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ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen „společnost“), 

se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku

dne 31. 3. 2005. ČEZ Distribuce, a. s., působí na území

devíti krajů České republiky, je držitelem licence na distribuci

elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy. Společnost

je členem Skupiny ČEZ.

Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě, celkem 

5 hromadných listin ve vlastnictví jednotlivých akcionářů,

kterými jsou Středočeská energetická a.s., Severomoravská

energetika, a. s., Východočeská energetika, a.s.,

Západočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s.

Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické 

energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování

kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům. 

ČEZ Distribuce, a. s., spravuje majetek distribuční soustavy

a řídí jej prostřednictvím dispečinku.



ČEZ Distribuce, a. s.
v roce 2006

33 059
distribuovaná 
elektrická energie 
koncovým zákazníkům 
(GWh)

3 475 044
počet odběrných míst



5 668
investice 
(mil. Kč)

670
náklady na distribuci 
1 MWh včetně ztrát 
(Kč/MWh)

6 621
EBITDA 
(mil. Kč) 
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Přehled vybraných výsledků

Vybrané ekonomické ukazatele

Jednotka 2005 2006

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. osob 869 1 150

Tržby mil. Kč 4 687 29 193

z toho: prodej elektřiny mil. Kč 4 662 28 999

EBITDA mil. Kč 1 257 6 621

EBIT mil. Kč 338 410

Čistý zisk mil. Kč 260 362

ROIC % 0,53 0,63

Celková aktiva mil. Kč 58 206 76 717

Vlastní kapitál mil. Kč 37 352 49 602

Finanční dluh mil. Kč 0 0

Finanční dluh/vlastní kapitál % 0 0

Investice mil. Kč 707 5 668

Provozní cash flow mil. Kč 1 200 8 237

Vybrané oborové ukazatele

Jednotka 2005 2006

Zásobovaná oblast km2 41 630 52 697

Počet odběrných míst k 31. 12. počet 2 520 997 3 475 044

z toho: velkoodběratelé – vvn,vn počet 9 760 13 385

maloodběratelé podnikatelé – nn počet 357 708 481 934

maloodběratelé domácnosti – nn počet 2 153 529 2 979 725

Maximální zatížení sítě MW 4 181 6 074

Rozvinutá délka vedení km 117 229 152 733

z toho: vvn km 7 435 9 523

vn km 39 563 49 781

nn km 70 231 93 429

Počet transformačních stanic počet 37 768 49 211

z toho: vlastní počet 29 945 39 117

cizí počet 7 823 10 094
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4 ČEZ Distribuce, a. s. Hlavní události roku 2006 a 2007 do uzávěrky výroční zprávy

Hlavní události roku 2006

Leden

vklad distribuční části společnosti Severomoravská

energetika, a. s., do ČEZ Distribuce, a. s.

Únor

podepsání zápisu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu,

jehož předmětem je distribuční část společnosti

Severomoravská energetika, a. s.,

schválení Volebního řádu zástupců zaměstnanců do dozorčí

rady ČEZ Distribuce, a. s.,

zápis navýšení základního kapitálu ČEZ Distribuce, a. s., 

do obchodního rejstříku ve výši 63 578 396 000 Kč.

Březen

schválení změny sídla společnosti z původního sídla

Vinohradská 325/8, Praha 2, PSČ 120 02 na nové sídlo –

Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02,

schválení řádné účetní závěrky za rok 2005,

schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za

rok 2005.

Duben

schválení vydání hromadných listin akcií ČEZ Distribuce, a. s.,

schválení realizace strategické investiční akce – průmyslová

zóna Nošovice,

školení zaměstnanců týkající se dodržování pravidel

unbundlingu.

Květen

schválení Programu opatření k vyloučení diskriminačního

chování, pravidel pro zpřístupňování informací

neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění

organizačního a informačního oddělení provozovatele

distribuční soustavy (dále jen „Program opatření“) na rok 2006,

konání řádné valné hromady ČEZ Distribuce, a. s.

Hlavní události roku 2006 
a 2007 do uzávěrky 
výroční zprávy
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Hlavní události roku 2007 
do uzávěrky výroční zprávy

Leden

likvidace rozsáhlé kalamity po orkánu Kyrill,

schválení investičních záměrů za více než 350 mil. Kč.

Únor

schválena darovací smlouva Nadaci ČEZ na I. pololetí 

roku 2007.

Březen

návštěva zástupců tří bulharských distribučních společností,

Elektrorazpredelenie Stolichno AD, Elektrorazpredelenie

Sofia Oblast AD a Elektrorazpredelenie Pleven AD, členů

Skupiny ČEZ, v rámci výměny nejlepších praktických

zkušeností v oblasti distribuce,

odstoupení členky představenstva Věry Kučerové,

zvolení Petry Holomkové do funkce členky představenstva,

setkání představenstva ČEZ Distribuce, a. s., se

zaměstnanci společnosti v regionech Sever, Střed, Západ

a Morava.

Duben

setkání představenstva ČEZ Distribuce, a. s., se

zaměstnanci společnosti v regionu Východ,

jmenování Petry Holomkové do funkce ředitelky úseku

Správa společnosti.

Červen

jmenování Pavla Filipi do funkce ředitele úseku Řízení sítí,

schválení darovací smlouvy pro Nadaci ČEZ na II. pololetí

roku 2006,

projednání podkladů pro reálný cash pooling a podmínečné

schválení smlouvy o cash poolingu.

Červenec

konání mimořádné valné hromady ČEZ Distribuce, a. s.

Září

projednány teze kolektivního vyjednávání k navýšení mezd,

zprovoznění stránek www.cezdistribuce.cz v souladu

s Programem opatření 2006.

Říjen

projednání žádosti akcionáře Středočeská energetická a.s.

o svolání mimořádné valné hromady ČEZ Distribuce, a. s.

Listopad

konání mimořádné valné hromady ČEZ Distribuce, a. s.,

schválení snížení základního kapitálu společnosti o částku

14 114 403 912 Kč,

zápis sníženého základního kapitálu ČEZ Distribuce, a. s.,

do obchodního rejstříku ve výši 49 463 992 088 Kč,

snížení jmenovité hodnoty akcie z původní hodnoty 1 000 Kč

za akcii na hodnotu 778 Kč za akcii.

Prosinec

výměna hromadných listin akcií ČEZ Distribuce, a. s.,

v souvislosti se změnou jmenovité hodnoty akcií společnosti,

dokončení příprav finančního plánu na rok 2007.



Nové prostředí 

zcela liberalizovaného trhu 

s elektřinou přináší nové požadavky 

na distribuci elektřiny.

V roce 2006 se oprávněnými 

zákazníky staly i domácnosti, 

které získaly možnost zvolit si 

dodavatele silové elektřiny.

Koncovým zákazníkům 

byla v roce 2006 distribuována 

elektřina v celkové výši 33 TWh.



ČEZ Distribuce, a. s., má za sebou 

první rok podnikání v plném rozsahu 

dle licencovaného území jako 

právní nástupce regionálních 

distribučních společností Skupiny ČEZ. 

Podařilo se nám na jejich dobrou tradici 

navázat, udržet kvalitu dodávek 

i spolehlivost.



Dopis předsedy
představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

ČEZ Distribuce, a. s., má za sebou první rok podnikání

v plném rozsahu dle licencovaného území jako právní

nástupce regionálních distribučních společností Skupiny ČEZ

v oblasti distribuce elektrické energie. Již na počátku roku

2006 byly splněny naše hlavní cíle v oblasti stabilizace

společnosti a její konsolidace po převzetí majetku

distribučních soustav ve výši více než 63 mld. Kč.

Manažerům společnosti a všem pracovníkům včetně našich

partnerů se podařilo navázat na dobrou tradici regionálních

distribučních společností a udržet kvalitu dodávek

i spolehlivost. V roce 2006 byla koncovým zákazníkům

distribuována elektřina v celkové výši 33 TWh. Významnou

výzvou počínaje červnem 2006 bylo zavedení placení

náhrad spojených s kvalitou dodávek a služeb dle vyhlášky

Energetického regulačního úřadu č. 540/2005, Sb., o kvalitě

dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

V této oblasti se podařilo dosáhnout mimořádně dobrých

výsledků a potvrdit správnost nastavení procesů společnosti

a externích vztahů v novém unbundlovaném modelu 

Skupiny ČEZ z pohledu ČEZ Distribuce, a. s.

