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Základní informace o společnosti
E.ON Energie, a.s., (dále jen ECE)
byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb., na dobu neurčitou, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1390.
IČ:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:

26078201
Lannova 16, 370 49 České Budějovice
387 861 111
386 359 803
info@eon.cz
www.eon.cz

Strana 2

Obsah
4 Úvodní slovo předsedy představenstva
5 Profil společnosti
8 Orgány společnosti
10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti spol. a o stavu jejího majetku
13 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
17 Zpráva dozorčí rady společnosti
18 Zpráva nezávislých auditorů
21 Doplňující údaje
Příloha 01 - Účetní závěrka k 31. 12. 2006
Příloha 02 - Konsolidovaná účetní závěrka k 31. 12. 2006

Strana 3

Úvodní slovo předsedy představenstva
Rok 2006 byl z mého pohledu významný v mnoha ohledech.
Od 1.1.2006 měli možnost výběru dodavatele elektřiny všichni koneční zákazníci včetně
domácností a malých odběratelů. Na liberalizovaném trhu se pohybovala celá řada
obchodníků s různou strategií, přičemž E.ON Energie, a.s., dokázala v této konkurenci více
než uspět. Naším cílem proto musí být i v budoucnosti spolehlivost, flexibilita, nabízené
služby, jednoduchost, serióznost a v neposlední řadě konkurenční cena.
Po implementaci projektu „czech on“ a získání majoritního podílu v akciové společnosti
Jihočeská plynárenská rozhodlo představenstvo vypracovat nový koncept organizační
struktury respektující prodej elektřiny a plynu z jedné ruky. Bylo navrženo snížení
pracovníků první řídící úrovně a koncentrace prodeje elektřiny pod jednoho manažera,
čímž došlo k uvolnění kapacity představenstva pro řešení strategických úkolů. Na rozdíl od
minulých let jsme dále zvolili cestu specializace pracovníků Key Accout managerů (KAM)
působících v oblasti prodeje na tzv. KAM externí a KAM interní. Znamená to, že externí
KAM budou převážnou část své pracovní doby u zákazníků, kdežto KAM interní se bude
specializovat na jejich podporu. Rozřazení pracovníků do nových pozic bylo provedeno na
základě výsledků tzv. "Orientačních center" - nástroje pro zmapování klíčových
kompetencí konkrétních pracovníků.
Další významnou událostí z pohledu E.ON Energie, a.s., bylo ustavení pracovní pozice
územních manažerů ve společnosti E.ON Česká republika, a.s. Tito manažeři vytvořili
překlenovací most mezi jednotlivými společnostmi skupiny E.ON: E.ON Česká
republika, a.s., E.ON Energie, a.s., a E.ON Distribuce, a.s. Jedním z hlavních cílů působení
územních manažerů bude zkvalitnění komunikace se samosprávami konkrétních
municipalit a jako zdroj informací pro zlepšování našich služeb pak dohled nad tím, aby se
ve všech oblastech skupiny E.ON poskytovaly služby zákaznicky orientované.
Dovolte mi též zmínit některé další významné projekty, jako jsou projekt Operativního
řízení prodeje elektřiny E.ON@future, Harmonizace IT, ZEUS, SOA a Optimalizace
obslužných kanálů, kde se pracovníci akciové společnosti E.ON Energie podíleli na
dobrých výsledcích též vysokou měrou.
Co se týče obchodních výsledků, tak rok 2006 považuji za mimořádně úspěšný a chtěl
bych za to všem pracovníkům, kteří se na tomto výsledku podíleli, ještě jednou poděkovat.

Michal Šafář
předseda představenstva
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Profil společnosti
Strategie
E.ON Energie, a.s., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice zodpovědná za oblast
výroby a obchodování s elektrickou energií. Koordinuje a řídí aktivity skupiny v těchto oblastech a
usiluje o získání dlouhodobého a vedoucího postavení na českém energetickém trhu.

