretariát technického nám stka

Projekce a konstrukce
Projekce a konstrukce - Ocelové
konstrukce
Projekce a konstrukce - Strojní

Ekonomicko personální úsek

Hotel Nástup

Sekretariát ekonomicko personálního
nám stka

Stravování

Personální a mzdová agenda

Obsluha

Provozní a finan ní ú tárna

Recepce

Pokladna

Úklid

Hospodá ská správa

Hospodá ská
správa

Projekce a konstrukce - Elektro
Projekce a konstrukce - Stavební
Bá ské projekty
Vývoj

Technické služby

Kalkulace a kontroling
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12. KONTAKTY
Adresa sídla spole nosti:
Telefonní spojení:
Faxové spojení:
Bankovní spojení:
Internet:
E-mail:

Masarykova 51, 416 78 Teplice
+420 417 633 711
+420 417 538 472
Komer ní banka, a.s., íslo ú tu: 759310207/0100
http://www.prodeco.cz
tep@prodeco.cz

13. ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Spole nost PRODECO, a.s. se prezentuje zejména pomocí webových stránek
www.prodeco.cz a www.hotelnastup.cz, které popisují hlavní podnikatelské innosti
spole nosti.
Základními kapitolami na webových stránkách PRODECO jsou: o spole nosti, struktura
spole nosti, komunikace, výrobní program, volná místa a kontakt. V kapitole
o spole nosti jsou informace o profilu a historii spole nosti, dále pak vize a poslání
a popsán je i integrovaný systém ízení. Struktura spole nosti pak obsahuje složení
dozorových a rozhodovacích orgán spole nosti jako je dozor í rada, p edstavenstvo,
management spole nosti, je tu také uvedeno grafické znázorn ní organiza ního
schématu spole nosti, kde jsou jednotlivé úseky a odd lení. Komunikace se pak zabývá
tiskovými zprávami a ostatními lánky v tisku a jsou zde také k nahlédnutí výro ní zprávy
spole nosti za jednotlivé roky. Kapitola výrobní program je napln na hlavními produkty,
které spole nost poskytuje a jsou zde tak podrobn popsané zaklada e, rýpadla,
dálková pásová doprava, skládkové stroje, generální opravy a rekonstrukce, inženýring,
stabilní hasicí za ízení, speciální transportní za ízení, kabelové vozy a je zde také k vid ní
tabulka s referencemi s p ehledem dodaných zakázek za jednotlivé roky. Volná místa
informují o nabízených pracovních pozicích a kontakty informují o telefonických, faxových
nebo e-mailových kontaktech do spole nosti a je zde také umíst n jmenný telefonní
seznam na jednotlivé zam stnance. Samoz ejmostí je jazyková mutace, a to v eštin ,
angli tin a ruštin . V roce 2012 se zapo alo s výb rem dodavatele na zpracování
nových, modern jších webových stránek, p emž však z stane zachována hlavní
struktura a objemnost informací o spole nosti.
Webové stránky hotelu Nástup slouží pro zákazníky tohoto ubytovacího za ízení
pro na erpání informací o možnostech hotelu. Je tu uveden popis hotelu, možnosti
ubytování, možnosti po ádání kongres a vý et dalších služeb hotelu jako jsou nap .
využití restaurace a bazénu, wellness centra nebo sportovního využití. Webové stránky
také poskytují informace o okolí hotelu a možnosti k nejr zn jším výlet m pro zákazníky.
Všechny informace jsou podpo eny kvalitními fotogaleriemi. Samoz ejmostí t chto
stránek je uvedení ceníku za ubytování, rezerva ního formulá e, jídelního lístku, kontakt
na hotel, referencí zákazník a ocen ní hotelu. Webové stránky jsou p izp sobeny
na jazykové mutace eština, angli tina, n
ina a ruština.
Co se týká další elektronické prezentace spole nosti, byla v roce 2012 založena
facebooková stránka PRODECO, která bude v roce 2013 dále rozvíjena. Facebook
využije spole nost hlavn pro komunikaci s širokou ve ejností a k jejímu zviditeln ní
pomocí r zných p ísp vk o aktivitách a aktualitách spole nosti pop ípad bude
zve ejn na v domostní sout ž. Facebookové stránky Hotelu Nástup jsou funk ní a slouží
rovn ž pro komunikaci s ve ejností, uve ejn ní nabídek hotelu a aktualit. Jsou zde také
navíc zve ej ovány aktuální pov trnostní podmínky.
Spole nost má své podnikatelské innosti, a už se týká hlavní výrobní innosti nebo
provozování hotelu zaregistrovány u nejr zn jších internetových vyhledava .
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Na internetu je spole nost také vyhledatelná v nejr zn jších elektronických láncích
o aktivitách spole nosti, zejména na webových stránkách r zných deník a asopis .
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16
17
34
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13
14
30
37
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15. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2012

PRODECO, a.s.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
(dle § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku)
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1. Identifikace vzájemn propojených osob v rámci koncernu EZ
4. Abecední seznam spole ností - len
Po .

Sídlo

1

A.E. Wind sp. z o.o.

300814

2

Akenerji Do algaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret
A. .

745367
255005/202577

3

Akenerji Elektrik Üretim A. S.

4

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A. .

512971

Akcez Enerji A.S.

683905

5

24356181

6

Aken B.V.

7

AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A. .

736921

8

AK-EL Yalova Elektrik Üretim A. .

417382

9

Akka Elektrik Üretim A. .

664669
607030

10

Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A. .

11

AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o.

49680030

12

AREA-GROUP CL a.s.

25431781

13

Baltic Green I sp. z o.o.

14

Baltic Green II sp. z o.o.

15
16
17
18
19
20
21

Baltic Green III sp. z o.o.
BH CAPITAL, a.s. "v likvidaci"
BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.
BOHEMIA LUX
Bohemian Development, a.s.
Bioplyn technologie s.r.o.
Centrum výzkumu ež s.r.o.

441069
441363
440952
00546682
25004085
28073142
26407086
26722445
K91629005R

22

CEZ Albania Sh.A.

23

CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.

24

CEZ Bulgaria EAD

25

CEZ Bulgarian Investments B.V.

26

CEZ Deutschland GmbH

HRB 139537

27

CEZ Distributie S.A.

28

CEZ Elektro Bulgaria AD

14491102
BULSTAT .
175133827

65-01-0142-08
BULSTAT .
131434768
51661969

29

CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD

200511185

30

CEZ Finance B.V.

33264065

31

CEZ Finance Ireland Ltd.

32

CEZ Hungary Ltd.

33

CEZ Chorzow B.V.

24305703
24461985

471391

34

CEZ International Finance B.V.
CEZ International Finance Ireland Ltd.

36

CEZ Laboratories Bulgaria EOOD in liquidation

37

CEZ MH B.V.

38

CEZ Nowa Skawina S.A.

39

CEZ Poland Distribution B.V.

24301380

40

CEZ Polska sp. z o.o.

000026614

41

CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

43

CEZ Romania S.A.

44

CEZ RUS OOO

Warszawa, ul. Marynarska 11, PS
stanbul, Miralay
Gümü suyu Beyo
Istanbul, Miralay
Gümü suyu Beyo
Istanbul, Miralay
Gümü suyu Beyo

efik Bey
lu, PS
efik Bey
lu, PS
efik Bey
lu, PS

494547
BULSTAT .
175123128
24426342
336846

321795
BULSTAT .
130277958

02-674, Polská republika

Sokak No. 15 Kat:3 Oda: 3
34437, Turecko
Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
34437, Turecko
Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1,
34437, Turecko

Istanbul, Miralay efik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3,
Gümü suyu Beyo lu, PS 34437, Turecko
Rotterdam, Bergweg 133-A, PS 3037 EE, Nizozemské království
stanbul, Miralay efik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1
Gümü suyu Beyo lu, PS 34437, Turecko
Istanbul, Miralay efik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümü suyu Beyo lu, PS 34437, Turecko
Istanbul, Miralay efik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümü suyu Beyo lu, PS 34437, Turecko
Istanbul, Miralay efik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No.
2, Gümü suyu Beyo lu, PS 34437, Turecko
Praha 8, Sokolovská 100/94, PS 186 00
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PS

140 53

Warszawa, ul. Marynarska 11, PS

02-674, Polsko

Warszawa, ul. Marynarska 11, PS

02-674, Polsko

Warszawa, ul. Marynarska 11, PS 02-674, Polsko
Brno, P íkop 834, PS 602 00
Praha 2, Št pánská 7, 120 00
sídlo v Rusku
Praha 1, V kolkovn 920/5, PS 110 00
Hradec Králové, K ižíkova 788, PS 500 03
Husinec- ež .p. 130, PS 250 68
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika
Sarajevo, Fra Andela Zvizdovica br. 1, Bosna a Hercegovina
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PS 1000,
Bulharská republika
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
München, Karl-Theodor Str. 69, PS 80803, Spolková republika
mecko
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PS 200581, Rumunsko
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PS 1000,
Bulharská republika
Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PS 9168, Bulharská
republika
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 7H, 1101 CA, Nizozemské
království
Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko

13520670-4013-113-01 Budapest, Rétköz u. 5, PS

35

42

koncernu

Název spole nosti

.

1118 , Ma arsko

Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko
Sofia, 14 Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Bulharská
republika
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
Skawina, ul. Pi sudskiego 10, PS 32-050, Polská republika
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PS 00-113, Polská republika
Chorzow, ul. M. Sk odowskej-Curie 30, PS

41-503, Polská republika

Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PS
republika

1309, Bulharská

18196091

Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko

1087746177628

Moscow, Presnenskij val 19, PS 123557, Ruská federace
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
Bratislava, Gorkého 3, PS 811 01, Slovenská republika
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Republika Srbsko
Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53
Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PS 00-113, Polská republika
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PS 1000,
Bulharská republika

K72410014H

45

CEZ Shpërndarje Sh.A.

46

CEZ Silesia B.V.

47
48
49
50

CEZ Slovensko, s.r.o.
CEZ Srbija d.o.o.
CEZTel, a.s.
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.

36797332
20180650
25107950
0000287855

51

CEZ Trade Albania Sh.P.K.

K92129026D

52

CEZ Trade Bulgaria EAD

BULSTAT .
113570147

24305701
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53
54
55
56
57

CEZ Trade Polska sp. z o.o.
CEZ Trade Romania S.R.L.
CEZ Ukraine LLC
CEZ Vanzare S.A.
CM European Power International B.V.

0000281965
21447690
34728482
21349608
24439848

58

CM European Power International s. r. o.

44525133

59
60
61
62
63
64
65
66
67

CM European Power Slovakia s. r. o.
CRYSTALEX a.s.
CSA Services, s.r.o.
Czech Airlines Handling, a.s.
Czech Airlines Technics, a.s.
Czech Airlines Training Centre, s.r.o.
EPRO, a.s.

44354258
49903501
25085531
25674285
27145573
24843628
60193531
24821993
63078333

68

85
86
87
88
89
90
91
92
93

eské aerolinie a.s.
EZ, a. s.
EZ Bohunice a.s.
EZ Distribuce, a. s.
EZ Distribu ní služby, s.r.o.
EZ Energetické služby, s.r.o.
EZ Energetické produkty, s.r.o.
EZ Energo, s.r.o.
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
EZ ICT Services, a. s.
EZ Logistika, s.r.o.
EZ M ení, s.r.o.
EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.
EZ Prodej, s.r.o.
EZ Správa majetku, s.r.o.
EZ Teplárenská, a.s.
EZ Zákaznické služby, s.r.o.
MFL, a.s. "v likvidaci"
DOMICA FPI s.r.o.
Eco Etropol AD
Eco-Wind Construction S.A.
Energotrans, a.s.
eEnergy Hodonín a.s.
eEnergy Ralsko a.s.
eEnergy Ralsko - Ku ívody a.s.

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

eský Aeroholding, a.s.
eská exportní banka, a.s.