Rok 2006 byl předposledním rokem, kdy se zaměstnanci

akciové společnosti ČEZ Distribuce aktivně podíleli na

činnosti v rámci Projektu VIZE 2008 před jeho ukončením.

ČEZ Distribuce, a. s., dosáhla v roce 2006 zisku po zdanění

ve výši 362 mil. Kč. Ekonomické výsledky společnosti jsou

především ovlivněny výší přeceněného majetku a jeho

odpisy a také jednorázovým odpisem vybraného majetku

v roce 2006. Druhým faktorem ovlivňujícím zisk společnosti,

který je v oblasti regulovaného podnikání kompenzován

v následujících letech dle platných pravidel, je výkup

elektřiny z obnovitelných zdrojů podmíněný změnou

legislativy v této oblasti.

Nové prostředí zcela liberalizovaného trhu s elektřinou

přináší nové požadavky i na distributora elektřiny a na

vedení společnosti, které musí flexibilně reagovat na tyto

změny. Společnost na základě střednědobé strategie

v oblasti obnovy a rozvoje distribuční soustavy investovala

v roce 2006 do zařízení 5 668 mil. Kč a provedla jmenovité

opravy za 1 113 mil. Kč.

Za představenstvo ČEZ Distribuce, a. s., chci poděkovat

všem zákazníkům a partnerům za korektní postoje

a zaměstnancům společnosti za dobře odvedenou práci.

Jiří Kudrnáč

předseda představenstva 

a generální ředitel

ČEZ Distribuce, a. s. Dopis předsedy představenstva8





Orgány společnosti 
a její management

Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady v souladu

se Stanovami ČEZ Distribuce, a. s. Dozorčí rada volí

a odvolává členy představenstva. Představenstvo jmenuje

a odvolává generálního ředitele a další členy výkonného

vedení společnosti.

Dozorčí rada společnosti

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na

uskutečňování podnikatelské činnosti představenstva a na to,

jak představenstvo vykonává svou působnost. Dozorčí rada

má šest členů, z nichž čtyři volí a odvolává valná hromada

a dva jsou voleni zaměstnanci v souladu s ustanovením 

§ 200 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném

znění. Podrobnosti o zasedání, schvalování, jednání

a rozhodování dozorčí rady upravuje vlastní Jednací řád

dozorčí rady ČEZ Distribuce, a. s. V roce 2006 se

uskutečnilo 10 zasedání dozorčí rady.

Tomáš Pleskač (*1966) 

předseda dozorčí rady od 31. 3. 2005

Absolvent Provozně ekonomické fakulty Mendelovy

zemědělské a lesnické univerzity v Brně, titul MBA získal na

Prague International Business School. V současné době

zastává funkci ředitele divize Distribuce ve společnosti 

ČEZ, a. s. Je členem dozorčí rady společnosti ČEZData, s.r.o.,

a členem dozorčí rady akciové společnosti Severomoravská

energetika. Do 22. 9. 2006 byl členem dozorčí rady

společnosti Elektrovod Holding, a.s., se sídlem v Bratislavě.

Otto Karl (*1943) 

místopředseda dozorčí rady od 31. 3. 2005

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze.

V současné době zastává funkci ředitele správního úseku 

ve společnosti Středočeská energetická a.s. Je členem

dozorčí rady společnosti ELTRAF, a.s., a předsedou

představenstva společnosti Středočeská energetická a.s.

Jaroslav Janda (*1945) 

člen dozorčí rady od 11. 5. 2006

Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni

(dnes Západočeská univerzita v Plzni). V současné době

zastává pozici vedoucího oddělení výkonu správy majetkových

účastí ČEZ, a. s. Je předsedou dozorčích rad ve

společnostech Středočeská energetická a.s., PPC Úžín, a.s.,

I & C Energo a.s., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., 

a ČEZ Měření, s.r.o.

Miroslav Kekule (*1946) 

člen dozorčí rady od 31. 3. 2005

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze.

V současné době zastává funkci ředitele úseku Podpora

řízení distribuce ve společnosti ČEZ, a. s. Je členem správní

rady Nadačního fondu Technické univerzity v Liberci

(v likvidaci).

Irena Klůsová (*1953) 

členka dozorčí rady zvolená zaměstnanci od 9. 5. 2006

Absolventka střední průmyslové školy stavební. Pracuje

v úseku Správa společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve funkci

specialistky řízení aktiv. Je členkou dozorčí rady společnosti

Severočeská energetika, a.s.

Pavel Kraják (*1953) 

člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od 9. 5. 2006

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze.

Pracuje ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v úseku Řízení

sítí ve funkci specialisty pro legislativu řízení v reálném čase.

Je členem dozorčích rad ve společnostech Východočeská

energetika, a.s., a VČE - montáže, a.s.

Seznam členů dozorčí rady ČEZ Distribuce, a. s.,

kteří ukončili svou činnost v roce 2006,

respektive do uzávěrky výroční zprávy 20. dubna 2007

Antonín Ješátko (*1950) 

člen dozorčí rady od 31. 3. 2005 do 31. 3. 2006

Martin Koch (*1959) 

člen dozorčí rady od 31. 3. 2005 do 31. 3. 2006

Lubomír Štěpán (*1955) 

člen dozorčí rady od 31. 3. 2005 do 31. 3. 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Orgány společnosti a její management10



Představenstvo společnosti

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její

činnost a jedná jejím jménem. Členy představenstva volí

a odvolává dozorčí rada. Působnost představenstva je

vymezena ve stanovách společnosti schválených valnou

hromadou. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech

společnosti, pokud je právní předpis nebo stanovy

společnosti nesvěřují do působnosti jiného orgánu

společnosti. Podrobnosti o zasedání, schvalování, jednání

a rozhodování představenstva upravuje vlastní Jednací řád

představenstva ČEZ Distribuce, a. s.

Představenstvo má pět členů, členové představenstva volí

svého předsedu a místopředsedu. V roce 2006 se

uskutečnilo 18 zasedání představenstva. V souladu

s právními předpisy a stanovami společnosti je o vybraných

záležitostech informována dozorčí rada.

Jiří Kudrnáč (*1965) 

předseda představenstva od 31. 3. 2005

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je

členem dozorčí rady společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

Martin Němeček (*1966) 

místopředseda představenstva od 31. 3. 2005

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. 

Je místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Distribuční

služby, s.r.o., a členem dozorčí rady společnosti ESS s.r.o.

Orgány společnosti a její management ČEZ Distribuce, a. s. 11



Pavel Filipi (*1953) 

člen představenstva od 1. 1. 2006

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze,

postgraduálního studia Systémové řízení v energetice

a certifikovaného studia corporate governance. Je členem

správní rady Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Petra Holomková (*1968) 

členka představenstva od 15. 3. 2007

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Je místopředsedkyní představenstva společnosti

Středočeská energetická a.s.

Filip Secký (*1970) 

člen představenstva od 31. 3. 2005

Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. 

Je členem dozorčí rady společnosti ČEZ Měření, s.r.o.

Seznam členů představenstva ČEZ Distribuce, a. s.,

kteří ukončili svoji činnost v roce 2006,

respektive do uzávěrky výroční zprávy dne 20. dubna 2007

Věra Kučerová (*1942) 

členka představenstva od 19. 8. 2005 do 15. 3. 2007

ČEZ Distribuce, a. s. Orgány společnosti a její management12



Principy odměňování 

členů představenstva a dozorčí rady

Principy odměňování představenstva a dozorčí rady

společnosti se řídí pravidly schválenými valnou hromadou

společnosti.

V roce 2006 neposkytla společnost členům statutárního

orgánu a členům dozorčí rady úvěr ani půjčku a nepřevzala

za ně žádná ručení nebo zajištění či plnění.

Principy odměňování výkonného vedení společnosti

Manažerská smlouva generálního ředitele byla schválena

představenstvem společnosti. Dozorčí rada společnosti

schválila jmenovité úkoly generálního ředitele vázané 

na motivační systém, který je v souladu s pravidly

unbundlingu závislý výhradně na dosažených výsledcích

ČEZ Distribuce, a. s. U ostatních členů výkonného vedení

jsou principy odměňování a jmenovité úkoly nastaveny

rozpracováním na úkoly generálního ředitele. Jmenovité

úkoly jednotlivých manažerů jsou vyhodnocovány ročně.

