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Použité zkratky: 
 
ETS – Energotrans SERVIS, a.s. 
 
 
 
Součástí výroční zprávy je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 17. dubna do 31. 
prosince 2012 a nekonsolidovaná účetní závěrka za období od 17. dubna do 31. prosince 2012. 
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Obecné údaje o společnosti 
 
Obchodní firma:   Energotrans SERVIS, a.s. 
Právní forma:   Akciová společnost 
Sídlo:    Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00 
Identifikační číslo:  293 52 797 
Datum založení:  29. února 2012 
Datum zápisu:   17. dubna 2012 
Zapsaná:   Krajský soud v Brně, oddíl B, složka 6634 
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 
 

Společnost Energotrans SERVIS, a.s. (dále též „ETS“ nebo „společnost“) byla založena vkladem části 
podniku bez veřejné nabídky akcií zakladatelem, společností Energotrans, a.s., dne 29. února 2012 a 
vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 17. dubna 2012. Hlavní podnikatelskou činností ETS je 
distribuce tepelné energie a pronájem vlastních nemovitostí. 
 
ETS nemá zaměstnance, činnosti pro ETS vykonává na základě smlouvy o spolupráci se společností 
Pražská teplárenská a.s. 
 
 
 

Hlavní finanční ukazatele společnosti 
 

Struktura aktiv a pasiv (v tis. Kč) 2012 
Aktiva celkem 1 824 812 
z toho:  
Dlouhodobý hmotný majetek 1 658 888 
Krátkodobé pohledávky 158 911 
Pasiva celkem 1 824 812 
z toho:  
Základní kapitál 1 930 529 
Výsledek hospodaření běžného účetního období -114 802 
Neuhrazená ztráta minulých let -252 726 
Vlastní kapitál 1 563 001 
Dlouhodobé závazky 217 721 
  
  
Struktura hospodářského výsledku (v tis. Kč) 2012 
Výsledek hospodaření za účetní období -114 802 
z toho:  
Tržby 101 332  
Odpisy dlouhodobého majetku 228 523  
Provozní výsledek hospodaření -141 731 
Výsledek hospodaření před zdaněním -141 731  
Daň z příjmů (vč. odložené daně) -26 929 
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Základní kapitál, akcionáři 

 
Výše upsaného základního kapitálu 
 

Základní kapitál:  1 930 529 000,- Kč 
Splaceno:    100 % 
Akcie:    1 930 529 000  ks ve jmenovité hodnotě 1,- Kč 
Druh akcií:   kmenové 
Forma akcií:  na jméno 
Podoba akcií:  listinná  

 
 
Složení akcionářů (k 31. 12. 2012) 
 

Akcionář Podíl na základním  
kapitálu (v %) 

Pražská teplárenská a.s. 
Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00 

85 % 

Energotrans, a.s. 
Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00 

15 % 

 
 
 
 
 

Statutární orgány společnosti k 31. prosinci 2012 
 
 
Představenstvo 
 
Ing. Jan Špringl (předseda) 
Ing. Tomáš Mareček (místopředseda) 
Ing. Jakub Hlavica, MBA (člen) 
 
 
Dozorčí rada 
Mgr. Michal Antonín (předseda) 
Mgr. Ing. Jiří Nováček (místopředseda) 
Mgr. Jan Stříteský (člen) 
 
Na základě rozhodnutí představenstva per-rollam č. 03/2013 byl odvolán místopředseda představenstva 
Ing. Tomáš Mareček s účinností od 10. dubna 2013 a Ing. David Onderek byl jmenován členem 
představenstva s účinností od 11. dubna 2013. K datu sestavení výroční zprávy nebyly tyto změny 
zapsány v obchodním rejstříku. 
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  

a o stavu jejího majetku za období od 17. dubna do 31. prosince 2012 
 
Rok 2012 byl prvním rokem fungování společnosti Energotrans SERVIS, a.s. (ETS), která byla v tomto 
roce založena vkladem části podniku zakladatelem, společností Energotrans, a.s. 
 