Warszawa, Ul. Emilii Plater 53, PS 00-113, Polská republika
Bucure ti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko
Kyjev, Velika Vasilkivska street 5, PS 01004, Ukrajina
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PS 200581, Rumunsko
Rotterdam, Weena 327, 3013 AL, Nizozemské království
Bratislava, Lakeside Park, Tomášikova 64, PS 831 04 Slovenská
republika
Bratislava, Vl ie Hrdlo 1, PS 824 12, Slovenská republika
Nový Bor, ul. B. Egermanna 634, PS 473 13
Praha 6, K letišti, PS 161 00
Praha 6, Aviatická 1017/2, PS 160 08
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PS 160 08
Praha 6 , Jana Kašpara 1069/1, PS 160 08
Praha 7, D lnická .p.213, .or.12, PS 170 04
Praha 6, K Letišti 1040/10, PS 160 08
Praha 1, Vodi kova 34 .p. 701, PS 111 21

45795908

Praha 6, Letišt Ruzyn , PS

45274649
28861736
24729035
26871823
27804721
28255933
29060109
60698101
26470411
26840065
25938878
25938924
24135780
27232433
26206803
27309941

Praha 4, Duhová 2/1444, PS 140 53
Praha 4, Duhová 2/1444, PS 140 53
ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. íjna 3123/152, PS 709 02
Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PS 706 02
Hostivice, Komenského 534, PS 253 01
Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PS 186 00
ebí , Bráfova 16, PS 674 01
Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. íjna 3123/152, PS 709 02
Hradec Králové, Riegrovo nám stí 1493, PS 500 02
Hradec Králové, K ižíkova 788, PS 500 03
Praha 4, Duhová 1444/2, PS 140 53
Praha 4, Duhová 1/425, PS 140 53
ín IV., Teplická 874/8, PS 405 49
any, Bezru ova 2212/30, PS 251 01

26376547
25541889
28289650
201470389
300426
47115726
28217853
28217918
28208811

Plze , Guldenerova 2577/19, PS 326 00
Praha 7, Janovského 438/2, PS 170 06
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PS 140 53
Plovdiv, Severen Region, 16 Brezovska Street, PS 4003, Bulharsko
Warszawa, ul. Marynarska 11, PS 02-674, Polská republika
Praha 7, Partyzánská 1/7, PS 170 00
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PS 140 53
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PS 140 53
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PS 140 53
Istanbul, Miralay efik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No.
1, Gümü suyu Beyo lu, PS 34437, Turecko
Praha 6, Milady Horákové 109, PS 160 41
Uherský Brod, Antonína Dvo áka 1707, PS 688 01
tmarovice 1202, PS 735 71
Chvaletice, K Elektrárn 227, PS 533 12
Praha 4, Duhová 1444/2, PS 140 00
Praha 4, Duhová 1444/2 PS 140 53
ezová - Tisová 2, PS 356 01
Chorzów, ul. M. Sk odowskiej-Curie 30, PS 41-503, Polská
republika
Skawina, ul. Pi sudskiego 10, PS 32-050, Polská republika
Szczecin, ul. Chobola ska 29/4, PS 71-023, Polská republika
Jind ich v Hradec, Otín p.3, PS 377 01
Krupka 1, Mariánské nám. 22, PS 417 42
Praha 1, Vodi kova 34/701, PS 111 21
Pardubice, Semtín 107, PS 530 50
Bratislava, Dostojevského rad 5, PS 811 09, Slovenská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PS 02-674, Polská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PS 02-674, Polská republika
Hohenmölsen, Ernst-Thälmann-Str. 6, PS 06679, Spolková
republika N mecko
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PS 400 11
Pardubice, eškova 1758, PS 530 02
Humenné, Brestovská 123, PS 066 01, Slovenská republika
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PS 1000,
Bulharská republika
Hradec Králové, K ižíkova 788, PS 500 03
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PS 140 53
Warszawa, ul. Marynarska 11, PS 02-674, Polská republika
Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, PS 06729, Spolková
republika N mecko
Praha 7, Janovského 438/2, PS 170 06
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PS 140 53
Kladno, Cyrila Boudy 1444, PS 272 01
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PS 160 08
Praha 1, Nekázanka 4, PS 110 00

94

Egemer Elektrik Üretim A. .

695245

95
96
97
98
99
100
101

EGI, a.s. v likvidaci
EGP INVEST, spol. s r.o.
Elektrárna D tmarovice, a.s.
Elektrárna Chvaletice a.s.
Elektárna M lník III, a. s.
Elektrárna Po erady, a.s.
Elektrárna Tisová, a.s.

60721332
16361679
29452279
28786009
24263397
24288110
29160189

102

Elektrociep ownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.

0000060086

103
104
105
106
107
108
109
110
111

Elektrownia Skawina S.A.
Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.
Energetické centrum s.r.o.
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.
Exportní garan ní a pojiš ovací spole nost,a.s.
Explosia a.s.
Explosia SK s. r. o.
Farma Wiatrowa Le ce sp. z o.o.
Farma Wiatrowa Wilko az-Bychawa sp. z o.o.

0000038504
291340
26051818
25410083
45279314
25291581
45909903
330281
330670

112

Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau

HRB 204190

113
114
115

FM service s.r.o.
FOSPOL a.s.
FOSPOL SK, spol. s r.o.

25445626
15053628
44793502

116

Free Energy Project Oreshets EAD

201260227

117
118
119

FVE Bušt hrad a.s.
FVE Vranovská Ves a.s.
F.W. Tolkowiec sp. z o.o.

27420493
28432495
374097
HRB 210208

160 08

120

GALA-MIBRAG-Service GmbH

121
122
123
124
125

GALILEO REAL, k.s.
GENTLEY a.s.
HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci"
HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.
Hotelinvest a.s.

26175291
28209117
45144419
61860336
00251976

126

Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH

HRB 2322

Leipzig, Nonnenstrasse 9, PS

127
128
129

IMOB a.s.
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
ISTROCHEM Explosives a. s.

60197901
44569688
44254504

Praha 7, Janovského 438/2, PS 170 06
Louny, Na valích 899, 440 01
Bratislava, Nobelova 34, PS 836 05 Slovenská republika

04229, Spolková republika N mecko
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130
131

Jádrová energetická spolo nos Slovenska, a. s.
JESS Invest, s. r. o.

45337241
45659044

Bratislava, Tomašíkova 22, PS
Bratislava, Tomašíkova 22, PS

820102, Slovenská republika
820102, Slovenská republika
06712, Spolková republika N mecko

132

JTSD - Braunkohlebergbau GmbH

HRB 9374

Zeitz, Glück-Auf-Straße 1, PS

133
134
135
136
137
138
139
140

JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci
KEFARIUM,a.s.
KUPEG úv rová pojiš ovna, a.s.
LACOMED, spol. s r.o.
Letišt Praha, a. s.
LOMY MO INA spol. s r.o.
Martia a.s.
Mega Energy sp. z o.o.

48154946
27936392
27245322
46348875
28244532
61465569
25006754
374306

Se , ul. s. pionýr 197, PS 538 07
Hradec Králové, K ižíkova 788, PS 500 03
Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PS 140 00
Husinec- ež p. 130, PS 250 68
Praha 6, K Letišti 6/1019, PS 160 08
Mo ina, okres Beroun, PS 267 17
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PS 400 11
Warszawa, ul. Marynarska 11, PS 02-674, Polská republika
Istanbul, Miralay efik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümü suyu Beyo lu, PS 34437, Turecko
Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PS 278 01
Vohburg an der Donau, MERO-Weg 1, PS 850 88, Spolková
republika N mecko

625774

141

Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A. .

142

MERO

143

MERO Germany AG

152122768

MIBRAG Neue Energie GmbH

HRB 25878

144

60193468

R, a.s.

146

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH
(MIBRAGmbH)
MOL-CEZ European Power Hungary Ltd.

13-09-115216

147

Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH

HRB 212202

MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung
GmbH
Municipální finan ní spole nost a.s. zkrácen
MUFIS a.s.

HRB 201620

145

148
149

HRB 207574

60196696

Kada , Tušimice 7, PS 432 01
Teplice, Libušina 2154, PS 415 03
Chomutov, Boženy N mcové 5359, PS 430 01
Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PS 709 00
Pod brady, nám.T.G.Masaryka 1130, PS 290 34
Sázava, Sklá ská 359, okres Benešov, PS 285 96
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PS 160 08
Praha 2, Jaromírova 64, PS 128 00

49826182

Praha 2, Vinohradská 8, PS

674311
00128201

Praha 5, Zli ín, K metru 312, PS 155 21
Praha 4, Duhová 2/1444, PS 140 74

27257517
61675938
61675954

Praha 4, Duhová 2/1444, PS 140 74
Mladá Boleslav 1, T . Václava Klementa 869, PS 293 60
Mladá Boleslav 1, T . Václava Klementa 869, PS 293 60
Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PS 3101, Kyperská
republika
Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PS 9168, Bulharská
republika
Trmice, Edisonova 453, PS 400 04
Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PS 400 01
Praha 8, Karolinská 661/4, PS 186 00
Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PS 360 01
Resita, 48 Primaverii St., 1st floor, Caras-Severin County, PS
320012, Rumunsko

156

Ovidiu Development S.R.L.

18874682

157
158
159
160
161
162

PORCELÁN HOLDING a.s. v likvidaci
PPC Úžín, a.s.
PPP Centrum a.s.
PRISKO a.s.
PRODECO, a.s.
Realitní developerská, a.s.

25082442
27198367
00013455
46355901
25020790
27174166

163

Sakarya Elektrik Dag

164

Sakarya Elektrik Perakende Sakis A.S.

165
166
167
168

SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - KOMES, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
Severo eské mlékárny, a.s. Teplice
Severo eské doly a.s.
SINIT,a.s.
Sklárny BOHEMIA a.s.
SKLÁRNY KAVALIER, a.s.
Sky Venture a.s.
STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci"

178
179

RU-1-1864-00
70371863
27091490
60109092
60714794

10941-18573

STE - obchodní služby spol. s r.o.
(zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci

180
181
182

STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.

183

Taidana Limited

110 00

27329011
48291749
49901982
25397401
00012459
00012653
27361381
47116943

NERS d.o.o.
New Kosovo Energy L.L.C.
Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.
Ormilk, a.s.v likvidaci
OSC, a.s.

177

Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PS

25437127
25028197
25438107
28666674

18926986

MW Team Invest S.R.L.

151
152
153
154
155

169
170
171
172
173
174
175
176

06712, Spolková republika N mecko

Theissen, Wiesenstrasse 20, PS 06727, Spolková republika
mecko
Százhalombatta, Olajmunkás út. 2, PS 2440, Ma arská republika
Theissen, Wiesenstrasse 20, PS 06727, Spolková republika
mecko
Braunsbedra, Geiseltalstrasse 1, PS 06242, Spolková republika
mecko

Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector
1, PS 013813, Rumunsko
Gacko, Industrijska zona bb, Bosna a Hercegovina
Prishtina, Andrej Gropa Nr. 30, PS 10000, Republika Kosovo
Husinec- ež .p. 130, PS 250 68
Žamberk, PS 564 01
Brno, Sta kova 557/18a, PS 612 00
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector
1, PS 013813, Rumunsko
Praha 2, Trojanova 1993/5, PS 120 00
Praha 4, Duhová 1444/2, PS 140 53
Praha 2, Rašínovo náb eží 42, PS 128 00
Praha 7, Janovského 438/2, PS 170 00
Teplice, Masarykova 51, PS 416 78
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PS 161 00
Istanbul, Miralay efik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümü suyu
Beyo lu, PS 34437, Turecko
SAKARYA, Maltepe Mahallesi, Adapazar ,Orhangazi Caddesi Trafo
Tesisleri No:72 Oda:1, PS 54100, Turecko
Bílina, D lní 437, PS 418 01
Bílina, D lní 429, PS 418 01
Kada , Tušimice 7, PS 432 01
Most, Moskevská 14/1, PS 434 01

150

m A.S.

Zeitz, Glück-Auf-Straße 1, PS

23996

HE 272531
BULSTAT .
103551629
28707052
49101684
65277775
25401726

184

TEC Varna EAD

185
186
187
188

Teplárna Trmice, a.s.
Tepelné hospodá ství m sta Ústí nad Labem s.r.o.
TI Energo, s.r.o.
THERMAL-F, a.s.

189

TMK Hydroenergy Power S.R.L.

27189093

190

Tomis Team S.R.L.

18874690

191
192
193
194

ULITEP, spol. s r.o.
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
ÚJV EŽ, a.s.
VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d.

62741144
60715871
46356088
5971101

120 21

Bucuresti, B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector
1, PS 013813, Rumunsko
Ústí nad Labem, Špitálské nám. 11, PS 400 01
Brno, Veve í 95, .p. 972, PS 611 00
Hlavní 130, ež, Husinec, PS 250 68
Krško, 18 Tovarniška ulica, PS 8270, Republika Slovinsko

195

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

00010669

Praha, Let any, Beranových 130, PS

196

Výzkumný a zkušební ústav Plze

47718684

Plze , Tylova 1581/46, PS

197
198
199

VZLU Technologies, a.s.
Whitelines Industries a.s.
3 L invest a.s.

29146241
27105733
26780828

Praha 9, Let any, Beranových 130, PS 199 00
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PS 160 08
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PS 140 53

s.r.o

199 05

301 00
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2. Schéma struktury koncernu
2. Schéma struktury koncernu

ESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
69,78%

EZ, a. s.
100%

Seve ro eské doly a .s.

MFL, a.s. v likvidaci

100%

PRODECO, a.s.