Výkonné vedení společnosti

Jiří Kudrnáč (*1965)

generální ředitel

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce předsedy

představenstva.

Martin Němeček (*1966) 

ředitel úseku Poskytování sítí

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce místopředsedy

představenstva.

Pavel Filipi (*1953) 

ředitel úseku Řízení sítí

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce člena

představenstva.

Petra Holomková (*1968) 

ředitelka úseku Správa společnosti 

Osobní údaje jsou uvedeny u její funkce členky

představenstva.

Filip Secký (*1970) 

ředitel úseku Obnova sítí

Osobní údaje jsou uvedeny u jeho funkce člena

představenstva.

Seznam členů výkonného vedení ČEZ Distribuce, a. s.,

kteří ukončili svou činnost v roce 2006,

respektive do uzávěrky výroční zprávy 20. dubna 2007

Věra Kučerová (*1942)

ředitelka úseku Správa společnosti 

od 19. 8. 2005 do 31. 3. 2007
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Celkové náklady na vzdělávání 

a rozvoj zaměstnanců v roce 2006 

činily 4,2 mil. Kč.

Hlavním a významným úkolem 

společnosti je zajištění odpovědné role 

správce aktiv distribuční soustavy 

v napájecí oblasti Skupiny ČEZ.

V průběhu roku 2006 se společnost 

vypořádala s 1 361 kalamitními stavy 

bez výrazného ovlivnění kvality dodávek 

elektřiny a souvisejících služeb.



Základní kapitál společnosti 

ve výši 49 463 992 088 Kč je rozvržen 

do 63 578 396 kusů akcií na jméno, 

o jmenovité hodnotě 778 Kč.



Rok 2006 je druhým rokem existence společnosti, zároveň však

prvním rokem, ve kterém společnost fungovala v plném rozsahu.

Společnost vznikla v březnu 2005 se základním kapitálem 

25 mil. Kč, každá z pěti regionálních distribučních společností

Skupiny ČEZ vložila 5 mil. Kč. Od 1. září 2005 probíhalo

v měsíčních intervalech postupné vkládání distribučních částí

čtyř regionálních distribučních společností. Ke vkladu poslední

distribuční části regionální distribuční společnosti

Severomoravská energetika, a. s., došlo 1. ledna 2006.

Společnost převzala činnosti související s bezpečným

a spolehlivým provozem distribuční soustavy na hladinách

velmi vysokého napětí (vvn), vysokého napětí (vn) a nízkého

napětí (nn) včetně poskytování služby distribuce elektrické

energie konečným zákazníkům přímo nebo prostřednictvím

obchodníků s elektřinou.

Rok 2006 je druhým rokem druhého regulačního období, kdy

pokračovala regulace cen v rámci liberalizace elektroenergetiky.

Oprávněnými zákazníky se v roce 2006 staly i domácnosti,

a mají tak možnost zvolit si dodavatele silové elektřiny. Ceny

stanovené Energetickým regulačním úřadem jsou pro rok 2006

jednotné pro celou akciovou společnost ČEZ Distribuce.

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Tvorba zisku (mil. Kč)

V hodnoceném roce společnost dosáhla výsledku hospodaření

před zdaněním ve výši 464 mil. Kč, po odečtení daně z příjmů

byl výsledek hospodaření 362 mil. Kč.

Provozního výsledku hospodaření bylo dosaženo ve výši 

410 mil. Kč. Hrubá marže z distribuce elektrické energie

dosáhla hodnoty 14 761 mil. Kč. Výsledek hospodaření

z provozní činnosti bez hrubé marže z distribuce elektrické

energie dosáhl ztráty ve výši 14 351 mil. Kč.

Finanční výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 54 mil. Kč 

a je tvořen výnosovými úroky ve výši 50 mil. Kč, výnosy

z krátkodobého finančního majetku ve výši 5 mil. Kč

a finančními náklady ve výši 1 mil. Kč.
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Celkové náklady bez daně z příjmů v roce 2006 dosáhly výše 29 790 mil. Kč. Největší hodnotu tvoří náklady na nákup silové

elektrické energie, na ztráty a náklady na nákup systémových a distribučních služeb ve výši 14 247 mil. Kč. Dále pak ostatní

náklady výkonové spotřeby ve výši 8 082 mil. Kč, osobní náklady ve výši 729 mil. Kč, odpisy dlouhodobého majetku ve výši 

6 211 mil. Kč a ostatní provozní náklady ve výši 440 mil. Kč.

Celkové výnosy dosáhly v roce 2006 výše 30 254 mil. Kč a byly převážně tvořeny tržbami z prodeje systémových a distribučních

služeb ve výši 28 999 mil. Kč, ostatními tržbami a výkony ve výši 381 mil. Kč a ostatními provozními výnosy ve výši 819 mil. Kč.

Struktura majetku

Aktiva

Bilanční suma dosáhla hodnoty 76 717 mil. Kč.

Dlouhodobý majetek dosáhl výše 62 743 mil. Kč. Největší položku tvořily stavby ve výši 47 464 mil. Kč, samostatné movité věci

ve výši 10 515 mil. Kč, nedokončené hmotné investice ve výši 4 183 mil. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 97 mil. Kč.

Oběžná aktiva byla ve výši 13 962 mil. Kč. Největších hodnot dosáhly pohledávky za ovládající a řídící osobou v rámci

skupinového cash poolingu ve výši 3 486 mil. Kč, krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v hodnotě 409 mil. Kč, dohadné

položky aktivní ve výši 8 058 mil. Kč, které představují převážně nevyfakturované dodávky služeb spojených s distribucí

elektrické energie, krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 902 mil. Kč a krátkodobý finanční majetek ve výši 949 mil. Kč.

Struktura aktiv (mil. Kč)

Pasiva

Hodnota vlastního kapitálu byla 49 602 mil. Kč. Základní kapitál je tvořen hodnotou zapsanou v obchodním rejstříku ve výši 

49 464 mil. Kč. Další položkou vlastního kapitálu byl zákonný rezervní fond ve výši 2 406 mil. Kč a neuhrazená ztráta minulých let

v hodnotě 2 630 mil. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období byl ve výši 362 mil. Kč.

Cizí zdroje dosáhly výše 21 151 mil. Kč. Největší hodnoty tvořila rezerva na daň z příjmů ve výši 709 mil. Kč, odložený daňový

závazek ve výši 8 448 mil. Kč, krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 2 134 mil. Kč, krátkodobé přijaté zálohy ve výši 

8 159 mil. Kč a dohadné účty pasivní ve výši 1 573 mil. Kč.

Ostatní pasiva dosáhla hodnoty 5 963 mil. Kč a představují především výnosy příštích období z podílů žadatelů o připojení.

Struktura pasiv (mil. Kč)
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Financování společnosti

Tvorba a užití finančních zdrojů (mil. Kč)

Tvorba a užití finančních zdrojů (mil. Kč)

2005 2006

Stav peněžních prostředků na počátku roku 25 1 490

Výsledek hospodaření z běžné činnosti před zdaněním 343 464

Zaplacená daň za běžnou činnost a doměrky daně za minulá odbobí 0 0

Odpisy stálých aktiv a pohledávek 934 6 211

Změna stavu pracovního kapitálu -27 1 938

Ostatní provozní činnost -50 -376

Investiční činnost -265 -5 289

Finanční činnost 530 -3 489

Stav peněžních prostředků na konci roku 1 490 949

Krátkodobý finanční majetek dosáhl k 31. 12. 2006 výše 949 mil. Kč.

Na tvorbě peněžních prostředků z provozní činnosti ve výši 8 187 mil. Kč se podílely následující položky:

výsledek hospodaření běžné činnosti před zdaněním 464 mil. Kč

odpisy stálých aktiv a pohledávek 6 211 mil. Kč

změny stavu pracovního kapitálu 1 938 mil. Kč

ostatní provozní činnost 376 mil. Kč

Na čerpání peněžních prostředků z investiční činnosti ve výši 5 289 mil. Kč se největší hodnotou podílely výdaje na pořízení

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, na který bylo v roce 2006 vynaloženo 5 393 mil. Kč.

Na snížení peněžních prostředků z finanční činnosti ve výši 3 489 mil. Kč se největší měrou podílelo zapojení společnosti do

skupinového cash poolingu ve výši 3 486 mil. Kč.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost

Společnost nemá k 31. 12. 2006 žádné bankovní úvěry a výpomoci.