E.ON – Historie vývoje spolupráce
Od roku 1915
Začátek dovozu hnědého uhlí ze severních Čech pro provoz německých uhelných elektráren
společností Bayernwerk (předchůdcem E.ON Energie AG).
Od roku 1972
Začátek společného obchodování s elektrickou energií mezi společností Bayernwerk a ČSSR.
Od 80. let
Společnost Bayernwerk začíná využívat pro přepravu zemního plynu také plynovod tehdejší
ČSSR.
Od roku 1992
Zahájení spolupráce v rámci technické komise pro paralelní provoz energetických systémů
CENTREL a UCPTE.
Od roku 1992
Společný vývoj opatření proti velkým poruchám, založení společných podniků.
1995
600 MW stejnosměrná spojka společnosti Bayernwerk zajistila zapojení České republiky do
energetického systému západní Evropy.
Od roku 1998
Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech.
1999
Založení společnosti Bayernwerk Bohemia, s.r.o.
Od roku 2000
Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech od obcí a ostatních investorů.
2003
Transakce s českou energetickou společností ČEZ a Energie AG Oberösterreich, převzetí
majoritních podílů regionálních dodavatelů elektrické energie JME a JČE.
2004
Dokončení projektu „czech.on“ a tím odpovídající začlenění JME a JČE do skupiny E.ON.
2005
Realizace a naplnění zákonem požadovaného oddělení výroby, prodeje a distribuce elektřiny,
tzv. unbundlingu a vytvoření tří samostatných společností skupiny E.ON Czech.
2006
Vstup energetické skupiny E.ON na plynárenský trh na základě dohody o výměně akcií
s energetickou společností RWE.
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Významné události roku 2006
leden
Distribuční území energetické skupiny E.ON bylo zasaženo silnou sněhovou kalamitou. Na
území Jihočeského kraje byl vyhlášen stav nouze.
únor

Mezi společnostmi E.ON Czech Holding AG a RWE (RWE Energy, RWE Gas
International) byla uzavřena dohoda o výměně podílů v plynárenství v České republice.
březen
Distribuční oblast energetické skupiny E.ON postihly rozsáhlé záplavy.
duben

Energetická společnost E.ON věnovala 10 mil. Kč na zmírnění následků povodní
v regionech jižní Čechy a jižní Morava. V rámci projektu orientace na zákazníka byl zřízen
nový útvar Management stížností.
květen

Skupiny E.ON Czech a Czech Coal oznámily svůj první významný společný projekt ve
společnostech Teplárna Otrokovice, a.s. a Energetika Malenovice, a.s. Proběhlo setkání se
zástupci TOP 30 zákazníků na Buchlově.
červen
Od 1.6.2006 byla spuštěna nová služba pro zákazníky – Alianční partneři. Proběhlo setkání se
zástupci TOP 80 zákazníků.
červenec
Svou činnost zahájili oblastní manažeři, jejichž hlavní funkce spočívá v prohlubování
komunikace mezi samosprávou a energetickou skupinou E.ON. Českou republiku zasáhl
kolaps přenosové soustavy, dispečink společnosti ČEPS vyhlásil stav nouze. Řada
zákazníků energetické skupiny E.ON musela snížit spotřebu elektřiny dle sjednaného
regulačního plánu.
srpen
Proběhla harmonizace systémů IS-U a modulu CRM pro přibližně 1400 zákaznických
odběrných míst, které byly do té doby ve dvou samostatných zákaznických systémech.
září
Byl dovršen akviziční proces společností Teplárna Otrokovice, a.s., a Energetika
Malenovice, a.s. Na společnost E.ON Energie, a.s., byl převeden majoritní podíl ve výši 66% u
obou společností. V 7 regionech proběhly odborné semináře pro významné regionální
zákazníky.
říjen
Tým Práce pod napětím byl oceněn na celokoncernovém vyhlášení soutěže E.ON Award
v Düsseldorfu. V prostoru rozvodny Dasný se uskutečnilo společné cvičení integrovaného
záchranného systému a energetické skupiny E.ON.
listopad
Energetická skupina E.ON zrealizovala odkup 39,16% akcií Oberösterreichische Ferngas
AG v Jihočeské plynárenské, a.s. a tím vzrostl podíl energetické skupiny E.ON na
celkových 99,04%.
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prosinec
V Brně a v Českých Budějovicích se uskutečnilo setkání zaměstnanců energetické skupiny
E.ON. Byla dokončena první fáze restrukturalizace společnosti se zaměřením na společný
prodej elektřiny a plynu z jedné ruky. Na výstupy bude navazovat projekt Konvergence, který
má za cíl další konsolidaci obchodních procesů elektroenergetické a plynárenské společnosti
z hlediska efektivnosti, výkonnosti a využití zdrojů.