100%

SD - 1.strojírenská, a .s.

100%

SD - Autodopra va, a.s.

100%

SD - Kole jová doprava , a.s.

VZLU Technologie s, a .s.

100%

SD - Re kultivace, a.s.

vznik 21.12.2012

92,65%
0,00%

100%

51,72%

výmaz z OR dne 27.3.2012

EPRO, a .s.

100%

STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci
100%

Výzkumný a zkuše bní le te cký ústav, a.s.

SD - KOMES, a .s.

Hotelinve st a.s.

JTSD-Braunkohlebergbau GmbH

Mu nicip ální fin an ní sp ole no st a.s.

50% podíl v e spole nosti prodán k 29.6.2012

JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci

Mitteldeutsche Braunkohlen-

Ormilk, a .s.v likvidaci

ge sellschaft m bH (MIBRAGm bH)

MERO Germany AG

100%

MERO

100%
zkrácen

MUFIS a.s.

R, a.s.

100% podíl, ztráta kontroly díky prodeji podílu

BH CAPITAL, a.s. v likvida ci

v e spole nosti JTSD - Braunkohlebergbau GmbH

uvedení do likvidace ke dni 1.7.2012

PRISKO a.s.

k 29.6.2012

100% GALA-MIBRAG-Ser vice

Sídlo ve Slovinsku.

ztráta kontroly díky prodeji podílu

THERMAL-F, a.s.

v e s pol. JTSD - Braukohlen-

ZK zapsán do OR 23.5.2012

100% Montan Bildungs-und
Entw ick lungsge se llschaft

49,00%
100%
46,99%
100%
71,89%
100%

VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d.

Gm bH

bergbau GmbH k 29.6.2012

100%
92,16%

96,50%
100%

STAVOCENTRAL, a.s. "v likvida ci"

100%

PPP Ce ntrum a.s.

100%

Severo eské mlékárny, a.s. Teplice

40,78%

m bH

PORCELÁN HOLDING a.s. "v likvida ci"

50,00%

ztráta kontroly díky prodeji podílu

nabytí akcií od 23.11.2012

v e s pol. JTSD - Braukohlen-

IMOB a.s.
HOLDING KLADNO a .s."v likvidaci"

bergbau GmbH k 29.6.2012

50,00% MUEG M ittelde utsche
Um w elt-und Entsorgung

FOSPOL a.s.

100%

Gm bH

ISTROCHEM Explosives a. s.

100%

ztráta kontroly díky prodeji podílu

Explosia SK s. r. o.

100%

v e s pol. JTSD - Braukohlen-

FOSPOL SK, spol. s r.o.

100%

100%
96,85%

GALILEO REAL, k.s.

100%

Explosia a.s.

100%

bergbau GmbH k 29.6.2012

49,00% Fer nw ärm e Gm bH Hohenm öls en-We bau

KUPEG úv rová pojiš ovna, a .s.

34,00%

Letišt

bergbau GmbH k 29.6.2012

bergbau GmbH k 29.6.2012

eské ae rolinie a.s.

0

eské Aerolinie a.s. vlastnily 100% do 28.11.2012

bergbau GmbH k 29.6.2012

eský Aeroholding, a.s. vlastní 99,10% od 29.11.2012

100%

Energetické centrum s.r.o.
EZ Správa majetku, s.r.o.
Ele ktrá rna Chva le tice a .s.
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

100%

100%

R-MF p evedena 19.3.2012

eský Aeroholding, a.s.

eský Ae roholding, a.s.

100%

ZK zapsán do OR 12.9.2012

95,69%

eský Aeroholding, a.s. vlastní 95,69% od 31.8.2012

B. aircraft, a.s.

v e s pol. JTSD - Braukohlen-

100%

100%

Pra ha, a. s.

eský Aeroholding, a.s. vlastní 100% od 19.3.2012

ztráta kontroly díky prodeji podílu

100%

na

Letišt

v e s pol. JTSD - Braukohlen-

MIBRAG Neue En ergie Gmb H

Praha , a. s.

majetková ú ast

w ass er Gm bH

100%

40,00%

41,60%

k 31.12.2012 vlastní stát 80% akcií

25,00% Ingenie ur büro für Gr und-

ztráta kontroly díky prodeji podílu

Exportní garan ní a pojiš ovací s pole nost,a.s.

eská ex portní banka, a .s.

ztráta kontroly díky prodeji podílu
v e s pol. JTSD - Braukohlen-

99,10%

CSA Services, s.r.o.

100%

Cze ch Airlines Technics, a.s.

100%

eské Aerolinie a.s. vlastnily 100% do 12.4.2012
eský Aeroholding, a.s. vlastní 100% od 13.4.2012
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100%

EZ ICT Services, a. s.
100%

Realitní developerská, a.s.

SINIT,a.s.

100%

Sky Venture a.s.

100%

100%

100%

EZ Logistika, s.r.o.

Whitelines Industries a.s.

100%

EZ Zákaznické služby, s.r.o.

Czech Airlines Handling, a.s.

100%

100%

EZ M

HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.

100%

ení, s.r.o.

100%

PPC Úžín, a.s.

100%

eEnergy Hodonín a.s.

AMADEUS MARKETING CSA, s.r.o.

zánik k 1.11.2012 fúzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

100%

CEZTel, a.s.

100%

eEnergy Ralsko - Ku ívody a.s.

Czech Airlines Training Centre, s.r.o.

100%

100%

na eský Aeroholding, a.s.

íve Czech Airlines Landing Gears, s.r.o.

zánik k 1.11.2012 fúzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

SKLÁRNY KAVALIER, a.s.

eEnergy Ralsko a.s.

konkurs od 9.2.2009

zánik k 1.11.2012 fúzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

Sklárny BOHEMIA a.s.

3 L invest a.s.

konkurs od 3.12.2008

zánik k 1.11.2012 fúzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

CRYSTALEX a.s.

51,05%

LOMY MO INA spol. s r.o.

konkurs od 12.3.2009

99,92%

95,69%

AREA-GROUP CL a.s.

99,64%

100%

eské aerolinie a.s.
majetková ú ast R-MF p evedena od 31.8.2012

eské Aerolinie a.s. vlastnily 100% do 30.9.2012

zánik k 1.11.2012 fúzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

99,61%

65,00%

eské Aerolinie a.s. vlastnily 65% do 26.6.2012

FVE Vranovská Ves a.s.

BOHEMIA LUX

zánik k 1.11.2012 fúzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

Sídlo v Rusku

76,31%

BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.

97,19%

konkurs od 16.3.2009, nabytí akcií od 23.11.2012

100%

75,33%

100%

DOMICA FPI s.r.o.
zánik k 1.11.2012 fúzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

100%
100%

EZ Energetické služby, s.r.o.
Teplárna Trmice, a.s.
65,00%

ULITEP, spol. s r.o.
prodej 30.11.2012

100%

EZ Energetické produkty, s.r.o.
59,90%

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.
nákup obchodního podílu 2.7.2012

100%

100%

EZ Teplárenská, a.s.
zm na sídla f irmy od 18.1.2012

100%

Martia a.s.
FM service s.r.o.
podíl 50%

55,82%

Tepelné hospodá ství m sta Ústí
nad Labem s.r.o.
od 1.10.2012 odšt pení a vklad do
EZ Teplárenská, a.s.

50,00%
66,67%
100%
52,46%

100%

95,69%

ENERGIE KRUPKA, s.r.o.

OSC, a.s.
STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci

ÚJV

EŽ, a.s.

100%
100%
62,50%

Centrum výzkumu

100%

ež s.r.o.

Výzkumný a zkušební ústav Plze

s.r.o.

LACOMED, spol. s r.o.
prodej 6.8.2012

40,00%

100%

Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.

100%

Ústav aplikov ané mechaniky Brno, s.r.o.

100%

EGP INVEST, spol. s r.o.

EZ Bohunice a.s.
49,00%

Jádrová energetická spolo nos
Slovenska, a. s.
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JESS Invest, s. r. o.
podíl 100%

12,00% ŠKO-ENERGO, s.r.o.
5,00% ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
99,90%

EZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
100% FVE Bušt hrad a.s.
zánik k 1.11.2012 f úzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

100% KEFARIUM,a.s.
zánik k 1.11.2012 f úzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

100% Bioplyn technologie s.r.o.
zánik k 1.11.2012 f úzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

100%
98,63%

EZ Distribuce, a. s.
EZ OZ uzav ený investi ní fond a.s.
od 1.11.2012 fúze se spole nostmi OZE

50,10%

EZ Energo, s.r.o.
98,00% TI Energo, s.r.o.
k 30.5.2012 zm na obchodní firmy (Teplo
Ivan ice, s.r.o.) a sídla

100% Energotrans, a.s.
28.6.2012 nákup akcií

100%

EZ Distribu ní služby, s.r.o.

100%

EZ Prodej, s.r.o.

100% ŠKODA PRAHA a.s.
100% EGI, a.s. v likvidaci
100% ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
100% GENTLEY a.s.
zánik k 1.11.2012 fúzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

100% Bohemian Development, a.s.
zánik k 1.11.2012 f úzí s EZ OZ uzav. IF a.s.

100% CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
100% CEZ Bulgaria EAD
100% CEZ Trade Bulgaria EAD
100% CEZ Laboratories Bulgaria EOOD in liquidation
zánik spole nosti ke dni 6.11.2012

67,00% CEZ Elektro Bulgaria AD
100% TEC Varna EAD
100% CEZ Silesia B.V.
zm na sídla od 1.2.2012

100% CEZ Chorzow B.V.
zm na sídla od 1.2.2012

Elektrociep ownia Chorzów ELCHO

sp. z o.o.
podíl 100%

100% CEZ Poland Distribution B.V.
zm na sídla od 1.2.2012

100% Baltic Green I sp. z o.o.
vznik 23.11.2012

100% Baltic Green II sp. z o.o.
vznik 22.11.2012

100% Baltic Green III sp. z o.o.
vznik 21.11.2012
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75,00% Eco-Wind Construction S.A.
zvýšen podíl ZK na 69,03% od 21.5.2012
a následn na 75% od 20.12.2012

A.E. Wind sp. z o.o.
podíl 100%

Elektrownie Wiatrowe Lubiechovo
sp. z o.o.
podíl 100%

Farma Wiatrowa Le ce sp. z o.o.
podíl 100%

Farma Wiatrowa Wilko az-Bychawa
sp. z o.o.
podíl 100%

F. W. Tolkowiec sp. z o.o.
podíl 100%

Mega Energy sp. z o.o.
podíl 100%

100% Elektrownia Skawina S.A.
100% CEZ Polska sp. z o.o.
100% CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
100% CEZ Now a Skaw ina S.A.
100% CEZ Trade Polska sp. z o.o.
100% CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
100% CEZ Albania Sh.A.
100% CEZ Trade Albania Sh.P.K.
100% CEZ Srbija d.o.o.
100% New Kosovo Energy L.L.C.
zánik spole nosti k 19.4.2012

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.
zm na sídla od 1.2.2012

100% Free Energy Project Oreshets EAD
99,99% Eco Etropol AD
vznik 20.12.2012

99,99%

CEZ Trade Romania S.R.L.

100% CEZ Ukraine LLC
51,00%

NERS d.o.o.

100% CEZ Hungary Ltd.
zm na sídla 28.5.2012

100% CEZ MH B.V.
zm na sídla od 1.2.2012

100% CEZ Slovensko, s.r.o.
76,00%

CEZ Shpërndarje Sh.A.