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

Jednotka 2005 2006

Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 0,53 0,63

Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE) netto % 0,70 0,83

Rentabilita aktiv, čistá (ROA) netto % 0,45 0,54

EBIT marže % 7,21 1,4

Finanční dluh/vlastní kapitál % 0 0

Finanční dluh/EBITDA % 0 0

Celková likvidita % 65 78

Poměr provozního cash flow k závazkům % 17,30 89,6

Obrat aktiv 1 0,08 0,43

Krytí stálých aktiv % 91,07 93,71

Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku % 1,94 10,75
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Hlavní podnikatelská 
činnost v roce 2006

K datu 1. 1. 2006 došlo k poslednímu vkladu distribuční části

akciové společnosti Severomoravská energetika, čímž byla

uzavřena etapa transformace společností Západočeská

energetika, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská

energetika, a.s., Středočeská energetická a.s. a rovněž již

uvedené společnosti Severomoravská energetika, a. s., do

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Byla zahájena etapa

sjednocování procesů v jednotlivých regionech včetně

sjednocení vydávaných tiskovin, počínaje žádostmi o připojení

a konče smlouvami o poskytnutí distribuce. Obsluha

zákazníků byla prováděna s využitím jednotného informačního

systému nejen vlastními zaměstnanci, ale i servisními

organizacemi se smluvním zajištěním z pohledu naplnění

povinností daných zákonem č. 458/2000 Sb., energetický

zákon. V jednotném informačním systému byla zajištěna

obsluha zákazníků nn, výplata regulovaných poplatků vůči

podporovaným výrobcům z obnovitelných zdrojů

a kombinované výroby elektřiny a tepla prostřednictvím

smluvní společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Další

smluvní společnost ČEZ Měření, s.r.o., v tomto systému

zajišťovala odečty naměřených dat u všech zákazníků, a to jak

u ročních odečtů na hladině nn, tak u průběhových měření na

vyšších napěťových hladinách. S touto společností byla rovněž

smluvně zajištěna zodpovědnost za předávání těchto dat

Operátoru trhu s elektřinou s ohledem na zákonnou povinnost

předávání dat.

Počet odběrných míst k 31. 12. 2006 3 475 044

z toho: na hladině vvn 129

na hladině vn 13 256

na hladině nn 3 461 659 

Vlastní výkony na zařízení distribuční soustavy (od zajišťování

pracovišť pro práce na zařízení až po likvidaci poruch se

zajištěním případných náhradních dodávek) byly smluvně

zajištěny s jednotlivými regionálními distribučními společnostmi

Skupiny ČEZ.

Ke dni 1. 7. 2006 byly části podniků jednotlivých regionálních

distribučních společností vloženy do společnosti ČEZ

Distribuční služby, s.r.o. Od tohoto data má ČEZ Distribuce, a. s.,

uzavřený pouze jeden smluvní vztah se společností 

ČEZ Distribuční služby, s.r.o., namísto dosavadních pěti.

Společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., vykonává preventivní

prohlídky zařízení distribuční soustavy dle stanoveného

rozsahu a lhůt. Lhůty pro jednotlivá zařízení byly sjednoceny

v rámci všech regionů ČEZ Distribuce, a. s., s ohledem na

optimální využití finančních prostředků.

Klimatické podmínky v roce 2006 byly příznivé. Chladná zima

a horké léto pozitivně ovlivnily poptávku po elektrické energii,

což se promítlo do výše distribuovaného množství elektřiny.

Závěr roku 2006 byl naopak výrazně teplejší, než obvykle

bývá, což se příznivě promítlo do nízkého počtu poruch

zapříčiněných zimními námrazami. Teplejší zimní měsíce

negativně neovlivnily plánované množství distribuované

elektrické energie vzhledem k předcházejícímu období.

Za významný mezník roku 2006 pro společnost lze

jednoznačně považovat uvedení dlouho diskutované vyhlášky

Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb., o kvalitě

dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice,

do praxe. Z pohledu provozovatele distribuční soustavy lze

vydání této vyhlášky charakterizovat jako historický okamžik,

kdy obdobná vyhláška umožňující zákazníkům požadovat

finanční náhradu za nekvalitní služby neměla dosud

v energetice obdobu. Ve druhé polovině roku 2006, kdy mohli

zákazníci tuto vyhlášku uplatnit, vyplatila společnost náhradu

pouze v sedmi případech. Žádná z vyplacených náhrad

nebyla přímo způsobena zaměstnanci ČEZ Distribuce, a. s.

Všechny vyplacené náhrady byly následně přefakturovány

servisním organizacím.

Konkrétní výsledky úrovně standardů dle uvedené vyhlášky

jsou následující:

Průměrný počet přerušení – SAIFI Počet/zákazník/rok

z toho: na hladině vvn 0,270

na hladině vn 2,450

na hladině nn 0,312

Průměrná celková doba přerušení – SAIDI Minuty/zákazník/rok

z toho: na hladině vvn 7,694

na hladině vn 213,694

na hladině nn 44,360

Kromě dodržení provozních parametrů byla zpracována

i naprostá většina administrativně správních požadavků

plynoucích z vlastnictví licence na distribuci elektrické

energie. Rozsah zajišťovaných služeb jak vlastními

zaměstnanci, tak smluvně zajištěnými organizacemi je 

uveden v následujícím přehledu.

Rozsah počtu významných Celkový počet
administrativně správních požadavků

Zpracování stanoviska k žádosti o připojení 125 139

Osazení měřicí soupravy (včetně osazení po odpojení) 151 392

Vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy 44 590

Reklamace odečtených a vyfakturovaných hodnot 24 432

Reklamace kvality distribuované energie 1 328

Z celkového počtu reklamací a stížností zákazníků bylo

důvodných reklamací a stížností shledáno necelých 5 %.



V roce 2006 byly uzavřeny rámcové smlouvy se 17 obchodníky,

prostřednictvím kterých se zákazníci rozhodli využít legislativní

možnosti k uzavření sdružených smluv na dodávku elektřiny

a souvisejících služeb. V návaznosti na uzavřené rámcové

smlouvy byly v průběhu roku vytvořeny podmínky pro fakturaci

plynoucí z těchto smluv, prováděnou dle Podmínek provozování

distribuční soustavy na bázi agregovaných faktur. Rozsah

a struktura počtu smluvních vztahů je následující:

Počet odběrných míst pod sdruženou smlouvou k 31. 12. 2006 3 472 359

Počet odběrných míst 
s individuální smlouvou na poskytnutí distribuce 2 685

Různorodost rozsahu dokumentace stávajícího zařízení měla

dopad kromě jiného i do oblasti majetkoprávních vztahů mezi

společností a jejím okolím. Zvýšily se nároky jak fyzických, tak

zejména právnických osob na uzavírání nájemních vztahů,

případně na jiné způsoby narovnání historicky vzniklých

skutečností. Strategií společnosti nadále zůstává postupovat

v těchto případech v souladu s ustanovením zákona 

č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění

s upřednostněním jednorázových plateb plynoucích

z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene či ze smluv

týkajících se vzniku a zániku věcných a jiných práv se

zápisem do katastru nemovitostí. Vzhledem k rozsahu zařízení

distribuční soustavy se jedná o dlouhodobou činnost, nicméně

proces narovnání byl ve společnosti jasně nastaven a v roce

2006 začal být důsledně uplatňován.

V oblasti řízení sítí ČEZ Distribuce, a. s., bylo podle návrhu

optimální dispečerské struktury pro řízení sítí v rámci 

licence z dubna 2005 naplněno organizační schéma podle

plánovaného časového harmonogramu k 1. 2. 2006. 

Po vyhodnocení prvních zkušeností s jeho fungováním v období

od 1. 2. 2006 do 30. 4. 2006 a po zohlednění aktuálních

legislativních a provozních změn v problematice provozování

energetické soustavy České republiky byla navržena

aktualizace procesů s realizací změn. Byla sjednocena

podstatná část těchto činností, bylo zavedeno jednotné

vykazování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících

služeb podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu 

č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících

služeb v elektroenergetice.

V roce 2006 byl kladen velký důraz na pokračování Projektu

automatizovaného systému dispečerského řízení, jehož

příprava byla zahájena v dubnu 2006. Realizační projekt byl

dokončen v prosinci téhož roku.