Představenstvo společnosti
Složení představenstva k 31.12. 2006 bylo následující:
Ing. Michal Šafář
Ing. Radek Lucký
Dr. Werner Burkner

Funkce
předseda
místopředseda
člen

Jmenován
06. 12. 2004
06. 12. 2004
26. 10. 2004

Poznámka
členem je od 26. 10. 2004
členem je od 26. 10. 2004

Dozorčí rada společnosti
Složení dozorčí rady k 31.12. 2006 bylo následující:
Michael Fehn
Lorenz Pronnet
Peter Ficht
Karel Dietrich-Nespěšný
Alexander Krejčí
Lubomír Šmerda

Funkce
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen

Jmenován
22. 03. 2005
22. 03. 2005
23. 08. 2004
23. 08. 2004
23. 06. 2005
23. 06. 2005

Poznámka
členem je od 01. 01. 2005
členem je od 01. 01. 2005
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Orgány společnosti
Představenstvo společnosti k 31. prosinci 2006
Ing. Michal Šafář, předseda představenstva
Narodil se 22. ledna 1961 v Jindřichově Hradci. Je absolventem Vysoké školy strojní a
elektrotechnické v Plzni, obor jaderná energetika (1985). Od počátku své profesní dráhy
pracoval v Jihočeských energetických závodech, k. p. a dále pak po změně právní
subjektivity v Jihočeské energetice, a.s. Od roku 2002 vykonával funkci místopředsedy
představenstva Jihočeské energetiky, a.s. Do funkce předsedy představenstva akciové
společnosti E.ON Energie byl jmenován 6. prosince 2004.
Ing. Radek Lucký, místopředseda představenstva
Narodil se 29. dubna 1964 ve Valticích. Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě,
studijní obor geologie zemního plynu a podzemní skladování (1987). V roce 1992
absolvoval Československé manažerské centrum. Od roku 1988 pracuje v energetice, obor
plynárenství. Vykonává funkci člena představenstva Jihočeské plynárenské, a.s. Do funkce
místopředsedy představenstva akciové společnosti E.ON Energie byl jmenován 6. prosince
2004.
Dr. Werner Burkner, člen představenstva
Narodil se 7. prosince 1959 v Augsburgu (Německo). V roce 1986 ukončil studium na
elektrotechnické fakultě Technické univerzity v Mnichově, kde od roku 1987 do 1993
působil jako asistent na katedře energetického hospodářství a elektrárenské techniky.
V roce 1994 byl zaměstnán jako Key Account Manager pro velké průmyslové zákazníky a
městské rozvodné společnosti v tehdejším koncernu Bayernwerk. V roce 1998 převzal
vedení úseku Obchod společnosti Bayernwerk, po transformaci ve společnosti E.ON
Sales & Trading. Od října 2004 je vedoucím útvaru Obchodní strategie u společnosti E.ON
Bohemia / E.ON Česká republika, od listopadu 2004 působil jako člen představenstva
společnosti Jihočeská energetika, a.s. Členství v představenstvu akciové společnosti E.ON
Energie zahájil 26. října 2004.
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Dozorčí rada společnosti, k 31.12.2006
Michael Fehn, předseda dozorčí rady
Narodil se 16. prosince 1958 v Kronech, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem
Technické University v Mnichově se zaměřením na elektrotechniku. Od roku 1999 jednatel
společnosti Bayernwerk Bohemia, s.r.o. a následně E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je
předsedou představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika.
Lorenz Pronnet, místopředseda dozorčí rady
Narodil se 13. ledna 1963 v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem
Maximilians-Universität se zaměřením na revizi a důvěrnickou správu banky. Od listopadu
2001 jednatel společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je členem představenstva
akciové společnosti E.ON Česká republika.
Peter Ficht, člen dozorčí rady
Narodil se 12. listopadu 1959 v Norimberku, ve Spolkové republice Německo. Je
absolventem Univerzity Erlangen, studijní obor právo. Od května 2004 je členem
představenstva E.ON Czech Holding, a.s. a jednatelem E.ON Bohemia s.r.o. V současné
době je členem představenstva E.ON Czech Holding, a.s., členem dozorčí rady VČP, a.s. a
SMP, a.s. Od roku 2004 je členem představenstva akciové společnosti E.ON Česká
republika.
Karel Dietrich-Nespěšný, člen dozorčí rady
Ing. Karel Dietrich-Nespěšný se narodil 3. května 1964 v Sokolově. V roce 1987 odešel do
Německa, kde ve Würzburgu vystudoval vysokou školu ekonomickou. Od roku 1998
pracoval pro společnost Bayernwerk, nynější E.ON, v distribuční společnosti E VO.
V listopadu 1999 přešel v rámci koncernu do společnosti E.ON Bohemia zpět do České
republiky. Od 1. ledna 2001 byl zaměstnancem akciové společnosti Jihomoravská
energetika, a.s., kde zpočátku zastával funkci ředitele sekce Ekonomika a následně funkci
místopředsedy představenstva. Od 1.1.2005 je členem představenstva E.ON Česká
republika, a.s.
Alexander Krejčí, člen dozorčí rady
Narodil se 14. března 1966 v Hranicích na Moravě. Je absolventem Vysokého učení