Vloženou částí podniku byl majetek sloužící k zajišťování primárního rozvodu tepelné energie vyrobené 
v Elektrárně Mělník I z předávacího místa výtopna Třeboradice na území hlavního města Prahy do 
rozvodných tepelných zařízení navazujících distributorů tepelné energie v severní a centrální části 
hlavního města Prahy. 
 
Hlavní podnikatelskou činností společnosti je pronájem vlastních nemovitostí, zejm. tepelného napáječe 
z teplárny Třeboradice do Prahy, k distribuci tepelné energie. 
 
ETS vykázala za období od 17. dubna do 31. prosince 2012 tržby ve výši 101 332 tis. Kč z nájemného 
z pronájmu vlastních nemovitostí. Náklady ETS spočívaly zejména v odpisech dlouhodobého majetku. 
 
Společnost vykázala k 31. prosinci 2012 aktiva v celkové hodnotě 1 824 812 tis. Kč, z nichž rozhodující 
část tvořil dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 658 888 tis. Kč. 
 
Pasiva byla tvořena především základním kapitálem ve výši 1 930 529 tis. Kč. 
 
Výsledek hospodaření společnosti za rok 2012 je ztráta ve výši 114 802 tis. Kč. 
 
Podrobnější údaje o výsledcích hospodaření a stavu majetku jsou obsaženy v přiložené účetní závěrce za 
období od 17. dubna do 31. prosince 2012. 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 17. dubna do 31. 
prosince 2012 

 
V souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku představenstvo společnosti Energotrans 
SERVIS, a.s. zabezpečilo zpracování zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými touto ovládající osobou, tj. mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 
obchodního zákoníku za účetní období od 17 dubna do 31. prosince 2012. 
 
Ovládaná osoba: Energotrans SERVIS, a.s., Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00,IČ 293 52 

797,  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
 oddíl B, vložka 6634 

 
Přímo ovládající osoby: 1. Energotrans, a.s., Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ 471 15 726, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl  B, vložka 1784  

 2. Pražská teplárenská a.s., Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ 452 
73 600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1509 

 
1.  Ovládající osoba: Energotrans, a.s.  

 

Společnost Energotrans, a.s. byla v roce 2012 ovládající osobou na základě přímého disponování 100 % 
hlasovacích práv ovládané osoby Energotrans SERVIS, a.s. (dále jen „ETS“) od jejího založení do 26. 6. 
2012. 
 
2.  Ovládající osoba: Pražská teplárenská a.s. 
 
Společnost Pražská teplárenská a.s. (dále jen „PT“), byla v roce 2012 ovládající osobou: 
a) od založení ovládané osoby do 26. 6. 2012 nepřímo na základě disponování 100 % hlasovacích práv 
ovládající společnosti Energotrans, a.s. (dále jen „ET“), 
b) od 26. 6. 2012 na základě přímého disponování 85 % hlasovacích práv ovládané společnosti. 
 
3.  Další ovládající osoby: 
 
NPTH, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13, IČ 288 00 648 
EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD., Akropoles, Nicosia, SAVVIDES CENTER 59-61, 2012, 
Kyperská republika, registrovaná pod číslem: HE 25 08 26. 
HC Fin 3 N.V., Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovaná pod 
číslem: 342 74 924 
EP Energy, a.s., Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ: 292 59 428 
Energetický a průmyslový holding, a.s., Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ: 283 56 250 
Pražská teplárenská Holding a.s., Praha 7, Partyzánská 1, PSČ 170 00, IČ 264 16 808 
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01, IČ 000 64 581 
PT-Holding Investment B.V., Amersfoort, Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, Nizozemské 
království, registrovaná pod číslem: 502 20 403.  
Honor Invest, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 271 45 565 
 
4.  Přehled smluvních vztahů mezi ovládanou osobou a osobami ovládajícími a s propojenými 
osobami 
 
Smlouvy uzavřené, resp. účinné v roce 2012 mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 obchodního 
zákoníku a opatření přijatá nebo uskutečněná ovládanou osobou na popud těchto osob: 
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Nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2012 
 

Energotrans SERVIS, a.s. 
Rozvaha - aktiva (nekonsolidovaná) 
k 31. prosinci 2012 (v tisících Kč)  