100% CEZ Deutschla nd GmbH
100% CEZ Elektroproizvodstvo Bulga ria AD
zánik spole nosti f úzí s TEC Varna EAD
ke dni 12.11.2012

67,00%

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

100% CEZ International Finance B.V.
zm na sídla k 1.2.2012

37,36%

Akenerji Elektrik Üretim A.S.
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100% Aken B.V.
99,28% Mem Enerji Elektrik Üretim

Sanayi ve Ticaret A. .
zm na v podílech akcioná

k 2.10.2012

99,43% Akkur Enerji Üretim Ticaret

ve Sanayi A. .
zm na v podílech akcioná

k 2.10.2012

90,00% Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat

Ihracat ve Toptan Ticaret A. .
99,99% Egemer Elektrik Üretim A. .
100% AK-EL Yalova Elektrik Üretim A. .
zm na akcioná ské struktury k 29.11.2012

90,00% Akka Elektrik Üretim A. .
99,99% AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve

Ticaret A. .
navýšení podílu ve spole nosti od 29.11.2012

99,99% Akenerji Do algaz Ithalat

Ihracat ve Toptan Ticaret A. .
100% CEZ Finance Ireland Ltd.
100% CEZ Inte rnational Finance Ireland Ltd.
27,50% Akcez Enerji A.S.
100% Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
zm na akcioná ské struktury k 15.11.2012

100% Sakarya Elektrik Perakende Sakis A.S
vznik 12.11.2012

100% CEZ Finance B.V.
zánik spole nosti ke dni 31.12.2012

100% CEZ RUS OOO
50,00% CM European Power International B.V.
100% CM European Power

International s. r. o.
100% MOL-CEZ European Power

Hungary Ltd.
51,00% CM European Power Slovakia, s. r. o.
podíl EZ 24,5%

99,99% Tomis Team S.R.L.
100% MW Team Invest S.R.L.
100% Taidana Limited
95,00% Ovidiu Development S.R.L.
100% Elektárna Po erady, a.s.
vznik 1.4.2012, 6.12.2012 vklad EPO

100% Elektrárna Tisová, a.s.
vznik 23.8.2012

100% Elektrárna M lník III., a.s.
vznik 22.8.2012

100% Elektrárna D tmarovice, a.s.
vznik 7.9.2012, 18.12.2012 vklad ED
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3. Ovládající osoby a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Ovládající osoba (1) s p ímým zp sobem ovládání (vlastnící 100 % podíl na hlasovacích
právech ovládané osoby):
název:
Severo eské doly a.s.
sídlo:
B. N mcové 5359, 430 01 Chomutov
:
49901982
Obchodní rejst ík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495
Ovládající osoba (2) s nep ímým zp sobem ovládání (vlastnící 100 % podíl
na hlasovacích právech osoby s p ímým zp sobem ovládání ovládané osoby):
název:
EZ, a. s.
sídlo:
Duhová 2/1444 , 140 53 Praha 4
I :
45274649
Obchodní rejst ík: M stský soud v Praze, oddíl B, vložka 1581
Zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami (ovládaná osoba):
název:
PRODECO, a.s.
sídlo:
Masarykova 51, 416 78 Teplice
I :
25020790
Obchodní rejst ík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 989
Zp sob ovládání:
Spole nost Severo eské doly a.s. disponuje 100 % podílem na hlasovacích právech
ve spole nosti PRODECO, a.s.
Vztah mezi spole ností Severo eské doly a.s. a spole ností PRODECO, a.s. je založen
na principu tzv. faktického koncernu, z ehož vyplývá, že mezi t mito spole nostmi
nebyla uzav ena ovládací smlouva.
Dozor í rada ovládané osoby je volena valnou hromadou, p edstavenstvo ovládané
osoby je voleno dozor í radou, p emž neexistují smlouvy o zastoupení. Dozor í rada
sou asn
provádí
kontrolu
nad
výkonem
p sobnosti
p edstavenstva
a nad uskute ováním podnikatelské innosti spole nosti PRODECO, a.s.
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4. Seznam obchodních smluv uzav ených s ovládající osobou Severo eské doly a.s.
platných v roce 2012
Smlouva .:

Dodatek . 1/2012 ke smlouv . 033/P/M/A/10-D1/2012 –
dodatek
edm t:
Smlouvy o podmínkách dodávek zboží – zm na obchodních
podmínek
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 6 k SoD . 1878 - dodatek
Posouzení protokol o vyvážení rýpadel SchRs - zm na doby
pln ní
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 7 k SoD . 1878 - dodatek
Posouzení protokol o vyvážení rýpadel SchRs - zm na doby
pln ní
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 8 k SoD . 1878 - dodatek
Posouzení protokol o vyvážení rýpadel SchRs - zm na doby
pln ní, p edm tu díla, ceny

Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
2012/UNN/DA/00255 – rámcová smlouva
edm t:
Kontrola/revize
provozuschopnosti
na velkostrojích objednatele
Cenové podmínky: cena obvyklá

SHZ

Gabar

Smlouva .:
Smlouva o ml enlivosti
edm t:
Smlouva o ml enlivosti k poskytnutí výkresové dokumentace
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
79/P/S/A/2012 – smlouva o poskytování služeb
edm t:
Zajiš ování procesu nákupních inností
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 1 ke smlouv . 79/P/S/A/2012 – dodatek
Zajiš ování procesu nákupních inností – výjimka Hotel
Nástup
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Dodatek . 4 ke smlouv . DNT 061/2009 – dodatek
edm t:
Smlouva o nájmu nebytových prostor – zm na ceny
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

EL 03/08 – dodatek
Smlouva o sdružených službách dodávky elekt iny – ceny
platné pro rok 2012
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
RS12003 – nájemní smlouva
edm t:
Pronájem pozemk a staveb v obci Lou ná pod Klínovcem
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 1 ke smlouv . RS12003 – dodatek
Pronájem pozemk a staveb v obci Lou ná pod Klínovcem –
zm na výše nájemného
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
RS12036 – kupní smlouva
edm t:
Kupní smlouva na prodej nemovitého majetku
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
RS12037 – kupní smlouva
edm t:
Kupní smlouva na prodej movitého majetku
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

RS13010 – smlouva o poskytování služeb
Poskytování
služeb
v oblasti
telekomunika ních
a informa ních technologií na hotelu Nástup
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Dodatek . 1 ke smlouv . VTN 016-2011– dodatek
edm t:
Pronájem MM Jana v Duchcov – zm na výše nájemného
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 3 k SoD . Z10089 - dodatek
Remontáže DPD 1200 a 1600 mm na Jižních svazích DB –
zm na p edm tu díla, snížení ceny díla
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 4 k SoD . Z10089 - dodatek
Remontáže DPD 1200 a 1600 mm na Jižních svazích DB –
zm na p edm tu díla, zvýšení ceny díla, zm na termínu
pln ní
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 5 k SoD . Z10089 - dodatek
Remontáže DPD 1200 a 1600 mm na Jižních svazích DB –
zm na p edm tu díla, snížení ceny díla
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 2 k SoD . Z11035/DNT/1 – dodatek
Rekonstrukce systému p i rozpadu horní
SchRs 1550/4x30 – zm na termínu realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá

stavby

Smlouva .:
edm t:

stavby

Dodatek . 3 k SoD . Z11035/DNT/1 – dodatek
Rekonstrukce systému p i rozpadu horní
SchRs 1550/4x30 – zm na termínu realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 2 k SoD . Z11039 – dodatek
Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro KK 1300 –
zm na p edm tu díla, ceny díla, platebních podmínek
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 3 k SoD . Z11039 – dodatek
Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro KK 1300 –
zm na termínu realizace, platebních podmínek
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 4 k SoD . Z11039 – dodatek
Nová kompletní linka pásové dopravy TC2 pro KK 1300 –
zm na p edm tu díla, ceny díla, termínu realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 3 k SoD . Z11042 – dodatek
Dopln ní stabilního hasicího za ízení
SchRs 1550-K109 - zm na termínu realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá

pro

rýpadlo

Smlouva .:
edm t:

pro

rýpadlo

Dodatek . 4 k SoD . Z11042 – dodatek
Dopln ní stabilního hasicího za ízení
SchRs 1550-K109 - zm na termínu realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 1 k SoD . Z11047 – dodatek
Dopln ní stabilního hasicího za ízení pro zaklada
ZPDH 6300-Z100 – zm na termínu realizace, platebních
podmínek
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 2 k SoD . Z11047 – dodatek
Dopln ní stabilního hasicího za ízení pro
ZPDH 6300-Z100 – zm na termínu realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá

zaklada

Smlouva .:
edm t:

Z11056 – smlouva o dílo
Rozší ení stávající Úpravny d lních vod Emerán o nové
technologické za ízení a stavby
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 1 k SoD . Z11056 – dodatek
Rozší ení stávající Úpravny d lních vod Emerán o nové
technologické za ízení a stavby – jednozna ná definice
smluvní ceny, úprava smluvních podmínek, uplatn ní opce
na druhý kalolis
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Z11084 – smlouva o dílo
Vypracování výrobní dokumentace za ízení pro zvedání
pontonových pohán cích stanic na nový transportní v z
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z11089 – kupní smlouva
edm t:
ND lánky housenice
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Dodatek . 1 ke KS . Z11089 – dodatek
edm t:
ND lánky housenice – zm na termínu pln ní
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Smlouva .:
Z11137 – kupní smlouva
edm t:
ND K10 000 - h ídel kolesa s pouzdry
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z11144 – kupní smlouva
edm t:
ND SchRs 1550 - ložiskové koule
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Dodatek . 1 ke KS . Z11144 – dodatek
edm t:
ND SchRs 1550 - ložiskové koule – zm na termínu pln ní
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z11146 – smlouva o dílo
edm t:
Dopln ní za ízení Martin Multi-Port na drti i D45
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Z11149 – smlouva o dílo
Automatické napájení kompresoru a dopln ní zajiš ování
vzduchových d l na D15 a D45
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 1 k SoD . Z11149 – dodatek
Automatické napájení kompresoru a dopln ní zajiš ování
vzduchových d l na D15 a D45 – zm na termínu realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z11153 – smlouva o dílo
edm t:
Oprava kulové dráhy zaklada e ZP 10000/Z81
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z11156 – kupní smlouva
edm t:
ND KU 800.20- centrální kola s dl. a kr. h ídelí + šrot
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z11159 – smlouva o dílo
edm t:
SchRs 1320 – rekonstrukce dopadového lože pasu C3
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Z12005 – smlouva o dílo
Vypracování dokumentace opravy kulové dráhy rypadla
SchRs 1320
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 1 k SoD . Z12005 – dodatek
Vypracování dokumentace opravy kulové dráhy rypadla
SchRs 1320 – zm na termínu realizace, ceny, platebních
podmínek
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12005/01 – smlouva o dílo
edm t:
Technická pomoc v pr
hu opravy KD SchRs 1320
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12014 – smlouva o dílo
edm t:
SchRs 1320 zav šení pohon prašných pas
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Smlouva .:
edm t:

TR13/12 (Z12017) – smlouva o dílo
Komplexní poradensko-technická pomoc p i provád ní
údržby
a oprav strojního d lního za ízení
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12024 – smlouva o dílo
edm t:
Obnova pohon pás SM na ZP 5500.5/Z79
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 1 k SoD . Z12024 – dodatek
Obnova pohon pás SM na ZP 5500.5/Z79 – zm na
termínu realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12024/01 – kupní smlouva
edm t:
2 ks elektromotor k repasi
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12027 – kupní smlouva
edm t:
ND ZP 10 000 - 4 ks tykadlo
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12029 – kupní smlouva
edm t:
ND ZP 5500 - tla ný kruh horní, dolní
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12030 – kupní smlouva
edm t:
ND - kruh tla ný horní, dolní
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12038 – smlouva o dílo
edm t:
Zvedací za ízení pro zvedání pontonových PS na TV 300
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12042 – kupní smlouva
edm t:
ND - 1ks korunkové kolo
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12044 – kupní smlouva
edm t:
ND K 10 000 - kladka talí e, brzdové kotou e
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12056 – kupní smlouva
edm t:
ND ZP 2500.7 - 1ks p evodová sk
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12062 – smlouva o dílo
edm t:
Technická pomoc p i oprav KD rýpadla SchRs 1550
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
TR 25/12 – smlouva o skladování
edm t:
Skladování dílenské výrobní dokumentace rýpadla KK 1300
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Smlouva .:
edm t:

TR 26/12 – smlouva o udržování
Udržování dílenské výrobní dokumentace rýpadla KK 1300
v aktuálním stavu
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12112 – smlouva o dílo
edm t:
Dodávka transportního za ízení pro OKJ
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OMB45063333
edm t:
ND pro KK 1300 - tykadlo
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OMB4506517
edm t:
ND ocelová pružina
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OSB48041747
edm t:
Uložení dokumentace K 2000 pro rok 2012
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004733
Odborný odhad oprav na udržení provozu velkostroj
K10000
a ZP 10000 v horizontu 10 let
Cenové podmínky: cena obvyklá

Objednávka .:
OMB45066203
edm t:
ND pro zaklada ZP 6600
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004817
Technologie pot ebná k t žb uhlí pod záv rnými svahy
SD a.s., DNT metodou chodbicování se základnou
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OSB48044847
Zpracování projektu specifikace oprav podlahy +16,5 m
na objektu Nakládací zásobník dle vizuálního posouzení
statika z 12/2011
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OMB45068375
edm t:
ND na ZP 2500.7 – víka, ložiska
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OST48044608
edm t:
Kontrola úst edny Gabar na K 10000
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OMB45068335
edm t:
ND DPD 2200 - 10 ks elastický mezikroužek
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OSB48045176
edm t:
Oprava PS pohonu kolesa velkostroje K 10 000
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Objednávka .:
OST48045508
edm t:
Revize, kontrola a se ízení za ízení Gabar na ZP80
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OIN47004794
edm t:
Projektová dokumentace – lávka p es kolejišt ÚUL
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004825
Realiza ní projektová dokumentace - dodávka transportního
za ízení
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OIN47004781
edm t:
Projektová dokumentace – rekonstrukce mycí rampy DDM
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004881
Dopln ní ovládání
a ZPDH 6300
Cenové podmínky: cena obvyklá