technického v Brně, kde vystudoval obor elektroenergetika. Od roku 1989 působil ve
společnosti Jihomoravská energetika, a.s. a od roku 2005 vykonává funkci vedoucího
regionálního prodeje Brno, akciové společnosti E.ON Energie.
Lubomír Šmerda, člen dozorčí rady
Narodil se 7. března 1963 v Brně. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde
vystudoval obor elektroenergetika. Od roku 1987 působil ve společ-nosti Jihomoravská
energetika, a.s. a od roku 2005 vykonává funkci vedoucího KAM A Brno, akciové
společnosti E.ON Energie.
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a o stavu jejího majetku
Charakteristika společnosti
Společnost E.ON Energie, a.s., patří do struktury společností energetické skupiny E.ON
v České republice. Tato struktura společností je výsledkem konsolidace majetkových
podílů skupiny majoritního vlastníka koncernu E.ON a s předstihem reaguje na požadavky
evropské a české energetické legislativy a splňuje tak nároky na oddělení provozovatele
distribuční soustavy od jiných činností netýkajících se distribuce elektřiny.
Společnost E.ON Energie, a.s., zahájila svou operativní činnost v oblasti energetiky v roce
2005 a je již druhým rokem činná na českém energetickém trhu. Z pohledu společnosti
bylo v roce 2006 prioritou zajištění obchodu s elektřinou a udržení pozice na plně
liberalizovaném trhu s cílem dosáhnout prostřednictvím kvality, rychlosti a široké škály
služeb maximální spokojenosti zákazníků.
Poslední fáze postupné liberalizace trhu s elektřinou v České republice byla zahájena
1.1.2006 a znamenala možnost výběru dodavatele elektřiny pro všechny konečné
zákazníky včetně domácností a malých odběratelů. Ze zákazníků, které společnost E.ON
Energie, a.s., obsluhuje, si tedy mohlo přibližně 1 400 tis. zvolit od 1.1.2006 jiného
dodavatele elektřiny. Téměř všichni zákazníci se však rozhodli u E.ON Energie, a.s.,
setrvat.
Nákup elektřiny
V kalendářním roce 2006 bylo celkem pořízeno 13,24 TWh elektřiny, včetně 0,068 TWh
z vlastních zdrojů. Spolupráce se společností E.ON Sales&Trading (EST) se realizovala
převážně na týdenní bázi dorovnání pozice obchodníka. Na dobrém výsledku se podílel i
proces softwarové optimalizace nákupu, úpravy diagramu spotřeby prostřednictvím
hromadného dálkového ovládání a vhodné řazení regulačních zdrojů. Odchylky od
smluvních hodnot nakupované elektřiny tak v průměru nepřesáhly 1,3 %.
Změny v portfoliu dodavatelů elektřiny jsou průvodním jevem uvolnění trhu. Hlavním
partnerem zůstává i nadále akciová společnost ČEZ, která prodala společnosti E.ON
Energie, a.s., celkem 11,26 TWh elektřiny, což představuje 85 % z celkové dodávky všech
zdrojů. Od nezávislých výrobců a ostatních obchodníků bylo pořízeno 1,38 TWh. Přes
EST byly realizovány obchody v celkovém objemu 0,068 TWh. Stále nevýrazným a
nelikvidním byl krátkodobý trh, organizovaný Operátorem trhu s elektřinou, a.s.
Obnovitelné zdroje energie
Drobní dodavatelé provozující malé zdroje energie a závodní zdroje přispěli do bilance
nákupu elektřiny 1,3% v celkovém množství 0,179 TWh. Z toho ve smyslu nové
legislativy, zákona 180/2005Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie, z tzv. obnovitelných zdrojů v režimu přímého výkupu bylo vykoupeno 0,135 TWh
elektřiny určené pro krytí ztrát a vlastní spotřebu E.ON Distribuce, a.s. Pro zajištění
potřeby konečných zákazníků vykoupila E.ON Energie, a.s., elektřinu z obnovitelných
zdrojů v režimu tzv. zelených bonusů a z kogeneračních zdrojů ve výši 0,042 TWh.
Náklady na výkup elektřiny z výše uvedených malých zdrojů energie představovaly
327 mil. Kč. V souladu s politikou EU a přístupem státních orgánů ČR jsou obnovitelné
zdroje cenově zvýhodněny.
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E.ON Energie, a.s., též získává část celkové dodávky elektřiny výrobou ve vlastních
vodních elektrárnách. Jedná se o vodní elektrárny Vranov, Vír I, Vír II, Znojmo, Písek a
Soběnov o celkovém instalovaném výkonu 29,60 MW. Výroba elektřiny ve vlastních
zdrojích dosáhla v kalendářním roce 2006 objemu ve výši 0,068 TWh.
Prodej elektřiny
Naše prodejní situace vypadala v kalendářním roce 2006 následovně: Obchodní
společnosti E.ON Energie, a.s., se podařilo prodat celkem přibližně 13,24 TWh elektřiny,
což představuje nárůst přibližně o 1 % ve srovnání s obchodním plánem, který činil
13,11 TWh. Kumulovaný prodej elektřiny konečným zákazníkům byl o 0,40 TWh vyšší,
tedy o 3,5 % nad obchodním plánem, který činil 11,39 TWh. Nárůst odbytu byl způsoben
především vlivem dlouhé a chladné zimy, vyšší spotřebou elektřiny způsobenou
makroekonomickými vlivy, zejména vyšším hospodářským růstem ekonomiky a
profesionálním prodejním úsilím pracovníků obsluhy zákazníků zejména Key Account