Označ. A K T I V A č. řád.    
Běžné 
účetní 
období 

  Zahajovací 
rozvaha 

        Brutto Korekce Netto Netto 
a b c 1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM  001 2 053 335 - 228 523 1 824 812 1 933 653 

A. Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 002           12 835 

B. Dlouhodobý majetek  003 1 888 766 - 228 523 1 660 243 1 875 431 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek   004  113 484 - 112 129  1 355  113 484 

B.I.1. Zřizovací výdaje 005   940 -  141   799   940 

3. Software 007   684 -  128   556   684 

5. Goodwill 009  111 860 - 111 860     111 860 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek   013 1 775 282 - 116 394 1 658 888 1 761 947 

B.II.1. Pozemky 014  5 385     5 385    

2. Stavby 015 1 575 452 - 79 710 1 495 742 1 568 002 

3. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 016  194 051 - 36 684  157 367  193 945 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 020   394      394    

C. Oběžná aktiva   031  164 569     164 569  45 387 

C.I. Zásoby   032  2 196     2 196  2 196 

C.I.1. Materiál 033  2 196     2 196  2 196 

C.III. Krátkodobé pohledávky   048  158 911     158 911  43 191 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049  158 822     158 822    

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055   5      5    

8. Dohadné účty aktivní 056   84      84  43 191 

C.IV. Krátkodobý finanční  058  3 462     3 462    

C.IV 2. Účty v bankách 060  3 462     3 462    
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Energotrans SERVIS, a.s. 
Rozvaha - Pasiva (nekonsolidovaná)    k 31. prosinci 2012 (v tisících Kč)    

Označ. P A S I V A č. řád.  
Běžné 
období 

Zahajovací 
rozvaha 

a    b  c  5  6 

  PASIVA CELKEM   067 1 824 812 1 933 653 

A. Vlastní kapitál   068 1 563 001 1 677 803 

A.I. Základní kapitál   069 1 930 529 1 930 529 

A.I.1. Základní kapitál               070 1 930 529 1 930 529 

          

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let   082 - 252 726 - 252 726 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 - 252 726 - 252 726 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 085 - 114 802    

B. Cizí zdroje   086  261 811  255 850 

B.I. Rezervy   087  8 076    

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 090  8 076    

B.II. Dlouhodobé závazky   092  217 721  252 726 

B.II.10. Odložený daňový závazek 102  217 721  252 726 

B.III. Krátkodobé závazky   103  36 014  3 124 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104  10 622  2 184 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 107      918 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110  24 703    

10. Dohadné účty pasivní 113   689   22 
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Energotrans SERVIS, a.s. 
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný) 
za období od 17. dubna do 31. prosince 2012 (v tisících Kč) 

Označ. TEXT č. Skutečnost v účet. 
obd. 

    řád. běžném 

a b c  1 

II.  Výkony   04  101 332 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05  101 332 

B. Výkonová spotřeba   08  13 894 

B.2. Služby 10  13 894 

+  Přidaná hodnota   11  87 438 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18  228 523 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   19   4 

III.2 Tržby z prodeje materiálu 21   4 
IV. Ostatní provozní výnosy 26   84 

H. Ostatní provozní náklady 27   734 

* Provozní výsledek hospodaření 30 - 141 731 
X. Výnosové úroky 42   10 

O. Ostatní finanční náklady 45   10 

* Finanční výsledek hospodaření 48    

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost    49 - 26 929 

Q.1. -splatná 50  8 076 

Q.2. -odložená 51 - 35 005 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 - 114 802 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 - 114 802 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 - 141 731 
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Energotrans SERVIS, a.s. 
Přehled o peněžních tocích (nekonsolidovaný)     
za období od 17. dubna do 31. prosince 2012 (v tisících Kč) 

    
      Běž. úč. 

období 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období    0 

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti          

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním       -141 731 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace       228 513 

  A.1.1. Odpisy stálých aktiv    
228 523 

  A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky    
- 10 

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního      86 782 
      kapitálu, finančními a mimořádnými položkami         
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu       -83 103 
  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového 
rozlišení    