V průběhu roku vzniklo při provozování distribuční soustavy

vlivem nepříznivého počasí celkem pět kalamitních stavů.

Zaznamenané kalamitní stavy v roce 2006, které byly hlášeny

Energetickému regulačnímu úřadu:

lednová sněhová kalamita v regionu Morava, kdy bylo

oznámeno 148 mimořádných přerušení,

v průběhu záplav od 27. 3. do 6. 4. bylo oznámeno 

289 mimořádných přerušení,

přechod podružné studené fronty doprovázené bouřkami

a vichřicemi v období od 20. 5. do 21. 5., oznámeno bylo

627 mimořádných přerušení,

opětovné lokální záplavy ve dnech 28. 5. a 29. 5. si vyžádaly

11 mimořádných přerušení,

srpnový silný déšť ve dnech 7. 8. a 8. 8., doprovázený

vichřicí, vyvolal 286 mimořádných přerušení.

Vyjma kalamitních stavů zaznamenaly dispečinky v roce 2006

následující poruchovosti, kdy délka přerušení dodávky

elektrické energie byla delší než tři minuty, s dopadem

nejméně na jednoho zákazníka:

70 poruch na hladině vvn,

4 948 poruch na hladině vn,

42 908 poruch na hladině nn.

V roce 2006 bylo poprvé sledováno plnění garantovaných

standardů dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu 

č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících

služeb v elektroenergetice. V souladu s ustanovením § 5

(poruchy) citované vyhlášky nebyl dodržen standard 

u 126 přerušení (0,27 %) a v souladu s ustanovením § 6

(plánovaná přerušení) nebyl dodržen standard 

u 117 přerušení (0,62 %).

Rok 2006 potvrdil, že pro řízení procesů je nezbytné mít

jednotnou informační podporu, z čehož plyne tlak na

sjednocení informačních systémů. Prioritou je aktivní účast na

projektu zavedení jednotného technického informačního

systému s maximální podporou výkaznictví a prokazování

parametrů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb dle

příslušné legislativy, zejména vyhlášky č. 404/2005 Sb.

(regulační výkaznictví) a rovněž vyhlášky Energetického

regulačního úřadu č. 540/2005 Sb. (výkazy kvality dodávek).

Za klíčovou činnost je ve společnosti považováno jednotné

vystupování směrem k zákazníkům, plynoucí nejen z titulu

vlastnictví distribučního majetku, ale i z povinností držitele

licence na distribuci elektrické energie. ČEZ Distribuce, a. s.,

chce v souladu s ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb.,

energetický zákon, naplňovat princip rovného přístupu

k jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou. Důraz bude kladen

na systém vnitřní kontroly dodržování neznevýhodňujícího

přístupu k jednotlivým konečným zákazníkům, výrobcům,

lokálním distributorům a obchodníkům.
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Strategické záměry
společnosti

Koncepce podnikatelské činnosti

Hlavním a významným úkolem společnosti je zajištění

odpovědné role správce aktiv distribuční soustavy v napájecí

oblasti Skupiny ČEZ, generujícího zisk pro akcionáře

z regulované činnosti distribuce elektrické energie při splnění

podmínek, které jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb.,

energetický zákon, a pravidly Energetického regulačního úřadu.

Cíle podnikatelské činnosti:

neustálé zvyšování kvality služeb nabízených zákazníkům

v oblasti distribuce elektrické energie a připojování

k distribuční soustavě,

zajišťování spolehlivého provozování distribuční soustavy dle

standardů Energetického regulačního úřadu,

růst hodnoty společnosti pro akcionáře.

Zásady pro splnění těchto cílů:

účelný rozvoj soustavy s využitím detailních analýz

návratnosti investic a principů spolehlivosti,

optimální řízení distribuční soustavy s cílem neustálého

snižování výpadků a současně minimalizace ztrát při

dodržení maximální spolehlivosti provozu,

co nejúspornější pořízení nakupovaných služeb s cílem

dosáhnout optimálních nákladů na údržbu a poruchovou

službu.

Předmětem podnikatelské činnosti společnosti ČEZ

Distribuce, a. s., je správa svěřených aktiv a s tím související

výkon vlastnických práv, zajištění distribučních služeb

zákazníkům na všech napěťových úrovních a řízení soustavy

v reálném čase.

Chod společnosti je založen na vyváženém nastavení procesů

s využitím nejlepších zkušeností v oblasti asset managementu.

Současně jsou používány a zaváděny nové principy řízení

nákladů spojených s provozem distribuční soustavy,

standardizace použitých technologií a řízení investičních

rozvojových záměrů.

Cílem je vytvoření atraktivní společnosti pro akcionáře,

management i zaměstnance.

Strategické záměry rozvoje ČEZ Distribuce, a. s.

Mezi záměry pro rok 2007 především patří:

optimalizace organizace a procesů s využitím nejlepších

praktických zkušeností,

zefektivnění vazeb na subjekty uvnitř Skupiny ČEZ,

implementace nástrojů pro ekonomické řízení výkonnosti

společnosti,

implementace jednotného technického a dispečerského

systému.

Cílem je vybudovat úspěšnou společnost v evropském

měřítku, ve které bude prestižní záležitostí pracovat, a současně

dosáhnout jejího zařazení mezi špičkové společnosti z hlediska

ekonomické výkonnosti a dlouhodobé stability v oblasti asset

managementu distribuce elektrické energie.

Očekávaná hospodářská a finanční situace 
ČEZ Distribuce, a. s., v roce 2007

Rok 2007 je druhým rokem regulačního období. Od 1. 1. 2006

jsou oprávněnými zákazníky všichni odběratelé včetně

domácností. Bilance distribuce elektrické energie byla

sestavena s ohledem na předpokládaný vývoj spotřeby

elektrické energie na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.,

se zohledněním principů regulovaných cen stanovených

Energetickým regulačním úřadem jak na straně nákupu, tak na

straně prodeje. Tyto principy mají zajistit pokrytí oprávněných

nákladů distribuční společnosti včetně tvorby zdrojů na obnovu

a rozvoj distribuční soustavy a zajištění výnosů pro akcionáře.

Plán společnosti byl navržen v období prvního roku fungování

společnosti v plném rozsahu. Zdrojem pro tvorbu plánu byly

skutečné hodnoty ČEZ Distribuce, a. s., za rok 2006.

Plán společnosti na rok 2007 předpokládá tržby ve výši 

30 002 mil. Kč, hospodářský výsledek před zdaněním ve výši

1 594 mil. Kč a investiční výdaje ve výši 5 808 mil. Kč.
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Investiční výstavba

V roce 2006 společnost investovala do obnovy a rozvoje

distribuční soustavy 5 668 mil. Kč. Tento rok byl z pohledu

rozvoje distribuční soustavy rovněž rokem zahájení přípravy

a následné výstavby zařízení distribuční soustavy pro připojení

velkých významných průmyslových zón.

Hlavní cíle investiční politiky

Hlavní aktivity v oblasti investiční výstavby byly zaměřeny

převážně do zařízení distribuční soustavy s cílem co

nejefektivněji rozvíjet majetek společnosti, zlepšovat kvalitu,

spolehlivost a bezpečnost provozu distribuční soustavy.

Rozvojové záměry byly připraveny a realizovány v souladu

s platnou legislativou, zejména s vyhláškou Energetického

regulačního úřadu č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny

a souvisejících služeb v elektroenergetice, a Pravidly provozování

distribučních soustav.

Přehled investovaných prostředků v roce 2006, plán na rok 2007 (mil. Kč)

Skutečnost 2006 Plán 2007

Stavby vvn 626 887

Stavby vn 1 750 1 648

Stavby nn 2 697 2 421

Podpůrné investice 189 255

Elektroměry 406 597

Celkem 5 668 5 808

Investice v roce 2006 (mil. Kč)

Investice do distribuční soustavy

V celé distribuční soustavě byla, stejně jako v roce 2005,

investiční činnost zaměřena převážně na stavby vn a nn. Zde

se jednalo o stavby přípojek a přeložek na základě požadavků

zákazníků, tedy vyvolaných investic a staveb z programu

unifikace sítí. Zásadní význam mají prostředky trvale vkládané

do rekonstrukcí a obnovy kabelových a vrchních sítí vysokého

a nízkého napětí a v neposlední řadě i výstavba distribučních

transformačních stanic vn/nn. U staveb vvn se jednalo

převážně o rekonstrukce a výstavbu transformoven vvn/vn.