managerů a regionálních managerů. Z celkového množství prodané elektřiny připadlo na
konečné zákazníky 11,39 TWh, tedy přibližně 89 %. Z toho přibližně 53 % dodávek
připadlo na tzv. klíčové zákazníky (segmenty TOP, BIG, SMALL).
Zákazníci
O významné zákazníky se v roce 2006 staraly útvary Individuální a Regionální zákazníci.
Péči o většinu oprávněných zákazníků z napěťové hladiny nn a všechny chráněné
zákazníky pak zajišťoval útvar Hromadní zákazníci prostřednictvím Střediska služeb
zákazníkům, jehož činnost pro společnost E.ON Energie, a.s., zajišťuje v rámci energetické
skupiny společnost E.ON Česká republika, a.s., prostřednictvím SLA smluv.
Největší oprávnění zákazníci odebírali silovou elektřinu v produktech řady Industry, zde
byl nejoblíbenějším produktem E.ON ExtraPower. Ostatní oprávnění zákazníci z napěťové
hladiny vvn a vn si zvolili z produktů řady Business. Výběr konkrétního produktu závisel
na tom, zda upřednostňují flexibilní přizpůsobení tarifu dle specifického charakteru odběru
elektřiny, nebo dávají přednost pevným cenovým podmínkám. Oprávnění zákazníci
z napěťové hladiny nn měli na výběr z produktů produktové řady Small Business.
Personální řízení
Společnost E.ON Energie, a.s., zaměstnávala v roce 2006 v definovaném průměrném
přepočteném stavu 175 zaměstnanců. V hodnoceném roce dosáhl průměrný výdělek
zaměstnanců společnosti hodnoty 35 442 Kč. Předpoklad pro variabilní část mzdy, tj. roční
bonus a mimořádné odměny, tvořil 20 % průměrného výdělku. Pro rok 2006 byl u
zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou plánován 2% nárůst průměrného výdělku nad
očekávanou inflaci. Náklady na výchovu a vzdělávání činily 2 860 tis. Kč . V roce 2006
vytvářela též společnost pro své zaměstnance kvalitní sociální program, jehož
prostřednictvím poskytovala zaměstnancům mimo jiné příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na závodní stravování, příspěvek na sportovní a kulturní akce a poskytovala
bezúročné návratné půjčky. V oblasti ochrany a bezpečnosti práce byly aktivity zaměřeny
především na realizaci školení v oblasti úrazové prevence. V důsledku těchto aktivit nebyl
evidován žádný pracovní úraz.
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Životní prostředí
Ochranu životního prostředí společností ze skupiny E.ON Czech, a tedy i ECE, prováděla a
zajišťovala v roce 2006 dceřiná společnost ECO trend s.r.o. Pro zajištění ochrany životního
prostředí byly vypracovány a zavedeny nezbytné interní podnikové předpisy pro všechny
dotčené oblasti životního prostředí, jako je ochrana přírody a krajiny, odpadové
hospodářství, vodní hospodářství a udržování čistoty vzduchu. Zavedená a realizovaná
preventivní opatření přispěla k tomu, že se v roce 2006 nevyskytla ani poškození, ani
ohrožení životního prostředí v důsledku provozních činností skupiny E.ON Czech.
Budoucí vývoj
Stěžejním úkolem v roce 2007 je dokončení procesu restrukturalizace dle požadavků
unbundlingu a ve vazbě na integraci procesů prodeje plynu, a to důsledným provedením
všech potřebných kroků s cílem ustálení nové organizační struktury a tím naplnění
požadavků Směrnice 2003/54/ES o unbundlingu a tím i Energetického zákona
č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Michal Šafář
předseda představenstva
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Představenstvo společnosti E.ON Energie, a.s. v souladu s ustanovením § 66a odst.
9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění zpracovalo tuto zprávu
o vztazích mezi společností E.ON Energie, a.s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České
Budějovice, jako osobou ovládanou a společností E.ON Energie AG, se sídlem Brienner
Str. 40, 80333 Mnichov, Spolková republika Německo, jako osobou ovládající a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1.ledna 2006 do
31. prosince 2006 („sledované účetní období“).
E.ON Energie, a.s. byla během sledovaného účetního období řízena společností E.ON
Czech Holding Verwaltungs-GmbH (100% podíl). Společnost E.ON Czech Holding
Verwaltungs-GmbH je dceřinou společností společnosti E.ON Czech Holding AG (podíl
ve výši 99,998%) a společnosti E.ON Energie AG (podíl ve výši 0,002%). E.ON Czech
Holding AG byla ovládána prostřednictvím managementu E.ON Energie AG (100%
podíl).
E.ON Energie AG jakožto osoba ovládající společnost E.ON Energie, a.s. je členem
skupiny E.ON AG se sídlem E.ON Platz, 40479 Düsseldorf.
E.ON Energie AG se sídlem Brienner Str. 40, 80333 Mnichov měla prostřednictvím
E.ON Czech Holding AG resp. E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH během
sledovaného účetního období podstatný vliv na řízení společnosti E.ON Energie, a.s.