-115 720 

  A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového 
rozlišení  

32 617 

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními       3 679 
        a mimořádnými položkami         
A.4. Přijaté úroky    

 10 
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti        3 689 
Peněžní toky z investiční činnosti         
B.1. Nabytí stálých aktiv       - 227 
  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku    

- 227 
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti       - 227 
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků         3 462 
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci 
účetního období 

        3 462 
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1. Charakteristika a hlavní aktivity 

Vznik a charakteristika společnosti 

Společnost Energotrans SERVIS, a.s. (dále jen „společnost“) byla založena vkladem části podniku 
bez veřejné nabídky akcií zakladatelem, společností Energotrans, a.s., dne 29. února 2012. 
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 17. dubna 2012. Hlavní podnikatelskou 
činností společnosti je distribuce tepelné energie a pronájem vlastních nemovitostí. 

Vlastník společnosti 

Vlastníky společnosti k 31. prosinci 2012 jsou:  

Pražská teplárenská a.s. 85 % 

Energotrans, a.s. 15 % 

Sídlo společnosti 

Energotrans SERVIS, a.s. 

Příkop 843/4 

602 00 Brno 

Česká republika 

Identifikační číslo 

293 52 797 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2012 

Členové představenstva Členové dozorčí rady 

Ing. Jan Špringl (předseda) Mgr. Michal Antonín (předseda) 

Ing. Tomáš Mareček (místopředseda) Mgr. Ing. Jiří Nováček (místopředseda) 

Ing. Jakub Hlavica  Mgr. Jan Stříteský 

Změny v obchodním rejstříku 

Dne 17. dubna 2012 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku, dne 18. dubna 2012 byla 
opravena chyba v názvu společnosti. Jiné skutečnosti nebyly do konce roku 2012 zapsány. 
 
Organizační struktura 

Společnost nemá zaměstnance, činnosti pro společnost vykonává na základě smlouvy o spolupráci 
Pražská teplárenská a.s. 
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2. Zásadní účetní postupy používané společností 

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vložený zakladatelem jako součást vkladu části 

podniku do společnosti je evidován v ocenění dle znaleckého posudku pro založení 

společnosti, nově pořizovaný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný 

majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 

do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy 

a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. 

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: 

  Doba odpisování 

Majetek Metoda 

Majetek vložený 
zakladatelem do 

společnosti 
Majetek nově 

pořizovaný  

Stavby Lineární 4 – 15 let 30 – 50 let 

Stroje a přístroje Zrychlená / Lineární 1 – 13 let 4 – 20 let 

Automobily Lineární -- 5 let 

Software Lineární 4 roky 4 roky 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Lineární 1 - 4 roky 8 let 

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou 

po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která 

je kratší. 

(b) Zásoby 

Zásoby vložené zakladatelem jako součást vkladu části podniku do společnosti jsou 

evidovány v ocenění dle znaleckého posudku pro založení společnosti, nově pořizovaný 

materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní 

poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. 

Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického průměru. 

Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce 

a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. 

(c) Stanovení opravných položek a rezerv 

Zásoby 

Společnost stanoví opravné položky k zásobám na základě individuálního posouzení 

v případě, je-li jejich prodejní cena snížená o náklady s prodejem nižší, než cena použitá pro 

jejich ocenění v účetnictví, nebo jedná-li se o bezobrátkové zásoby na základě vyhodnocení 

obrátkovosti, kdy při obrátce delší než 1 rok a kratší než 2 roky se tvoří opravná položka ve 

výši 50 % ocenění materiálu a při obrátce delší než 2 roky se tvoří opravná položka ve výši 

75 % ocenění materiálu (s výjimkou havarijních zásob).  

Pohledávky 

Opravná položka k pohledávkám se vytváří po vyhodnocení rizikovosti na základě věkové 

struktury, u pohledávek starších než 180 dní a do 365 dnů po splatnosti ve výši 50 % 

hodnoty pohledávky a u pohledávek starších než 365 dní po splatnosti ve výši 100 % 
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hodnoty pohledávky. Kromě vyhodnocení věkové struktury se pohledávky individuálně 

posuzují a opravná položka je tvořena dle míry jejich rizikovosti.  