SHZ

Gabar

na

SchRs

1550

Objednávka .:
edm t:

OIN47004866
Projektová dokumentace – rekonstrukce drtící linky na DKU
K1a v . podava e a skluz
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004860
Dokumentace – rekonstrukce obvodového plášt
echu 2
Cenové podmínky: cena obvyklá

Drtírny

Objednávka .:
edm t:

oto e

OIN47004867
Projektová dokumentace – regulovaných pohon
na K 2000.1
Cenové podmínky: cena obvyklá

Objednávka .:
OIN47005101
edm t:
Studie – pasový v z zakládací – PVZ
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OIN47005102
edm t:
Studie – pasový v z – PV
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004908
Projektová dokumentace – Bezpe nostní KV na K 800/N1
a K800/N2Be
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004918
Vypracování studie – optimalizace objemu podsítného
zrnitosti 0–10 mm vznikající p i drcení uhlí v Drtírn o echu 2
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Objednávka .:
edm t:

OIN47005055
Projektová dokumentace
OKJ 200WH - DB
Cenové podmínky: cena obvyklá

–

rekonstrukce

elektro ásti

Objednávka .:
OMB45072211
edm t:
ND pro zaklada ZP 2500 – srovnávací bubny
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OMB45072523
edm t:
ND pro zaklada ZP 6600 – pouzdra
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004946
Projektová dokumentace – výstavba parkovišt na pozemku
SD a.s. v Bílin
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004961
Projektová dokumentace – odpojovací místo linek 35 kV
na Severním k ídle
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004958
Projektová dokumentace – rekonstrukce zapojení linek
6 kV 6019 a 6032
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004973
Projektová dokumentace – P eložka linek 35 kV na Severním
ídle lomu DB
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004960
Projektová dokumentace – Rekonstrukce rozvad
a nn na TR1
Cenové podmínky: cena obvyklá

6kV

Objednávka .:
edm t:

OIN47004954
Projektová dokumentace – Modernizace kancelá e fyzického
íjmu
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47004955
Projektová dokumentace – modernizace podlah v hale
SO 120
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OMB45072815
ND pro zaklada ZPDH 6300.1-CZ – lánky housenice KV,
ídel napínání
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OSS48046703
edm t:
Školení – obsluha hasicího za ízení Gabar
Cenové podmínky: cena obvyklá

STRANA 50 z 77

Objednávka .:
edm t:

OSB48047066
Technická pomoc p i zm
výkresové dokumentace krytu
pohonu zdvihu zakládacího výložníku na zaklada i ZPDH
6300.1-CZ/Z102
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OSB48047067
Technická pomoc p i zm
výkresové dokumentace
uchycení bo nic spojovacího mostu na zaklada i ZPDH
6300.1-CZ/Z102
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OSB48047350
Technická pomoc p i zm
výkresové dokumentace
zav šení OK prašného pásu spojovacího mostu na zaklada i
ZPDH 6300.1-CZ/Z102
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OSB48047351
Technická pomoc p i zm
výkresové dokumentace
regula ních vále
prašného pásu . 2 spojovacího mostu
na zaklada i ZPDH 6300.1-CZ/Z102
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OSB48047443
Technická pomoc p i zm
výkresové dokumentace kryt
pohon dopravní linky na zaklada i ZPDH 6300.1-CZ/Z102
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OSB48047445
Technická pomoc p i zm
výkresové dokumentace bo nic
u pohán cího bubnu spojovacího mostu na zaklada i ZPDH
6300.1-CZ/Z102
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OMB45072570
edm t:
ND pro zaklada ZP 6600 – kroužek, p ídržky, m ch, víko
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OIN47004981
edm t:
Úprava ovládání osv tlení na K111
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OIN47004982
edm t:
Klimatizování trafokobky – transformátor 02TM2 na K111
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OSB48046950
edání kopie kompletní výrobní dokumentace rýpadla
K 2000/K101 v digitální podob
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OIN47005014
Bezpe nostní KV na K 800/N1 a K 800/N2 – dodávka
a montáž
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Objednávka .:
OIN47005023
edm t:
Projektová dokumentace – adaptéry pro zav šení OKJ 130P
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OSB48047150
Technická podpora p i oprav p evodové sk ín velkostroje
K 10 000
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OMT45074262
edm t:
ND pro zaklada ZPDH 6300 – pojezdová kola
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OSS4804728
edm t:
Oprava rypadla SchRs 1550 – K109 po havárii horní stavby
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OST48047202
edm t:
Ro ní revize za ízení Gabar na K110
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OMB45073617
edm t:
ND pro zaklada ZP 2500.7 – epy, záv sy p evisu
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120012
edm t:
Proškolení BOZP – 28 osob
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120044
edm t:
Úrazové pojišt ní editele spole nosti
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120112
edm t:
Pojišt ní len výkonných orgán spole nosti na rok 2012
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120159
Vyty ování tras dopravník pro akci „Remontáže DPD 1200
a 1600 mm na Jižních svazích DB
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120174
Vystavení karty zam stnance dodavatele pro
v prostorách SD a.s. z d vodu dlouhodobé innosti
Cenové podmínky: cena obvyklá

innost

Objednávka .:
OBJ120177
edm t:
Proškolení z p edpisu BOZP na DB a vystavení karet
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120203
edm t:
Celoro ní mytí terénních vozidel
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120487
edm t:
ení vibrací
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Objednávka .:
OBJ120523
edm t:
Proškolení z p edpisu BOZP
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120570
edm t:
Dodávka st edních díl ze skladu
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120598
edm t:
Dodávka st edních díl ze skladu
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120677
edm t:
Ubytování Hotel Nástup
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120682
edm t:
Refakturace související s Hotelem Nástup
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120756
edm t:
Mytí vozidel na DB
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120768
edm t:
Nápl BIOGOFON
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120769
edm t:
Posypová s l 50 kg
Cenové podmínky: cena obvyklá
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5. Seznam obchodních smluv uzav ených mezi ovládanou osobou a ostatními
propojenými osobami platných v roce 2012
SD – 1.strojírenská, a.s.
Smlouva .:
edm t:

Z11146/01 – smlouva o dílo
Dodate ná instalace 2 ks vyúst ní vzduchových d l na drti i
D45
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Z11153/01 – smlouva o dílo
Demontážní a montážní práce a ustavení záb ru pohonu
otá ení zaklada e ZP 10000/Z81
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z11153/03 – kupní smlouva
edm t:
Klece KD ZP 10 000
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Z11159/02 – smlouva o dílo
Výroba a montáž díl pro rekonstrukci dopadového lože
pasu C3 na SchRs 1320
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Z12024/02 – smlouva o dílo
Demontážní a montážní práce strojní a OK na akci: "Obnova
pohon pás SM na ZP 5500.5/Z79“
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Dodatek . 1 k SoD . Z12024/02 – dodatek
Demontážní a montážní práce strojní a OK na akci: "Obnova
pohon pás SM na ZP 5500.5/Z79“ – zm na termínu
realizace
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
Z12024/10 – smlouva o dílo
edm t:
Repase hnacího bubnu pásu na spojovacím most
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Z12045 – smlouva o dílo
Projektová, výrobní a pr vodní dokumentace pro dílo
„Výstavba nového 3. Uhelného odtahu na SD, DNT“
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

88008699/SST
Vypracování projektu stavební ásti „SO_03 Zpevn ný násep
a plocha PS 263 na akci „Výstavba nového 3. uhelného
odtahu – PT“
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Objednávka .:
edm t:

OBJ120085
Výroba a montáž díl pro rekonstrukci dopadového lože
pasu C3 na rýpadle SchRs 1320
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120086
Výroba a montáž díl pro zav šení pohon prašných pas
na rýpadle SchRs 1320
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120105
Provedení soustružnických prací p i oprav úniku oleje na PS
u kolesa na KK 1300
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120161
edm t:
Montáž chráni e 14 ks tykadel
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120176
Oprava levé PS pohonu spojovacího pásu zaklada e ZPDH
6300.1
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120180
Dodávka podložek a úprava záchytných hák
„Oprava KD na zaklada i ZP 10 000“
Cenové podmínky: cena obvyklá

pro dílo

Objednávka .:
OBJ120188
edm t:
Provedení soustružnických prací p i úprav 8 ks vík
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120198
edm t:
Provedení vrtacích prací mazacích otvor
Cenové podmínky: cena obvyklá

ep

Objednávka .:
OBJ120586
edm t:
ND pro zaklada ZP 2500 – srovnávací bubny
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120662
edm t:
ND pro zaklada ZPDH 6300.1 – housenicové lánky
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120668
edm t:
ND pro zaklada ZP 6600 – pouzdro
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120676
Dodávka a montáž odnímatelných podlah na kruhovém
ochozu
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Objednávka .:
edm t:

OBJ120695
Výroba a montáž strojních díl pro akci „Modernizace
bezpe nostních KV na K800/N1 a K800/N2
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120733
Výroba a montáž zábradlí, kulisy a trubky pro dílo „Obnova
pohonu pásu SM na ZP 5500.5/Z79“
Cenové podmínky: cena obvyklá

SD – Autodoprava, a.s.
Smlouva .:
RS12012 – mandátní smlouva
edm t:
Mandátní smlouva o pronájmu reklamní plochy na vozidle
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
RS12035 – smlouva o operativním leasingu vozidel
edm t:
Pronájem a p ování vozidel
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120398
edm t:
Výkon je ábu 70 t
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120407
edm t:
Zajišt ní služeb dopravní techniky na rok 2012
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120549
edm t:
Zimní pneumatiky
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120552
edm t:
Celoro ní servis vozidel
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120562
edm t:
Nové pneumatiky a p ezutí vozidel
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120798
edm t:
Pronájem vozidla – Hotel Nástup
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120799
edm t:
Odkup zásob – Hotel Nástup
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120800
edm t:
Manažerský audit – Delloitte
Cenové podmínky: cena obvyklá
SD – KOMES, a.s.
Objednávka .:
OBJ120175
edm t:
Odkup majetku
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Objednávka .:
OBJ120639
edm t:
Nákup mobilního telefonu
Cenové podmínky: cena obvyklá
SD – Rekultivace, a.s.
Smlouva .:

Sdružení
- zkapacitn ní ÚDV Emerán – smlouva
o sdružení
edm t:
Získání zakázky Zkapacitn ní (rozší ení) ÚDV Emerán
Cenové podmínky: cena obvyklá

MARTIA a.s.
Smlouva .:
edm t:

Z12119/01 – smlouva o dílo
Projektová dokumentace – Rekonstrukce zapojení linek 6 kV
6019 a 6039
Cenové podmínky: cena obvyklá
Smlouva .:
edm t:

Z12120/01 – smlouva o dílo
Projektová dokumentace – P eložka linek 35 kV na Severním
ídle lomu DB
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120620
Projektová dokumentace – Odpojovací místo linek VV 35 kV
na severním k ídle u PÚÚU
Cenové podmínky: cena obvyklá
Výzkumný ústav pro hn dé uhlí a.s.
Objednávka .:
OBJ120014
edm t:
edplatné Zpravodaje Hn dé uhlí na rok 2012
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120393
edm t:
ení hluku a vibrací
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120394
edm t:
ení hlu nosti na PD
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
OBJ120416
edm t:
Konference Sloup v echách
Cenové podmínky: cena obvyklá
EZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Smlouva .:
edm t:

Z12124/05 – kupní smlouva
Dodávka díl pro akci „Obnova pohon
5500.5“
Cenové podmínky: cena obvyklá

pás

SM na ZP

Objednávka .:
OBJ120337
edm t:
Dopravné vyrobených díl
Cenové podmínky: cena obvyklá
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Objednávka .:
edm t:

OBJ120340
Dodávka spojovacího materiálu pro akci „Obnova pohon
pás SM na ZP 5500.5“
Cenové podmínky: cena obvyklá
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
Objednávka .:
edm t:

OBJ120614
Projektová dokumentace – Výstavba parkovišt na pozemku
SD a.s. DB
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120626
Projektová dokumentace – Modernizace kancelá e fyzického
íjmu – centrální sklad DB
Cenové podmínky: cena obvyklá
Objednávka .:
edm t:

OBJ120627
Projektová dokumentace – Modernizace podlah v hale SO
120, sklad 1217
Cenové podmínky: cena obvyklá