I.

Ovládaná osoba

Obchodní společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49
České Budějovice, identifikační číslo 260 78 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390.

II.

Ovládající osoba

Obchodní společnost E.ON Energie AG, se sídlem Brienner Str. 40, 80333 Mnichov,
Spolková republika Německo.

III.

Ostatní propojené osoby

Propojenými osobami ve smyslu §66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku se dále rozumí rovněž následující společnosti (uváděny jsou pouze společnosti,
se kterými byly ve sledovaném účetním období uzavřeny smlouvy, učiněny jiné právní
úkony či ostatní opatření):
E.ON Česká republika, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
E.ON IS Czech Republic s.r.o
E.ON Sales&Trading GmbH
Energetika Malenovice, a.s.
Jihočeská plynárenská, a.s.
Teplárna Kyjov, a.s.
Teplárna Tábor, a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
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IV. Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během sledovaného účetního
období
Během sledovaného účetního období byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a
mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzavřeny
následující smlouvy, jejichž předmětem jsou tato plnění:
Společnost
E.ON Česká republika, a.s.

E.ON Česká republika, a.s.
E.ON Česká republika, a.s.

E.ON Česká republika, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.
E.ON Distribuce, a.s.

E.ON IS Czech Republic s.r.o.
E.ON Sales&Trading GmbH

Energetika Malenovice, a.s.