Z celkové výše investičních prostředků v oblasti distribuce

představují 4 447 mil. Kč investice do staveb vn a nn. 

Na stavby vvn bylo vynaloženo 626 mil. Kč.

ČEZ Distribuce, a. s. Investice22

Investice

stavby vvn

stavby vn

stavby nn

podpůrné investice

elektroměry

31 %
1 750

48 %
2 697

3 %
189

7 %
406

11 %
626



Nejvýznamnější stavby vn, nn

region Střed

rekonstrukce vedení transformovny 22 kV Kralupy – Úžice,

průmyslová zóna Nymburk 22 kV,

region Západ

výstavba dvojitého vedení vn pro zvýšení kapacity zásobování

společností Haas Fertigbau Chanovice (Horažďovicko),

připojení průmyslové zóny v Domažlicích,

region Sever

Česká Lípa – rekonstrukce vn 35 kV Česká Lípa – Mimoň,

rekonstrukce nn Horní Chřibská,

region Východ

nová rozvodna 35 kV v transformovně Ústí nad Orlicí,

zahájení první etapy rekonstrukce transformovny 

35 kV Semily,

region Morava

Nošovice – napájení průmyslové zóny, rozšíření

transformovny 110 kV a výstavba transformovny 22 kV,

Ostrava – Hrabová, průmyslová zóna, výstavba spínací

stanice 22 kV.

Nejvýznamnější stavby vvn

region Střed

výstavba nové transformovny 110/22 kV Rakovník,

nové vedení 110 kV Lišany – Rakovník,

region Západ

rekonstrukce rozvodny 110 kV Jindřichov,

II. etapa rekonstrukce rozvodny 110 kV Plzeň-jih,

region Sever

venkovní vedení110 kV Česká Lípa – Noviny,

Žatec PZ Triangle – nová transformovna 110/22 kV,

region Východ

rekonstrukce rozvodny 110 kV v transformovně 400/110 kV

Neznášov,

rekonstrukce rozvodny 110 kV v transformovně 400/110 kV

Krasíkov,

region Morava

rekonstrukce rozvodny 110 kV Lískovec,

rekonstrukce vedení vvn 110 kV č. 601/602 

Albrechtice – Ropice.

Ostatní investice

Investice do podpůrného majetku ve výši 189 mil. Kč

představovaly především posilování provozních a řídicích

systémů a nákup přístrojů pro měření kvality elektrické energie.

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje

V průběhu roku pokračovalo řešení některých úkolů z oblasti

výzkumu a vývoje ve spolupráci s odbornými pracovišti 

EGÚ Brno,a.s., EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Českého

vysokého učení technického v Praze a Západočeské

univerzity v Plzni.

Jednalo se především o:

pokračování studie vyobrazení námrazy na vodičích,

metodiku přípravy a tvorby investičního plánu,

metody a modely korekcí výpočtu sítí vn podle měření

vývodů transformátorů vvn/vn,

rozvoj a optimalizaci dispečerského řízení,

nástroje a metody hodnocení měření kvality,

problematiku alternativních zdrojů elektrické energie 

(vítr, kogenerace),

optimalizaci chodu soustav sítí vvn,

metody vyhodnocování zpětných vlivů na zařízeních

připojovaných k distribuční soustavě.

ČEZ Distribuce, a. s., byla i nadále účastníkem oponentních

řízení pro granty udělované vysokým školám Grantovou

agenturou České republiky, státních závěrečných zkoušek

a stejně tak se v roce 2006 podílela na zadávání 

diplomových a bakalářských prací studentům vysokých 

škol s elektrotechnickým zaměřením.
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Systém řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v akciové

společnosti ČEZ Distribuce vychází ze strategie a bezpečnostní

politiky společnosti, programů k naplnění strategie bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci, organizační struktury managementu

a systému odpovědností. Součástí systému jsou plány

vzdělávání, auditorské a kontrolní činnosti. Mezi důležité

principy v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

patří princip uplatňování zpětné vazby, který je zárukou

efektivního řízení této činnosti.

K jeho zavedení bylo zapotřebí:

zařazení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do oblasti

řízení společnosti včetně metodického řízení spolupracujících

sesterských společností,

identifikace a vyhodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti

a zdraví zaměstnanců, přijímání a realizace opatření ke

snižování a eliminaci těchto rizik na distribučním zařízení,

přijímání opatření k prevenci sociálních rizik, úrazů a nemocí

s přihlédnutím k demografickým změnám při samotném

výkonu práce zaměstnanců,

zvyšování úrovně ochrany zdraví s důrazem na organizaci

práce a výcvik zaměstnanců k dodržování bezpečnosti práce,

posílení vědomí odpovědnosti zaměstnance za ochranu

vlastního zdraví,

prosazování přijaté politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a vytváření podmínek pro návrhy a podněty

zaměstnanců k řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, jež povedou k neustálému zvyšování úrovně

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Řízení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Ve společnosti byla přijata metodika řízení rizik, která stanovuje

postup pro jejich analýzu a následné vyhodnocování. Stanovení

opatření ke snížení rizikovosti práce, případně k její úplné

eliminaci, je cílem tohoto procesu. Vyhodnocení rizik se

stanovenými opatřeními musí být v objektech distribuční soustavy

nezbytnou součástí Místních provozních a pracovních předpisů.

Systém řízení kvality

Úkolem společnosti v oblasti řízení kvality v roce 2006 bylo

udržet vysokou úroveň kvality všech souvisejících procesů

v rámci licencované činnosti – distribuce elektrické energie.

Hlavním cílem představitelů společnosti, výkonného vedení,

ale i techniků a pracovníků odpovědných za funkčnost

systému řízení jakosti bylo eliminovat možná rizika

organizačních změn a případné nepříznivé dopady

transformace na zákazníky a na provoz zařízení. V kontextu

s tímto cílem lze konstatovat, že i přes vysoké nároky na

zaměstnance společnosti při realizaci změn nedošlo k poklesu

úrovně kvality služeb pro konečné zákazníky.

Ochrana životního prostředí

ČEZ Distribuce, a. s., věnuje v souladu s platnou legislativou

stálou pozornost vytváření podmínek pro ochranu životního

prostředí. Autorizovaní a specializovaní zaměstnanci společnosti

v oboru ekologie se v péči o životní prostředí věnovali všem jeho

složkám, zejména odpadovému a vodnímu hospodářství,

nakládání s chemickými látkami a ochraně ovzduší.

V ČEZ Distribuce, a. s., bylo vybráno celkem 78 lokalit

s výskytem staré ekologické zátěže. Z tohoto počtu byly v roce

2006 sanovány dvě lokality a na osmi lokalitách byla sanace

započata. Ze státního fondu vyčleněného pro účely likvidace

starých ekologických zátěží bylo pro účely ČEZ Distribuce, a. s.,

čerpáno 65 082 tis. Kč.

V úseku ochrany přírody se stala stěžejním tématem ochrana

ptactva před úrazem elektrickým proudem. Společnost vyšla

vstříc platné legislativě a v současné době spolupracuje v této

oblasti jak s ornitology, tak s Ministerstvem životního prostředí

České republiky. Nad rámec platné legislativy byly připraveny

podklady, které řeší problematiku ochrany ptactva ve

vybraných oblastech.

Další rozsáhlou oblastí v naplňování platné legislativy je

nakládání s polychlorovanými bifenyly, kde byla řešena

koordinace vzorkování zařízení na přítomnost těchto látek.

Zajišťování požární ochrany

Cílem požární ochrany ve společnosti bylo v uplynulém roce

trvalé vytváření technicko-organizačních podmínek pro

bezpečný provoz, ochranu majetku a zaměstnanců. Proces

řízení požární ochrany byl ve společnosti centrálně zajišťován

odborem Integrovaného řízení kvality, který pravidelně

vyhodnocoval aktuální stav v této oblasti, a to i ve

společnostech spolupracujících na zařízení vlastněném

držitelem licence na distribuci elektrické energie.