EZ ICT Services, a.s.
Objednávka .:
OBJ120652
edm t:
HW pro 3 pracovní stanice
Cenové podmínky: cena obvyklá
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6. Jiné vztahy
Jiné právní úkony, které byly u in ny v zájmu propojených osob
V roce 2012 nebyly mezi propojenými osobami realizovány žádné právní úkony nemající
povahu obchodních smluv, zejména smlouvy o postoupení pohledávek, p istoupení
k dluhu, ru ení, smlouvy o z ízení zástavního práva, o p evodu výrobního programu nebo
jeho ásti, smlouvy o p evodu práv z pr myslového vlastnictví, smlouvy o p ce a jiné
tomu podobné smlouvy.
Ostatní opat ení, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob p ijata nebo
uskute
na ovládanou osobou
V roce 2012 nebyla v zájmu i na popud propojených osob p ijata ani uskute
opat ení.

na žádná

Jiná pln ní poskytnutá ovládanou osobou
V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná další pln ní, která by m la dopad na hospoda ení
ovládané osoby v uvedeném ú etním období.
7. Podmínky, za nichž se uvedené vztahy uskute

ovaly (výhodnost, nevýhodnost, újmy)

Všechny výše uvedené vztahy se uskute ovaly na základ podmínek na trhu obvyklých.
Z tohoto pohledu byla výhodnost, resp. nevýhodnost vzájemných vztah indiferentní.
8. Zp sob vypo ádání vzniklé újmy
Vztahy mezi propojenými osobami byly korektní a nevznikla z nich žádná újma.
9. Ostatní informace
rnost údaj
S ohledem na povinnost zachovat obchodní tajemství není možné v této Zpráv zve ejnit
ceny, které byly sjednány v rámci výše uvedených smluv.
10. Záv r
Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním
obchodním základ , nevznikla spole nosti PRODECO, a.s. z d vodu existence
ovládajících vztah žádná majetková újma.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla zpracována podle nejlepšího v domí
a znalostí zpracovatele, erpaných z dostupných podklad a dokument a s vynaložením
maximálního úsilí. Statutární orgán spole nosti PRODECO, a.s. prohlašuje, že krom
v této zpráv uvedených smluvních vztah k ovládající osob neuzav ela ovládaná osoba
v roce 2012 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neu inila ve prosp ch ovládající osoby jiné
právní úkony, než jsou uvedené v této zpráv a že nep ijala a neuskute nila v zájmu
ovládající osoby jiná opat ení, než jsou uvedená v této zpráv .
Text této zprávy zpracovaný statutárním orgánem byl jím projednán a schválen dne
15. 3. 2013 na zasedání p edstavenstva spole nosti. Zpráva byla též p edložena
k p ezkoumání dozor í rad , která své stanovisko p ednese na valné hromad
spole nosti.
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Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpracovaná dle §66a, odstavce 9,
Obchodního zákoníku, je p ipojena k výro ní zpráv spole nosti.

Ing. Petr Vorlí ek
edseda p edstavenstva

Ing. Pavel Malina
místop edseda p edstavenstva

Ing. Ji í Netuka
len p edstavenstva
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16.

ETNÍ ZÁV RKA K 31. PROSINCI 2012

PRODECO, a.s.
etní záv rka a p íloha k ú etní záv rce k 31. prosinci 2012
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2012
AKTIVA (tis. K )
A.
B.
B.I.
B.I.

B.II.
B.II.

B.III.
B.III.

C.
C.I.
C. I.

C.II.
C.II.

C.III.
C.III.

C.IV.
C.IV.

D.I.
D.I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
izovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí
stitelské celky trvalých porost
Dosp lá zví ata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finan ní majetek
Podíly v ovládaných a ízených osobách
Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
ky a úv ry - ovládající a ídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finan ní majetek
Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek
Ob žná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokon ená výroba a polotovary
Výrobky
Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztah
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za spole níky, l. druž. a za ú astníky sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné ú ty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená da ová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztah
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za spole níky, l.druž. a za ú astníky sdružení
Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
Stát – da ové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné ú ty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finan ní majetek
Peníze
ty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Po izovaný krátkodobý finan ní majetek
asové rozlišení
Náklady p íštích období
Komplexní náklady p íštích období
íjmy p íštích období

Brutto
1 922 768
0
233 790
136 481
0
0
9 670
126 686
0
125
0
0
97 309
7 253
69 359
19 779
0
0
833
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 687 926
12 588
1 511
11 043
0
0
0
0
8 545
0
0
0
0
0
0
0
8 545
1 211 994
132 055
0
0
0
0
2 610
1 077 301
0
28
454 799
369
454 430
0
0
1 052
1 052
0
0

2012
Korekce
-123 924
0
-115 958
-96 097
0
0
-7 961
-88 053
0
-83
0
0
-19 861
0
-8 507
-11 354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7 966
-7 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Netto
1 798 844
0
117 832
40 384
0
0
1 709
38 633
0
42
0
0
77 448
7 253
60 852
8 425
0
0
833
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 679 960
12 588
1 511
11 043
0
0
0
0
8 545
0
0
0
0
0
0
0
8 545
1 204 028
124 089
0
0
0
0
2 610
1 077 301
0
28
454 799
369
454 430
0
0
1 052
1 052
0
0

2011
Netto
1 010 266
0
80 464
45 556
0
0
2 649
42 844
0
63
0
0
34 908
4 219
21 000
2 806
0
0
16
6 867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927 899
49 398
1 152
48 247
0
0
0
0
616 490
0
0
0
0
608 646
0
0
7 845
77 785
43 043
0
0
0
0
10 933
23 787
0
23
184 225
144
184 081
0
0
1 904
1 904
0
0
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PASIVA (tis. K )
A.
A.I.
A.I.

A.II.
A.II.

A.III.
A.III.
A.IV.
A.IV.
A.V.
B.
B.I.
B.I.

B.II.
B.II.

B.III.
B.III.

B.IV.
B.IV.

C.I.
C.I.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
1.
2.

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
Zm ny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk
Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách spole ností
Rozdíly z p em n spole ností
Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Ned litelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospoda ení minulých let
Nerozd lený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+-/
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních p edpis
Rezerva na d chody a podobné závazky
Rezerva na da z p íjm
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztah
Závazky - ovládající a ídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení
Dlouhodobé p ijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé sm nky k úhrad
Dohadné ú ty pasivní
Jiné závazky
Odložený da ový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztah
Závazky - ovládající a ídící osoba
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení
Závazky k zam stnanc m
Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní
Stát – da ové závazky a dotace
Krátkodobé p ijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné ú ty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úv ry a výpomoci
Bankovní úv ry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úv ry
Krátkodobé finan ní výpomoci
asové rozlišení
Výdaje p íštích období
Výnosy p íštích období

2012
1 798 844
156 298
109 730
109 730
0
0
0
0
0
0
0
0
22 774
21 946
828
15 024
15 024
0
8 770
1 642 438
51 631
0
0
0
51 631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 590 807
170 401
0
0
0
2 043
1 255
19 394
1 393 683
0
3 777
254
0
0
0
0
108
108
0

2011
1 010 266
159 408
109 730
109 730
0
0
0
0
0
0
0
0
22 798
21 946
852
16 339
16 339
0
10 541
850 809
53 863
0
0
0
53 863
673 879
0
0
0
0
673 879
0
0
0
0
0
123 067
35 372
0
0
0
1 857
1 226
412
79 741
0
4 211
249
0
0
0
0
49
49
0
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2012
I.
A.
+
II.
II.

B.
B.
+
C.
C.

D.
E.
III.
III.
F.
F.

1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.

G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.

1.
2.
3.

VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.
**
XIII.
R.
S.
S.
*
T.
***
****

1.
2.

1.
2.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (tis. K )
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
Zm na stavu zásob vlastní innosti
Aktivace
Výkonová spot eba
Spot eba materiálu a energie
Služby
idaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odm ny len m orgán spole nosti a družstva
Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
Sociální náklady
Dan a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje DM a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Z statková cena prodaného DM a materiálu
statková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích
období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
P evod provozních výnos
P evod provozních náklad
Provozní výsledek hospoda ení
Tržby z prodeje cenných papír a podíl
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku
Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách v ú etních jednotkách pod podstatným
vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku
Výnosy z krátkodobého finan ního majetku
Náklady z finan ního majetku
Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát
Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát
Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finan ní výnosy
Ostatní finan ní náklady
P evod finan ních výnos
P evod finan ních náklad
Finan ní výsledek hospoda ení
Da z p íjm za b žnou innost
– splatná
– odložená
Výsledek hospoda ení za b žnou innost
Mimo ádné výnosy
Mimo ádné náklady
Da z p íjm z mimo ádné innosti
– splatná
– odložená
Mimo ádný výsledek hospoda ení
P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)
Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním

2012
144
103
41
866 417
903 344
-37 203
276
800 980
681 947
119 033
65 478
45 378
32 092
1 148
11 158
980
177
8 114
0
0
0
0
0
0

2011
0
0
0
2 099 252
3 066 242
-966 990
0
2 038 453
1 286 635
751 818
60 799
49 272
35 311
1 497
11 629
834
326
9 053
27 816
300
27 516
26 804
299
26 505

1 316

-12 478

560
1 056
0
0
9 997
0
0
0

26
2 051
0
0
13 613
360
220
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1 480
0
126
783
0
0
823
2 050
2 750
-700
8 770
0
0
0
0
0
0
0
8 770
10 820

0
0
0
0
0
0
0
0
777
0
1 077
404
0
0
1 590
4 661
1 454
3 207
10 541
0
0
0
0
0
0
0
10 541
15 202
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Prohlašuji, že ú etní záv rka byla sestavena dne 30. 1. 2013 a údaje uvedené
v jednotlivých výkazech a p íloze k ú etní záv rce odpovídají skute nosti k rozvahovému
dni 31. 12. 2012 a že žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit p esné a správné
posouzení spole nosti, nebyly opomenuty i zkresleny.

Ing. Petr Vorlí ek
edseda p edstavenstva

Ing. Ji í Netuka
osoba odpov dná
za ú etní záv rku

Lada Králová
osoba odpov dná
za ú etnictví
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íloha k ú etní záv rce k 31. 12. 2012

Sestaveno dne:

Sestavil:

Podpis statutárního zástupce:

20. 02. 2013

Ing. Ji í Netuka

Ing. Petr Vorlí ek
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1. POPIS SPOLE NOSTI
PRODECO, a.s. (dále jen „spole nost”) je akciová spole nost, která vznikla dne
21. 5. 1997 a sídlí v Teplicích, Masarykova 51, eská republika, identifika ní íslo
250 20 790. Hlavním p edm tem její innosti je projektová innost ve výstavb ,
obráb ství, záme nictví, nástrojá ství, poskytování služeb v oblasti bezpe nosti
a ochrany zdraví p i práci, výroba, instalace a opravy elektrických stroj a p ístroj ,
elektronických a telekomunika ních za ízení, výroba, obchod a služby neuvedené
v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská innost, provozování solárií,
masérské, rekondi ní a regenera ní služby a sm nárenská innost. Údaje o spole nosti
se zapisují do obchodního rejst íku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložka 989. V roce 2012 zapsala spole nost do obchodního rejst íku zm ny
týkající se personálního složení dozor í rady, personálního složení p edstavenstva, zm ny
stanov spole nosti a rozší ení p edm tu podnikání spole nosti o innosti související
s provozem hotelu.
Jediným akcioná em spole nosti jsou Severo eské doly a.s. (100 %), a spole nost
je sou ástí konsolida ního celku Skupiny EZ.
Spole nost je sou ástí konsolida ního celku mate ské spole nosti.
Spole nost nemá uzav enou ovládací smlouvu s mate skou spole ností.
lenové statutárních orgán k 31. prosinci 2012:
edseda:
Místop edseda:
len:

edstavenstvo (Jednatelé)
Ing. Petr Vorlí ek
Ing. Pavel Malina
Ing. Ji í Netuka

K 31. 3. 2012 byl z p edstavenstva odvolán Ing. Walter Fiedler. K 1. 4. 2012 byl novým
lenem p edstavenstva zvolen Ing. Petr Vorlí ek, jenž byl následn zvolen do funkce
edsedy p edstavenstva.
edseda:
Místop edseda:
len:

Dozor í rada
Ing. Ji í Zahradník
Ing. Jan Kalina
Mgr. Kate ina Slabá

K 30. 4. 2012 byl z funkce lena dozor í rady odvolán Ing. Pavel Va as. K 1. 5. 2012 byl
zvolen lenem a místop edsedou dozor í rady Ing. Jan Kalina. K 31. 10. 2012 skon ilo
funk ní období lenu dozor í rady Ing. Ji ímu Zahradníkovi. K 1. 11. 2012 byl znovu
zvolen lenem a p edsedou dozor í rady Ing. Ji í Zahradník.
Spole nost je organiza
roz len na na odborné úseky, které jsou ízeny výkonným
editelem a odbornými nám stky (úsek výkonného editele, obchodní úsek, ekonomicko
personální úsek, technický úsek, úsek inženýringu). Samostatnou organiza ní jednotkou
je od 1. 12. 2012 hotel Nástup p ímo pod ízený výkonnému editeli. Jednotlivé odborné
úseky se dále d lí na odd lení.
Spole nost nemá organiza ní složku v zahrani í.
2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ Ú ETNÍ ZÁV RKY
iložená ú etní záv rka byla p ipravena podle zákona o ú etnictví a provád cí vyhlášky
k n mu ve zn ní platném pro rok 2012 a 2011.
3. OBECNÉ Ú ETNÍ ZÁSADY
Zp soby oce ování, které spole nost používala p i sestavení ú etní záv rky za rok 2012
a 2011 jsou následující:
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a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které obsahují cenu
po ízení a náklady s po ízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. K v roce 2012 a 2011 je odpisován podle
odpisového plánu pevnými odpisovými sazbami vypo tenými asovou metodou
na základ po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti p íslušného majetku.
Odpisy
Odpisy jsou vypo teny na základ po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti
íslušného majetku. P edpokládaná životnost je stanovena takto:
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Po et let (od-do)
3–8
3 – 20
4

Spole nost každoro
prov uje hodnotu nehmotného majetku - ocenitelných práv prezentovaných p edevším projektovou dokumentací k rýpadl m SchRs 1550/4x30
a K 2000 podle ustanovení interní sm rnice.
b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oce uje v po izovacích cenách, které zahrnují cenu
po ízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s po ízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve spole nosti se oce uje vlastními náklady,
které zahrnují p ímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další
finan ní výdaje související s po ízením se zahrnují do jeho ocen ní. Výnosy z prodeje
výrobk vyrobených p i zkouškách tohoto majetku p ed jeho uvedením do provozu
se ú tují do provozních výnos .
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. K v roce 2012 a 2011 se odpisuje po dobu
ekonomické životnosti.
Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatn se oce uje reproduk ní po izovací cenou
a ú tuje se ve prosp ch ú tu ostatních kapitálových fond . Spole nost nevlastní žádný
majetek získaný bezplatn .
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho
po izovací cenu. Opravy a údržba se ú tují do náklad .
Odpisování
Odpisy jsou vypo teny na základ po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti
íslušného majetku. P edpokládaná životnost je stanovena takto:
Stavby
Stroje, p ístroje a za ízení
Dopravní prost edky
Inventá
Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Po et let (od-do)
10 – 50
3 – 20
4 – 16,7
4 – 14,3
4 – 10

c) Finan ní majetek
Krátkodobý finan ní majetek tvo í ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních ú tech.
d) Zásoby
Nakupované zásoby jsou ocen ny po izovacími cenami. Spole nost ú tuje o zásobách
zp sobem B. Po izovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich po ízení v etn náklad
s po ízením souvisejících (náklady na p epravu, clo, provize atd.).
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Výrobky a nedokon ená výroba (služby) se oce ují skute nými vlastními náklady. Vlastní
náklady zahrnují p ímé materiálové a mzdové náklady, výrobní režijní náklady a správní
režii u dlouhodobých zakázek. Výrobní režijní náklady zahrnují ostatní prvotní a druhotné
náklady mimo náklad správní režie a jsou rozvrhovány na základ plánovaného objemu
výkon .
e) Pohledávky
Pohledávky se oce ují jmenovitou hodnotou. Ocen ní pochybných pohledávek
se snižuje pomocí opravných položek na vrub náklad na jejich realiza ní hodnotu.
f) Vlastní kapitál
Základní kapitál spole nosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejst íku krajského
soudu. P ípadné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základ rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni ú etní záv rky zaregistrováno, se vykazuje jako zm ny
základního kapitálu.
Podle obchodního zákoníku spole nost vytvá í rezervní fond ze zisku nebo z p íplatk
spole ník
nad hodnotu vklad .
Akciová spole nost je povinna vytvo it rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku,
ve výši 20 % istého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech
vytvá í rezervní fond ve výši 5 % z istého zisku až do výše 20 % základního kapitálu.
Takto vytvo ené zdroje se mohou použít jen k úhrad ztráty.
g) Cizí zdroje
Spole nost vytvá í zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty
a rizika v p ípadech, kdy lze s vysokou mírou pravd podobnosti stanovit titul, výši
a termín pln ní p i dodržení v cné a asové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé úv ry se vykazují ve jmenovité hodnot . Za krátkodobý úv r
se považuje i ást dlouhodobých úv , která je splatná do jednoho roku od rozvahového
dne.
h) Devizové operace
Majetek a závazky po ízené v cizí m
se oce ují v eských korunách v kurzu platném
ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly položky pen žité povahy ocen ny kurzem
platným k 31. 12. vyhlášeným eskou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se ú tují do výnos nebo náklad
žného roku.
i) Použití odhad
Sestavení ú etní záv rky vyžaduje, aby vedení spole nosti používalo odhady
a p edpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazk k datu ú etní
záv rky a na vykazovanou výši výnos a náklad za sledované období. Vedení
spole nosti stanovilo tyto odhady a p edpoklady na základ všech jemu dostupných
relevantních informací. Nicmén , jak vyplývá z podstaty odhadu, skute né hodnoty
v budoucnu se mohou od t chto odhad odlišovat.
j)
tování výnos a náklad
Výnosy a náklady se ú tují
souvisejí.

asov

rozlišené, tj. do období, s nímž v cn

i

asov
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Spole nost ú tuje na vrub náklad tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik,
ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení ú etní záv rky známy.
O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se ú tuje až v okamžiku dokon ení
a vyfakturování zakázky.
k) Da z p íjm
Náklad na da z p íjm se po ítá za pomoci platné da ové sazby z ú etního zisku
zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo do asn da ov neuznatelné náklady
a nezda ované výnosy (nap . tvorba a zú tování ostatních rezerv a opravných položek,
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy atd.).
Odložená da ová povinnost odráží da ový dopad p echodných rozdíl
mezi
statkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska ú etnictví a stanovení základu dan
z p íjmu s p ihlédnutím k období realizace.
l) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky,
je zachycen v ú etních výkazech v p ípad , že tyto události poskytly dopl ující informace
o skute nostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V p ípad , že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení ú etní záv rky došlo
k významným událostem zohled ujícím skute nosti, které nastaly po rozvahovém dni,
jsou d sledky t chto událostí popsány v p íloze ú etní záv rky, ale nejsou zaú továny
v ú etních výkazech.
4. DLOUHODOBÝ MAJETEK
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. K )
PO IZOVACÍ CENA

Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný
majetek
Nedokon ený dlouhodobý
nehmotný majetek
Celkem 2012
Celkem 2011

Po áte ní
statek
8 867
126 686

ír stky

Vy azení

evody

-

-

803
-

Kone ný
statek
9 670
126 686

125

-

-

-

125

135 678
142 642

803
803
83

-7 047

-803
-

136 481
135 678

-1 744
-4 211

Prodeje,
likvidace
-

Kone ný
statek
-7 961
-88 053

etní
hodnota
1 709
38 633

-21
-5 975
-6 522

-7 048

-83
-96 097
-90 122

42
40 384
45 556

OPRÁVKY

Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný
majetek
Celkem 2012
Celkem 2011

Po áte ní
statek
-6 217
-83 842
-62
-90 122
-90 648

Odpisy

Ocenitelná práva jsou odpisována po dobu životnosti, jak je stanoveno v p íslušném
interním p edpisu a pravideln vyhodnocováno.
Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze inila
k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 v po izovacích cenách 271 tis. K a 164 tis. K .
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. K )
PO IZOVACÍ CENA

Pozemky
Stavby
Stroje, p ístroje a za ízení
Dopravní prost edky
Inventá
Jiný dlouhodobý hmotný
majetek
Um lecká díla
Nedokon ený dlouhodobý
hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek
Celkem 2012
Celkem 2011

Po áte ní
statek
4 219
28 554
9 727
1 731
2 170

ír stky

Vy azení

evody

-

-827
-114

3 034
40 805
4 834
1 970

Kone ný
statek
7 253
69 359
13 734
1 731
4 026

415
16

817

-127
-

-

288
833

6 866

39 893

-

-46 674

85

53 698
50 743

3 969
44 679
6 773

-1 068
-4 036

-3 969
-6 782
218

97 309
53 698

Prodeje,
likvidace
824
113

Kone ný
statek
-8 507
-8 448
-1 047
-1 603

etní
hodnota
7 253
60 852
5 287
684
2 423

OPRÁVKY

Pozemky
Stavby
Stroje, p ístroje a za ízení
Dopravní prost edky
Inventá
Jiný dlouhodobý hmotný
majetek
Um lecká díla
Nedokon ený dlouhodobý
hmotný majetek
Celkem 2012
Celkem 2011

Po áte ní
statek
-7 554
-8 555
-701
-1 605

Odpisy
-953
-717
-346
-111

-375
-

-9
-

128
-

-256
-

31
833

-18 790
-19 386

-2 136
-2 830

1 065
3 426

-19 861
-18 790

85
77 448
34 908

K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného
v rozvaze inila v po izovacích cenách 14 904 tis. K a 10 739 tis. K
5. ZÁSOBY
Ocen ní nepot ebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní
cenu prost ednictvím ú tu opravných položek, který se v p iložené rozvaze vykazuje
ve sloupci korekce. Opravná položka nebyla vytvo ena.
6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2012 a 2011
vytvo eny opravné položky na základ interního p edpisu S 03.20 Odpis pohledávek
a opravné položky k pohledávkám. V roce 2012 byla vytvo ena opravná položka ve výši
3 865 tis K z titulu pohledávky po lh
za firmou TAC GmBH Leipzig, v roce 2011
opravná položka ve výši 201 tis. K z titulu pohledávek po lh
splatnosti v i
spole nosti ACDC-KOS.
K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 pohledávky po lh
splatnosti více než 180 dní inily
7 966 tis. K a 9 043 tis. K . Na všechny tyto pohledávky byly vytvo eny opravné položky.
Spole nost z d vodu nedobytnosti odepsala do náklad v roce 2012 a 2011 pohledávky
ve výši 3 865 tis. K a 201 tis. K .
Pohledávky za sp ízn nými osobami (viz bod 17).
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7. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjad ují p echodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bod 6).
Zm ny na ú tech opravných položek (v tis. K ):
Opravné
položky k:
zásobám
pohledávkám –
zákonné
pohledávkám ostatní

statek
k 31. 12.
2010
40 369

Tvorba
opravné
položky
-

3 548

-

743

201

Zú tování
opravné
položky
-40 369

statek
k 31. 12.
2011
-

Tvorba
opravné
položky
-

-

3 548

-

-

3 548

-74

870

3 865

-317

4 418

Zú tování
opravné
položky
-

statek
k 31. 12.
2012
-

Zákonné opravné položky se tvo í v souladu se zákonem o rezervách a jsou da ov
uznatelné.
8. KRÁTKODOBÝ FINAN NÍ MAJETEK
Spole nost má ú ty b žné vedené v K i v EUR a ú ty spo ící v K . Na b žných ú tech
la spole nost k 31. 12. 2012 uloženo celkem 19 833 tis. K v tuzemské m
a 24 818 tis. K v p epo tu z EUR. Na spo icích ú tech m la spole nost uloženo
409 779 tis. K .
9. OSTATNÍ AKTIVA
Náklady p íštích období zahrnují p edevším asové rozlišení p edplatného, pojišt ní
a ostatních fakturovaných pln ní p esahujících rámec ú etního období a jsou ú továny
do náklad období, do kterého v cn a asov p ísluší.
10. VLASTNÍ KAPITÁL
ehled o zm nách vlastního kapitálu (v tis. K ):

Po et akcií
Základní kapitál
Zákonný rezervní fond
Ostatní fondy
Výsledek hospoda ení
minulých let
Hospodá ský výsledek
žného ú etního
období

statek
k 31. 12.
2010
54 865
109 730
21 946
1 126

Zvýšení

Snížení

847

-1 121

statek
k 31. 12.
2011
54 865
109 730
21 946
852

Zvýšení

Snížení

1 106

-1 130

statek
k 31. 12.
2012
54 865
109 730
21 946
828

9 782

6 557

-

16 339

-

-1 315

15 024

7 357

10 541

-7 357

10 541

8 770

-10 541

8 770

Základní kapitál spole nosti se skládá z 54 865 ks akcií na jméno obchodní spole nosti
tvo ených hromadnou akcií, nahrazující jednotlivé listinné akcie na jméno íslo 1 až
54 856 pln upsaných a splacených, s nominální hodnotou 2 000,- K .
Ostatní fondy ze zisku (sociální fond) jsou ur eny k financování sociálních nárok
zam stnanc podle kolektivní smlouvy.
Na základ rozhodnutí valných hromad spole nosti konaných dne 10. 4. 2012
a 4. 4. 2011 bylo schváleno níže uvedené rozd lení zisku za rok 2011 a 2010.
Zisk roku 2011
íd l do sociálního fondu
Výplaty dividend
evod z nerozd leného zisku