Rezervy 

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní 

závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním 

období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.  

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná 

výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát-daňové pohledávky. 

Rezerva na ostatní rizika je tvořena na základě individuálního posouzení rizik hrozících 

společnosti. 

(d) Přepočty cizích měn 

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje 

na základě denního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB první pracovní den 

kalendářního měsíce a používá se pro účetní případy účtované v příslušném měsíci. 

V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu 

devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny 

ve výsledku hospodaření. 

(e) Najatý majetek 

Společnost aktuálně nepořizuje majetek prostřednictvím finančního leasingu. U operativního 

leasingu je nájemné časově rozlišováno a účtováno do účetního období, se kterým souvisí. 

(f) Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. 

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby 

platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv 

a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové 

sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude 

v následujících účetních obdobích uplatněna. 

(g) Klasifikace závazků 

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních 

výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako 

krátkodobé. 

(h) Použití odhadů  

Při přípravě účetní závěrky používá vedení společnosti odhady a stanovuje předpoklady, 

které mají vliv na uplatnění účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů 

vykázaných v účetní závěrce. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z historických 

zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené k datu sestavení 

účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty majetku a závazků nejsou zcela 

evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých účetních 

politik. Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit.  
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Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny 

v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného 

účetního období, nebo v období revize a budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje 

současné i budoucí období. 

3. Srovnatelnost údajů 

Vzhledem ke vzniku společnosti dne 17. dubna 2012 byla účetní závěrka sestavena za období od 

vzniku společnosti do 31. prosince 2012. Údaje za srovnatelné období představují zahajovací 

rozvahu sestavenou ke dni vzniku společnosti. Z tohoto důvodu nejsou údaje za běžné a minulé 

období plně srovnatelné. 

4. Dlouhodobý majetek 
(a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

 Zřizovací výdaje Software Goodwill Celkem 
Pořizovací cena     
Zůstatek k 17.4.2012 940 684 111 860 113 484 
Zůstatek k 31.12.2012 940 684 111 860 113 484 
Oprávky     
Zůstatek k 17.4.2012 -- -- -- -- 
Odpisy 141 128 111 860 112 129 
Zůstatek k 31.12.2012 141 128 111 860 112 129 

Zůstatková hodnota 17.4.2012 940 684 111 860 113 484 
Zůstatková hodnota 31.12.2012 799 556 -- 1 355 

  
(b) Dlouhodobý hmotný majetek 

 Pozemky Stavby 
Stroje a 
zařízení 

Nedokončený 
 hmotný majetek Celkem 

Pořizovací cena      
Zůstatek k 17.4.2012 -- 1 568 002 193 945 -- 1 761 947 
Přírůstky 5 385 7 450 106 394 13 335 
Úbytky -- -- -- -- -- 
Zůst. k 31.12.2012 5 385 1 575 452 194 051 394 1 775 282 
Oprávky      
Zůstatek k 17.4.2012 -- -- -- -- -- 
Odpisy -- 79 710 36 684 -- 116 394 
Oprávky k úbytkům -- -- -- -- -- 
Zůstatek k 31.12.2012 -- 79 710 36 684 -- 116 394 

Zůst. hodn. 17.4.2012 -- 1 568 002 193 945 -- 1 761 947 
Zůst. hodn. 31.12.2012 5 385 1 495 742 157 367 394 1 658 888 

Přírůstky pozemků a staveb v roce 2012 představuje majetek, který byl předmětem vkladu, 
podléhající zápisu do Katastru nemovitostí, dále společnost rozšířila řídicí systém o pohybová čidla 
a zahájila přípravné práce na rekonstrukci čerpací stanice v Třeboradicích. 
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5. Pohledávky a závazky 

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 158 822 tis. Kč (17. dubna 2012 – 0 tis. 
Kč), žádná z pohledávek není pochybná, ani po lhůtě splatnosti.  