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ekologie a požární ochrany

V průběhu roku 2006 byly uzavřeny smluvní vztahy se

společnostmi Skupiny ČEZ o poskytnutí služeb v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ekologie a požární

ochrany. Na základě těchto smluv vykonávají zaměstnanci

ČEZ Distribuce, a. s., vyjmenované činnosti pro 

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o, a ČEZData, s.r.o., včetně

zpracování řídicích dokumentů.
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Akcie, akcionáři a cenné papíry ČEZ Distribuce, a. s. 25

Celková výše základního kapitálu ČEZ Distribuce, a. s.,

zapsaná v obchodním rejstříku ke dni 31. 12. 2006 činila 

49 463 992 088 Kč.

V únoru 2006 došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu

společnosti z původní výše 25 000 000 Kč na 63 578 396 000 Kč

v důsledku převzetí nepeněžitých vkladů společností

Severočeská energetika, a.s., Středočeská energetická a.s.,

Severomoravská energetika, a. s., Východočeská energetika, a.s.,

a Západočeská energetika, a.s., jejichž předmětem byly části

jednotlivých distribučních společností. Navýšený základní

kapitál byl rozvržen do 63 578 396 kusů akcií na jméno

o jmenovité hodnotě 1 000 Kč za akcii s omezenou

převoditelností, a to pouze se souhlasem představenstva 

a po vyjádření dozorčí rady.

V listopadu 2006 mimořádná valná hromada rozhodla

o snížení základního kapitálu o částku 14 114 403 912 Kč.

Důvodem snížení základního kapitálu společnosti byla úhrada

ztráty vzniklé v účetním období roku 2005 a dobrovolná tvorba

rezervního fondu v souladu s ustanovením § 216a zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Snížení

základního kapitálu bylo provedeno snížením jmenovité

hodnoty akcií v souladu s ustanovením § 213a obchodního

zákoníku. Jmenovitá hodnota každé akcie byla snížena na 

778 Kč za akcii, čímž základní kapitál společnosti dosáhl výše

49 463 992 088 Kč.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., má pět akcionářů, kterými

jsou regionální distribuční společnosti Skupiny ČEZ.

Struktura akcionářů

Akcionář Počet akcií 
ks %

Severočeská energetika, a.s. 12 787 748 20,11

Severomoravská energetika, a. s. 14 522 308 22,85

Středočeská energetická a.s. 14 498 120 22,81

Východočeská energetika, a.s. 13 694 105 21,53

Západočeská energetika, a.s. 8 076 115 12,70

Druhy a objem vydaných cenných papírů

Společnost vydala pět kusů hromadných listin s číselným

označením HL3 000001 až HL3 000005. Každá hromadná

listina nahrazuje vlastněný počet kusů akcií na jméno

o jmenovité hodnotě 778 Kč za akcii. Jmenovitá hodnota

hromadné listiny každého akcionáře představuje výši podílu

akcionáře na základním kapitálu společnosti.

Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (tzv. dividendu),

společnost ČEZ Distribuce, a. s., dosud žádné dividendy

nevyplácela.

Vztahy společnosti s akcionáři

ČEZ Distribuce, a. s., svolává valné hromady v souladu

s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, jedná

v souladu s ustanovením obchodního zákoníku ohledně

ochrany práv akcionářů a naplňuje princip rovného přístupu ke

všem akcionářům. Umožňuje neomezený přístup k informacím

všem akcionářům a investorům prostřednictvím internetu na

internetové adrese www.cezdistribuce.cz. Významné informace

o společnosti zveřejňuje také formou tiskových zpráv.

Valné hromady ČEZ Distribuce, a. s.

Dne 11. května 2006 se konala řádná valná hromada, která

projednala a přijala usnesení k těmto bodům jednání:

zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

majetku za rok 2005,

zpráva dozorčí rady o její činnosti za uplynulé období,

řádná účetní závěrka roku 2005,

rozdělení zisku ČEZ Distribuce, a. s., a stanovení přídělů do

jednotlivých fondů společnosti,

finanční prostředky pro poskytování darů,

finanční plán na rok 2006,

změna sídla společnosti,

změna stanov společnosti,

rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady (funkční

období první dozorčí rady skončilo v souladu se zákonem

dne 31. 3. 2006, valná hromada zvolila do dalšího funkčního

období čtyři nové členy dozorčí rady – Tomáše Pleskače,

Otto Karla, Jaroslava Jandu a Miroslava Kekuleho).

Dne 26. července 2006 se konala mimořádná valná hromada,

která schválila:

rozhodnutí o zapojení ČEZ Distribuce, a. s., do tzv. reálného

cash poolingu Skupiny ČEZ včetně rozhodnutí o uzavření

příslušných smluv o poskytování služby reálný cash pooling

mezi ČEZ, a. s., vybranými společnostmi ve Skupině ČEZ

a Komerční bankou, a.s., a smluv o vzájemných úvěrových

rámcích pro účely a v souvislosti se službou reálného 

cash poolingu mezi ČEZ Distribuce, a. s., a společností

ČEZ, a. s.

Dne 7. listopadu 2006 se konala mimořádná valná hromada

svolaná na žádost akcionáře, která schválila:

změnu stanov společnosti,

snížení základního kapitálu společnosti.

Akcie, akcionáři 
a cenné papíry
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Vývoj počtu zaměstnanců

K 31. 12. 2006 byl fyzický stav zaměstnanců ve společnosti 

1 150 osob. Průměrný přepočtený stav za rok 2006 byl 

1 125 zaměstnanců.

K 1. 1. 2006 bylo do společnosti vloženo v souladu

s ustanovením § 249 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, 235 zaměstnanců ze společnosti Severomoravská 

energetika, a. s., v rámci integrace regionálních distribučních

společností do procesních společností Skupiny ČEZ.

V průběhu roku do společnosti nastoupilo celkem 134 nových

zaměstnanců a vystoupilo 88 zaměstnanců.

Oblast pracovněprávních vztahů

Kolektivní smlouva byla uzavřena 1. 9. 2005 a je platná do 

31. 12. 2008. V průběhu roku bylo ke kolektivní smlouvě

podepsáno 6 dodatků. Přestože je chápání problémů a jejich

řešení ze strany společnosti a odborů někdy rozdílné, bylo

vždy nalezeno odpovídající kompromisní řešení a ve

společnosti je dlouhodobě zachován sociální smír.

Sociální politika

Čerpání sociálních výdajů probíhalo v souladu s kolektivní

smlouvou. Na sociální oblast bylo vynaloženo 55,6 mil. Kč.

V sociálním programu dominovalo penzijní a soukromé životní

pojištění, osobní účty a příspěvek na stravování.

Vzdělávání

Celkové náklady na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců činily

4,2 mil. Kč.

Kromě základních a periodických školení druhých profesí,

nutných k zajištění činností souvisejících s předmětem

podnikání společnosti, probíhalo prohlubování kvalifikace na

základě legislativních změn, nových pracovních postupů

a technologií.

Dále se zaměstnanci společnosti účastnili kurzů zaměřených

na výpočetní techniku a jazykové vzdělávání. Celkem 

70 zaměstnanců si zvyšuje svou kvalifikaci studiem na

vysokých a středních školách, 49 zaměstnanců si svým

studiem zvyšuje elektrotechnické vzdělání.

Lidské zdroje
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Převážná část poskytovaných sponzorských darů byla

realizována prostřednictvím Nadace ČEZ, která zahájila svou

činnost v roce 2003 pod původním názvem Nadace Duhová

energie. Objem prostředků ve výši 64 mil. Kč, vložených do

Nadace ČEZ, byl poskytnut na podporu dětí a mládeže, na

podporu zdravotně postižených spoluobčanů, na dary do

veřejně prospěšných projektů v oblasti školství, vědy, kultury,

výzkumu, sportu, životního prostředí aj.

Dárcovství ČEZ Distribuce, a. s.

Do projektů podpořených přímo společností ČEZ Distribuce, a. s.,

byla vložena částka ve výši 4,2 mil. Kč.

Společnost se zaměřila zejména na projekty týkající se oblasti

sociální, tj. oblasti, do které spadá podpora handicapovaných

občanů, domů sociální péče a zdravotnických zařízení

sloužících potřebám široké veřejnosti. Další významnou oblastí

byla podpora vzdělávacích projektů pro děti a mládež.

Hlavním kritériem společnosti bylo vytvoření dlouhodobých

projektů přispívajících k rozvoji uvedených oblastí v regionech

Skupiny ČEZ.