10 541
883
10 973
-1 315

Zisk roku 2010
íd l do sociálního fondu
Výplaty dividend
evod do nerozd leného zisku

7 357
800
6 557

STRANA 72 z 77

11. REZERVY
Zm ny na ú tech rezerv (v tis. K ):
Rezervy
Ostatní

statek
k 31. 12.
2010
26 099

Tvorba
rezerv

Zú tování
rezerv

44 432

-16 668

statek
k 31. 12.
2011
53 863

Tvorba
rezerv

Zú tování
rezerv

12 162

-14 394

statek
k 31. 12.
2012
51 631

Ostatní rezervy jsou vytvo eny za ú elem garance provedení záru ních oprav
na za ízeních dodávaných zákazník m podle uzav ených obchodních smluv na základ
interního p edpisu S 03.03 Evidence náklad a tvorba rezerv na záru ní opravy.
Nejvýznamn jšími položkami jsou rezervy na záru ní opravy k zakázkám . 1218 „Nové
rýpadlo TC2 SD a.s. DB (KK 1300)“ ve výši 27 349 tis. K , Z10019 „P emíst ní DPD Jižní
svahy Dol Bílina“ ve výši 9 793 tis. K a Z10089 „Remontáže DPD 1200 a 1600 mm
- 2. etapa P emíst ní“ ve výši 4.721 tis. K .
12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011 nem la spole nost krátkodobé závazky po lh
splatnosti.
Spole nost eviduje k 31. 12. 2012 1 255 tis. K splatných závazk pojistného na sociální
a zdravotní zabezpe ení.
Závazky v i sp ízn ným osobám (viz bod 17).
13. OSTATNÍ PASIVA
Výdaje p íštích období zahrnují poplatek za zam stnávání osob se zdravotním postižením
a je ú tován do náklad období, do kterého v cn a asov p ísluší.
14. DA Z P ÍJM
Na základ p edb žné kalkulace spole nost vy íslila da následovn
(v tis. K ):
Zisk p ed zdan ním
Nezdanitelné výnosy
Rozdíly mezi ú etními a da ovými odpisy
Neode itatelné náklady
Tvorba opravných položek
Tvorba rezerv
Ostatní (nap . náklady na reprezentaci, manka a škody)
Zdanitelný p íjem
Sazba dan z p íjmu
Splatná da

2012

2011

10 820
-14 606
1 688
16 593
3 865
9 713
54
14 475
19 %
2 750

15 203
-57 995
714
49 733
201
44 432
335
7 654
19 %
1 454

Spole nost vy íslila odloženou da následovn (v tis. K ):
2012
Položky odložené dan
Rozdíl mezi ú etní a da ovou z statkovou
cenou dlouhodobého majetku
Ostatní p echodné rozdíly:
OP k pohledávkám
Rezervy
Dohadné položky
Celkem
Netto

Odložená
da ová
pohledávka

2011
Odložený
da ový
závazek

Odložená
da ová
pohledávka

Odložený
da ový
závazek

-

-2 611

-

-2 960

839
9 810
507
11 156
8 545

-2 611

165
10 234
406
1 0 805
7 845

-2 960

Spole nost zaú tovala odloženou da ovou pohledávku ve výši 8 545 tis. K z titulu
bilan ního výpo tu odložené dan . V ú etnictví byl zaú tován rozdíl mezi výší odložené
da ové pohledávky z let 2012 a 2011 ve výši 700 tis. K na ú et zisku a ztrát Da z p íjmu
z b žné innosti – odložená.
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15. VÝNOSY
Rozpis výnos spole nosti z b žné innosti (v tis. K ):
2012
Tržby za ND
Tržby z prodeje služeb – zakázky
Tržby z prodeje služeb – mimo zakázky
Tržby hotel Nástup
Výnosy celkem

Domácí
22 482
876 868
43
2 027
901 420

2011
Zahrani ní
2 068
2 068

Domácí
65 795
2 995 892
123
3 061 810

Zahrani ní
417
4 015
4 432

evážná ást výnos spole nosti za rok 2012 je soust ed na na jednoho hlavního
zákazníka Severo eské doly a.s. v odv tví povrchová t žba hn dého uhlí.
16. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních náklad (v tis. K ):
2012
Celkový po et
zam stnanc
Pr
rný po et zam stnanc
Mzdy
Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

69
32 092
11 158
980
44 230

2011
lenové
ídících
orgán
5
5 882
2 088
62
8 032

Celkový po et
zam stnanc
70
35 311
11 629
834
47 774

lenové
ídících
orgán
4
7 993
2 718
53
10 764

V roce 2012 a 2011 obdrželi lenové a bývalí lenové statutárních a dozor ích orgán
odm ny v celkové výši 1 148 tis. K a 1 497 tis. K .
17. INFORMACE O SP ÍZN NÝCH OSOBÁCH
V roce 2012 a 2011 neobdrželi lenové statutárních a dozor ích orgán a ídící
pracovníci žádné p ky, p iznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie
spole nosti.
Další výhody spo ívají v použití automobil . Ze sledovaného okruhu se jedná celkem
o 14 zam stnanc , z toho 4 lenové orgán a ídící pracovníci, kterým spole nost
poskytla motorové vozidlo k použití i pro soukromé ú ely v režimu podle § 6 odst.
6 zákona . 586/1992 Sb.
Celkem 2 lenové statutárního orgánu a 2 ídící pracovníci obdrželi p ísp vek
na d chodové p ipojišt ní ve výši celkem 23 200,- K jako zam stnanci podle Kolektivní
smlouvy.
Zálohy poskytnuté sp ízn ným osobám (v tis. K ):
Sp ízn ná osoba
SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
EZ Prodej, s.r.o.
Celkem

statek 31. 12. 2012
151 680
22 447
395
174 522

statek 31. 12. 2011
67 000
94 419
355
169 774

Krátkodobé pohledávky za sp ízn nými osobami jsou k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011
evidovány jen za Severo eskými doly a.s. ve výši 122 117 tis. K a 31 048 tis. K .
Spole nost b žn prodává výrobky sp ízn ným osobám. V roce 2012 a 2011 dosáhl
tento objem prodeje (v tis. K ):
Sp ízn ná osoba
Severo eské doly a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - KOMES, a.s.
Celkem

2012

2011
886 490
1 299
887 789

3 066 292
47
3 066 339
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Krátkodobé zálohy p ijaté od sp ízn ných osob jsou k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2011
evidovány jen se Severo eskými doly a.s. ve výši 1 392 456 tis. K a 79 741 tis. K .
K 31. 12. 2011 spole nost eviduje také dlouhodobé zálohy p ijaté od Severo eských dol
a.s. ve výši 673 879 tis. K .
Krátkodobé závazky v

i sp ízn ným osobám k 31. 12. (v tis. K ):

Sp ízn ná osoba
Severo eské doly a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.
EZ Správa majetku, s.r.o.
EZ ICT Services, a. s.
SD - Autodoprava, a.s.
Celkem

statek 31. 12. 2012
44 031
35 496
1 628
248
194
81
81 678

statek 31. 12. 2011
826
183
233
10
1 252

Spole nost nakupuje výrobky a využívá služeb sp ízn ných osob jako b žnou sou ást
obchodní innosti podniku. Nákupy od sp ízn ných osob inily (v tis. K ):
Sp ízn ná osoba
SD - Rekultivace, a.s.
Severo eské doly a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.
EZ Správa majetku, s.r.o.
Ostatní
Celkem

2012

2011
151 042
46 352
37 703
1 918
1 506
238 521

433 568
9 992
44 255
2 080
2 312
492 207

18. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ
Na výzkum a vývoj bylo v roce 2012 a 2011 vynaloženo 175 tis. K
a zaú továno do náklad .

a 0 tis. K

19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISK A ZTRÁT
Položka služby p edstavuje služby subdodavatel zakázek a služby ú tované na výrobní
a správní režii. Od 1. 12. 2012 také služby související s provozem hotelu Nástup.
Služby

2012

Subdodávky
Inzerce a reklama
Software a služby IT
Opravy a udržování
Ostatní
Celkem

20.

2011
102 320
9 063
2 412
915
4 323
119 033

733 316
8 478
1 885
1 156
6 983
751 818

EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH (viz p íloha 1)

ehled o pen žních tocích byl zpracován nep ímou metodou.
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ehled o pen žních tocích

Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.1.7.
A*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.2.5.
A**
A.3.
A.4.
A.5.
A ***
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
B***
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C***
F.
P.
R.

ehled o pen ž ních tocích (tis. K )
Pe n ž n í t o k y z h lav n í v ý d le n é in n o s ti (pr o v o z n í in n o s t)
e t n í z is k n e bo z tr át a z
ž n é in n os ti p e d z dan n ím
Úprav y o nepen ž ní operace
Odpisy stálý ch aktiv a pohledáv ek
Zm na stavu oprav ných polož ek
Zm na stavu rez erv
Kursov é roz díly
Zisk (z tráta) z prodeje s tálý ch aktiv
Úrokov é náklady a vý nosy
Ostatní nepen ž ní operace
is tý pe n ž n í to k z pr o v o z n í in n o s t i p e d z d an n ím , z m n am i
pr acovn íh o k apitálu a m im o ádn ý m i polo ž k am i
Zm na stavu nepen žních slož ek pracov ního kapitálu
Zm na stavu z ásob
Zm na stavu obchodních pohledávek
Zm na stavu ostatních pohledáv ek a p echodných ú
aktiv
Zm na stavu obchodních z áv az k
Zm na stavu ostatních z áv az k , krátkodobých úv
a p echodných ú
pasiv
is tý pe n ž n í tok z pr ov oz n í in n os t i p e d z dan n ím , place n ý m i ú r o k y a
m im o ádn ý m i polož k am i
Placené úroky
Placené dan
P íjmy a v ý daje spojené s mimo ádný mi polož kami

íloha 1
2012

-

-

Pe n ž n í t o k y z fin an n í in n o s t i
Zm na stavu dlouhodobý ch z áv az k a dlohodobých, p íp. krátkodobých úv
Dopady z m n v lastního kapitálu na pen ž ní prost edky a na pen ž ní ekv iv alenty
Dopady z m n v lastního kapitálu na pen ž ní prost edky
V y placené div idendy nebo podíly na z isku
Dopad ostatních z m n v lastního kapitálu na pen žní prost edky
is tý pe n ž n í to k v z tah u jící s e k fin an n í in n o s ti
is té z v ýš e n í, r e s p. s n íže n í pe n ž n ích pr o s t e dk
Stav pe n ž n ích pr os t e dk a pe n ž n ích e k v iv ale n t n a z a átk u ú .
období
Stav pe n ž n ích pr o s t e dk a pe n ž n ích e k v iv ale n t n a k o n ci ú e t n íh o
období

-

15
4
9
40
27

-

202
201
053
242
764
1
777
-

11 001

18 769
983 616
36 810
84 594
- 436 398
135 029
1 332 769

-

309
011
334
633
546
165

1 002 385

-

113 308

2 050
-

-

777
8 817
-

1 000 335

-

121 348

45 482
1 480
44 002

-

6 855
660
-

-

is tý pe n ž n í to k z pr o v o z n í in n o s t i
Pe n ž n í t o k y z in v e s ti n í in n o s t i
V ý daje spojené s po íz ením stálých aktiv
P íjmy z prodeje s tálý ch aktiv
Posky tnuté p ky a úv ry
P ijaté úroky
P ijaté div idendy
is tý pe n ž n í tok vz tahu jící s e k in ve s t i n í in n os ti

10 820
7 949
8 114
3 547
2 232
1 480
-

2011

-

-

-

673 879
11 880
11 880
685 759
270 574

124
993
11
455
40
- 1 602

-

-

-

6 195
274
274
274
127 817

184 225

312 042

454 799

184 225
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17. IDENTIFIKACE SPOLE NOSTI
Název spole nosti:
Sídlo:
Právní forma:

PRODECO, a.s.
Masarykova 51, 416 78 Teplice
akciová spole nost

Vznik spole nosti:
Identifika ní íslo:
Da ové identifika ní íslo:
Zapsáno v obchodním rejst íku:

21. 05. 1997
25020790
CZ25020790
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 989

Telefonní spojení:
Faxové spojení:
Bankovní spojení:
Internet:
E-mail:

+420 417 633 711
+420 417 538 472
Komer ní banka, a.s., íslo ú tu: 759310207/0100
http://www.prodeco.cz
tep@prodeco.cz
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