Druh smlouvy
Předmět plnění
smlouva o poskytování Specifikace parametrů poskytovaných
služeb –3 dodatky
služeb mezi dodavatelem E.ON Česká
republika, a.s. a objednatelem E.ON
Energie, a.s. pro období 1-3/2006
smlouva o poskytování Poskytování služeb dodavatelem
služeb
E.ON Česká republika, a.s.
objednateli E.ON Energie, a.s.
smlouva o poskytování Přefakturace služeb elektronických
služeb
komunikací poskytovaných třetími
osobami ze strany E.ON Česká
republika, a.s. společnosti E.ON
Energie, a.s.
smlouva o dílo
Zpracování energetického auditu pro
cejchovnu Tábor zhotovitelem E.ON
Energie, a.s. pro objednatele E.ON
Česká republika, a.s.
smlouva o poskytování Specifikace parametrů poskytovaných
služeb –3 dodatky
služeb mezi dodavatelem E.ON
Energie, a.s. a objednatelem E.ON
Distribuce, a.s. pro období 1-3/2006
smlouva o poskytování Poskytování služeb dodavatelem
služeb
E.ON Energie, a.s. objednateli E.ON
Distribuce, a.s.
smlouva o nájmu
Pronájem nebytových prostor povahy
nebytových prostor
energeticko-technických zařízení
pronajímatele E.ON Energie, a.s.
nájemci E.ON Distribuce, a.s.
smlouva o dodávce
Dodávka elektřiny dodavatelem E.ON
elektřiny
Energie, a.s. odběrateli E.ON
Distribuce, a.s.
smlouva o připojení
Připojení odběrného zařízení E.ON
Energie, a.s. k distribuční soustavě
provozovatele E.ON Distribuce, a.s.
smlouva o úhradě
Úhrada nákladů se zajištěním
nákladů
vybraných služeb poskytovaných ze
strany E.ON Energie, a.s. ve prospěch
E.ON Distribuce, a.s.
smlouva o sdružených Dodávka elektřiny dodavatelem E.ON
službách dodávky
Energie, a.s. odběrateli E.ON IS
elektřiny
Czech Republic s.r.o.
dohoda o převodu práv Převod práv a povinností ze smlouvy
a povinností ze
a novace mezi třetí osobou a E.ON
smlouvy a novační
Sales&Trading GmbH a převoditelem
E.ON Energie, a.s.
smlouva o sdružených Dodávka elektřiny dodavatelem E.ON
službách dodávky
Energie, a.s. odběrateli Energetika
elektřiny
Malenovice, a.s.
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Jihočeská plynárenská, a.s.

Jihočeská plynárenská, a.s.

Teplárna Kyjov, a.s.
Teplárna Kyjov, a.s.

Teplárna Kyjov, a.s.

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Tábor, a.s.

Teplárna Tábor, a.s.

Smlouva o dodávce
zemního plynu a
dodatek č. 1 k této
smlouvě
2 smlouvy o sdružené
dodávce elektřiny

Dodávka zemního plynu ze strany
dodavatele Jihočeská plynárenská, a.s.
společnosti E.ON Energie, a.s.

Sdružená dodávka elektřiny
dodavatelem E.ON Energie, a.s.
společnosti Jihočeská plynárenská,
a.s.
Smlouva o dodávce
Dodávka elektřiny dodavatelem
elektřiny a dodatek
Teplárna Kyjov, a.s. společnosti E.ON
k této smlouvě
Energie, a.s.
5 smluv o
Převod povolenek na emise v rámci
jednorázovém obchodu schématu EU z prodávajícího
s povolenkami na
Teplárna Kyjov, a.s. na kupujícího
emise
E.ON Energie, a.s.
Smlouva o obchodu s Převod povolenek na emise v rámci
povolenkami na emise schématu EU z prodávajícího
Teplárna Kyjov, a.s. na kupujícího
E.ON Energie, a.s.
5 smluv o
Převod povolenek na emise v rámci
jednorázovém obchodu schématu EU z prodávajícího
s povolenkami na
Teplárna Otrokovice a.s. na
emise
kupujícího E.ON Energie, a.s.
Dodávka elektřiny dodavatelem E.ON
smlouva o dodávce
Energie, a.s. odběrateli Teplárna
elektřiny
Otrokovice a.s.
dodatek ke smlouvě o Úprava smluvních podmínek pro
dodávce elektřiny
dodávku elektřiny na r.2006 ze strany
dodavatele Teplárna Otrokovice a.s.
odběrateli E.ON Energie, a.s.
smlouva o
Převod povolenek na emise v rámci
jednorázovém obchodu schématu EU z prodávajícího
s povolenkami na
Teplárna Tábor, a.s. na kupujícího
emise
E.ON Energie, a.s.
7 smluv o sdružených Dodávka elektřiny ze strany
službách dodávky
dodavatele E.ON Energie, a.s.
elektřiny
odběrateli Teplárna Tábor, a.s.

Plnění a protiplnění vyplývající z těchto smluv byla uskutečněna na základě obvyklých
podmínek na trhu a na základě obecně závazných právních předpisů.

V.

Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

V průběhu sledovaného účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající nebo osob
ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných
právních úkonů uskutečňovaných na základě ustanovení obecně závazných právních
předpisů ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě či osobě jí ovládané (např. úkony
uskutečňované vůči akcionáři ovládané osoby).

VI.

Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob

V průběhu sledovaného účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo
osob ovládaných stejnou ovládající osobou přijata či uskutečněna žádná opatření mimo
rámec běžných opatření uskutečňovaných na základě ustanovení obecně závazných
právních předpisů ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě či osobě jí ovládané
(např. úkony uskutečňované vůči akcionáři ovládané osoby).
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VII. Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady
Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů,
ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma.