Dohadné účty aktivní obsahují odhad bonifikace z pojistného ve výši 84 tis. Kč, v zahajovací 
rozvaze k 17. dubnu 2012 představovala částka 43 191 tis. Kč k datu vzniku společnosti 
poměrnou část ročního výnosu z nájemní smlouvy, která byla součástí vkladu a předmětné 
nájemné je fakturováno po skončení účetního období. 

(b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 10 662 tis. Kč (17. dubna 2012 –
 2 184 tis. Kč), k rozvahovému dni vykazuje společnost závazek po splatnosti ve výši 271 tis.  

(c) Dlouhodobé závazky obsahují pouze odloženou daň ve výši 217 721 tis. Kč (17. dubna 
2012 – 252 726 tis. Kč). 

6. Základní kapitál 
Registrovaný základní kapitál společnosti ve výši 1 930 529 tis. Kč byl zcela splacen nepeněžitým 
vkladem části podniku a v průběhu účetního období nedošlo k jeho změně. 

7. Vlastní kapitál 

(a) Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 Základní kapitál Výsledek hospodaření 
běžného období 

Nerozdělený zisk Celkem 

Zůstatek k 17.4.2012 1 930 529 -- -252 726 1 677 803 

Ztráta za rok 2012 -- -114 802 -- -114 802 

Zůstatek k 31.12.2012 1 930 529 -114 802 -252 726 1 563 001 

 
Nerozdělený zisk minulých let v zahajovací rozvaze představuje odloženou daň z přecenění 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zaúčtovanou ke dni vkladu. 

(b) Plánovaná úhrada ztráty vytvořené v běžném období 
O rozdělení ztráty roku 2012 dosud nebylo rozhodnuto. 
 

8. Informace o tržbách 

Společnost realizovala všechny tržby ve výši 101 332 tis. Kč pouze v rámci České republiky a tvoří 
je nájemné z pronájmu vlastních nemovitostí.  

9. Informace o spřízněných osobách 

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů  

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 5, jsou obsaženy 
i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině: 

 
         Pohledávky k 31.12.2012     Závazky k 31.12.2012 

Pražská teplárenská a.s. 158 822  9 918  
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(b) Transakce se spřízněnými osobami 

             Výnosy za období 2012         Nákupy za období 2012 

Pražská teplárenská a.s. 101 162  6 794  

(c) Faktický koncern 
Společnost nemá uzavřenu ovládací smlouvu s většinovým akcionářem. Zpráva o 
vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy. 
 

10. Stát – daňové závazky a dotace 

Daňový závazek činí 24 703 tis. Kč a představuje jej splatný závazek z daně z přidané hodnoty.  

 

11. Informace o odměnách statutárním auditorům 

 2012 
Povinný audit 70 

Ostatní ověřovací služby 100 

Celkem 170 

 

12. Daň z příjmů 

(a) Splatná 

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2012 ve výši 8 076 tis. Kč, 
společnost vytvořila rezervu ve stejné výši. 

(b) Odložená 

  Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky 

 Pohledávky Závazky Rozdíl 
 2012 17.4.2012 2012 17.4.2012 2012 17.4.2012 

Dlouhodobý nehmotný majetek -- -- -14 -21 265 -14 -21 265 

Dlouhodobý hmotný majetek -- -- -217 707 -231 461 -217 707 -231 461 

Odložená daňová pohledávka (+) / 
závazek (-) -- -- -217 721 -252 726 -217 721 -252 726 

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) byla pro výpočet odložené daně použita 

daňová sazba 19 %. 
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13. Závazky nevykázané v rozvaze 

(a) Závazky spojené s výstavbou 

Společnost předpokládá v roce 2013 budoucí závazky týkající se investičních výdajů, 
souvisejících s rozvojem a modernizací výrobního zařízení ve výši 63 028 tis. Kč. 

(b) Soudní spory 

Společnost se neúčastní žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo dopad do 
závazků společnosti.  

14.  Významné následné události 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, 
které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2012. 
 
 
 
Představenstvo společnosti 
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