VIII. Důvěrnost informací
Za důvěrné jsou v rámci skupiny považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí
obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace,
které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou to veškeré
informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými
informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.
Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, s ohledem na ustanovení
§ 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neobsahuje tato zpráva
informace tohoto charakteru.

IX.

Závěr

Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti E.ON Energie,
a.s., dne 8.března 2007.

Za představenstvo ovládané osoby E.ON Energie, a.s.:

V Českých Budějovicích dne 8. března 2007

Ing. Michal Šafář
předseda představenstva

Ing. Radek Lucký
místopředseda představenstva
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Zpráva dozorčí rady společnosti
Dozorčí rada společnosti E.ON Energie, a.s. zasedala v roce 2006 celkem dvakrát, ostatní
rozhodnutí dozorčí rady byla učiněna per rollam. Dozorčí rada dohlížela na uskutečňování
podnikatelské činnosti společnosti a plnění úkolů představenstva. Dozorčí rada byla
průběžně informována o důležitých událostech ve společnosti. Vykonávala tak své úkoly
v souladu se stanovami společnosti, s Obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými
právními předpisy.
Mimo to udržoval předseda dozorčí rady pravidelný kontakt se společností a byl průběžně
informován představenstvem o aktuální hospodářské situaci a strategickém rozvoji ve
společnosti. Tím byly stanoveny příslušné předpoklady, které dozorčí radě umožnily plnit
předepsané funkce v průběhu celého roku 2006.
Významnou událostí byla akvizice společností Teplárna Otrokovice a.s. a Energetika
Malenovice, a.s., kterou dozorčí rada intenzivně projednala a ke které udělila svůj souhlas.
Dozorčí rada přezkoumala a schválila ve smyslu stanov řádnou a konsolidovanou účetní
závěrku za rok 2006, které byly přezkoumány auditorem PricewaterhouseCoopers Audit,
s.r.o. V souladu s výroky auditora dospěla dozorčí rada k závěru, že řádná a konsolidovaná
účetní závěrka za rok 2006 věrně zobrazuje majetkovou a finanční situaci, jakož i
hospodářské výsledky společnosti E.ON Energie, a.s. za rok 2006. Účetnictví společnosti
je vedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Dozorčí rada přezkoumala a
schválila bez výhrad návrh na krytí ztráty. Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o
vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 vypracovanou podle ustanovení § 66a
Obchodního zákoníku a shledala ji úplnou, řádnou, vypovídající a odpovídají požadavkům
zákonných předpisů.
Dozorčí rada konstatuje, že její činnost, tak jako i podnikatelská činnost společnosti E.ON
Energie, a.s. byla uskutečněna v souladu s příslušnými předpisy a rozhodnutími valné
hromady a taktéž dozorčí rady.

Michael Fehn
předseda dozorčí rady
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Zpráva nezávislých auditorů
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Doplňující údaje
Za sestavení výroční zprávy je zodpovědné představenstvo společnosti zastoupené
předsedou představenstva Ing. Michalem Šafářem, nar. 22. ledna 1961 v Jindřichově
Hradci, bytem Kolářská 1972/7, 370 01 České Budějovice, a místopředsedou
představenstva Ing. Radkem Luckým, nar. 29. dubna 1964 ve Valticích, bytem Zvánovická
3, 140 00 Praha 4. Účetní závěrku i celou výroční zprávu ověřili:
2005
2006

PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ 40765521 se sídlem Praha 2,
Kateřinská 40/466, osvědčení č. 21, auditor Ing. Pavel Kulhavý, osvědčení
č. 1538, s výrokem „bez výhrad“.
PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ 40765521 se sídlem Praha 2,
Kateřinská 40/466, osvědčení č. 21, auditor Ing. Pavel Kulhavý, osvědčení
č. 1538, s výrokem „bez výhrad“.

Veškeré dokumenty a materiály související s výroční zprávou jsou k nahlédnutí v sídle
společnosti.
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě nebo její části odpovídají skutečnosti
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta
a jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. Prohlašuji, že účetní závěrka
za poslední účetní období byla ověřena auditorem a že výrok auditora uvedený ve výroční
zprávě odpovídá skutečnosti.
V Českých Budějovicích dne 21. března 2007.
E.ON Energie, a.s.

Ing. Michal Šafář
předseda představenstva

Ing. Radek Lucký
místopředseda představenstva
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