Rozdělení darů ČEZ Distribuce, a. s., v roce 2006 (tis. Kč)

K nejvýznamnějšímu projektu, realizovanému přímo

společností ČEZ Distribuce, a. s., co do objemu patří projekt

na podporu vědecko-výzkumné činnosti studentů Fakulty

elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické

univerzity v Ostravě.

Dárcovství 
a sponzorský 
program

obce, města

sociální

sport, kultura

školství

46 %
1 97012 %

495

30 %
1 260

12 %
520



Soudní spory ČEZ Distribuce, a. s., nevedla do uzávěrky výroční zprávy

takový soudní spor, který by svým rozsahem mohl významným

způsobem ovlivnit hospodaření společnosti.

Mezi soudní spory, které je třeba zmínit vzhledem 

k závažnosti a rozsahu, patří soudní spor zastupovaný

externím právním zástupcem, žalobce Multidisplay s.r.o., 

se sídlem Olomoucká 306, PSČ 753 01 Hranice, okres Přerov,

IČ 26166453 (dříve LG.Philips Displays Czech Republic s.r.o.,

se sídlem Hranice, Tovární 605, PSČ 753 01), proti žalované

společnosti Severomoravská energetika, a. s., se sídlem

Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02,

IČ 47675691 (dále jen „SME“), ve věci úhrady nákladů

odběratele na oprávněných nákladech provozovatele

distribuční soustavy spojených se zajištěním požadovaného

příkonu. Předmětná pohledávka distribuční části společnosti

SME v souladu se smlouvou o vkladu této distribuční části

společnosti, uzavřenou dne 24. 11. 2005 mezi společnostmi

SME a ČEZ Distribuce, a. s., byla vložena do společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s. Vzhledem k tomu, že žalobce nenavrhl,

aby se účastníkem řízení namísto společnosti SME stala

společnost ČEZ Distribuce, a. s., musela společnost SME

v řízení jako žalovaný setrvat, přičemž předmět sporu se týká

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v souvislosti s nabytou částí

podniku. Řízení tohoto soudního sporu bylo vedeno

u Okresního soudu v Přerově, následně u Krajského soudu

v Ostravě – pobočka Olomouc, v září 2006 bylo podáno

dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky.

Další soudní spor ve věci žalobce pana Romana Minarika

a společnosti KOR BUSINESS LTD. o vyslovení neplatnosti

usnesení valné hromady společnosti Středočeská 

energetická a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, 

PSČ 120 21, IČ 60193140, konané dne 17. října 2005,

a o vyslovení neplatnosti smluv o vkladu části společnosti je

veden u Městského soudu v Praze. Přesto, že tento soudní

spor není veden přímo se společností ČEZ Distribuce, a. s.,

jeho negativní výsledek by pro společnost znamenal řešení

majetkoprávních změn s vlivem na hospodaření společnosti.

ČEZ Distribuce, a. s. Soudní spory28



Výrok auditora 

Akcionářům společnosti ČEZ Distribuce, a. s.:

I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „společnost“), k 31. 12. 2006 uvedenou na stranách 

32–48, ke které jsme 31. ledna 2007 vydali výrok následujícího znění:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2006 za období od 1. 1. 2006

do 31. 12. 2006, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných

účetních metod. Údaje o společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností v ní

odpovídá statutární orgán společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly

nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti

způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem

na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem

o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou

jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech

uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora včetně toho, jak auditor posoudí rizika, 

že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor

přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem

posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit

zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti

i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. 

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční

situaci společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k 31. 12. 2006 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. 1. 2006

do 31. 12. 2006 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k 31. prosinci 2005 a naše zpráva z 20. února 2006

obsahovala výrok bez výhrad.

Výrok auditora ČEZ Distribuce, a. s. 29



II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení

společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory

auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,

že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou

ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě na

stranách 3–28 jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2006. Jiné než účetní informace

získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje

přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše

uvedenou účetní závěrkou.

III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., k 31. prosinci 2006 uvedené ve výroční zprávě na stranách 54–58. Za sestavení této zprávy o vztazích

je zodpovědné vedení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko

k této zprávě o vztazích.

Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími

aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku

s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především

na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti

údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto

nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi

propojenými osobami společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k 31. prosinci 2006.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu Josef Pivoňka

osvědčení č. 401 auditor, dekret č. 1963

zastoupený partnerem

20. dubna 2007

Praha, Česká republika

ČEZ Distribuce, a. s. Výrok auditora30



Výrok auditora k účetní závěrce 
ČEZ Distribuce, a. s.

Představenstvu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2006 za období od 1. 1. 2006

do 31. 12. 2006, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných

účetních metod. Údaje o společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za věrné zobrazení skutečností v ní

odpovídá statutární orgán společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Jeho odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad

sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené

podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou

situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem

o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou

jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených

v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní

závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne

k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení

vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též

posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení

celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. 

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční

situaci společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k 31. 12. 2006 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. 1. 2006 do

31. 12. 2006 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Ověřili jsme také účetní závěrku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k 31. prosinci 2005 a naše zpráva z 20. února 2006

obsahovala výrok bez výhrad.

Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu Josef Pivoňka

osvědčení č. 401 auditor, dekret č. 1963

zastoupený partnerem

31. ledna 2007

Praha, Česká republika
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Rozvaha 
k 31. 12. 2006 a 2005

(v tis. Kč)

AKTIVA 2006 2005

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 83 820 145 -7 103 236 76 716 909 58 205 727

Pohledávky za upsaný základní kapitál 531 303

Dlouhodobý majetek 69 811 416 -7 067 956 62 743 460 48 628 209

Dlouhodobý nehmotný majetek 137 757 -40 431 97 326 70 050

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 005 -1 306 699 1 794

Software 57 911 -29 997 27 914 36 772

Ocenitelná práva 17 957 -8 176 9 781 865

Goodwill

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 2 754 -952 1 802 1 991

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 57 130 57 130 28 628

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek 69 673 659 -7 027 525 62 646 134 48 558 159 

Pozemky 348 121 348 121 245 675

Stavby 51 854 912 -4 390 912 47 464 000 37 420 428

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 151 573 -2 636 132 10 515 441 8 526 182

Pěstitelské celky trvalých porostů

Základní stádo a tažná zvířata

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 062 -481 6 581 41

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 182 792 4 182 792 2 304 692

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 129 199 129 199 61 141

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v ovládaných a řízených osobách

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva 13 997 730 -35 280 13 962 450 9 035 391

Zásoby 151 839 151 839 89 685

Materiál 709 709 742

Nedokončená výroba a polotovary 148 527 148 527 86 340

Výrobky

Zvířata

Zboží

Poskytnuté zálohy na zásoby 2 603 2 603 2 603

Dlouhodobé pohledávky 282 282 290

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

Pohledávky – podstatný vliv

Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky 282 282 290

Odložená daňová pohledávka

Krátkodobé pohledávky 12 897 101 -35 280 12 861 821 7 455 598

Pohledávky z obchodních vztahů 442 881 -34 129 408 752 1 131 394

Pohledávky – ovládající a řídící osoba 3 485 791 3 485 791

Pohledávky – podstatný vliv

Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Stát – daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy 901 510 901 510 15 847

Dohadné účty aktivní 8 057 765 8 057 765 6 305 665

Jiné pohledávky 9 154 -1 151 8 003 2 692

Krátkodobý finanční majetek 948 508 948 508 1 489 818

Peníze 5 508 5 508 5 389

Účty v bankách 1 484 429

Krátkodobé cenné papíry a podíly 943 000 943 000

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Časové rozlišení 10 999 10 999 10 824

Náklady příštích období 5 565 5 565 8 618

Komplexní náklady příštích období

Příjmy příštích období 5 434 5 434 2 206
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(v tis. Kč)

PASIVA 2006 2005

PASIVA CELKEM 76 716 909 58 205 727

Vlastní kapitál 49 602 424 37 352 369

Základní kapitál 49 463 992 49 061 088

Základní kapitál 49 463 992 25 000

Vlastní akcie (-)/Vlastní obchodní podíly (-)

Změny základního kapitálu 49 036 088

Kapitálové fondy 163

Emisní ážio

Ostatní kapitálové fondy 163

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 2 405 684

Zákonný rezervní fond 2 405 684

Statutární a ostatní fondy

Výsledek hospodaření minulých let -2 629 507 -11 968 364

Nerozdělený zisk minulých let

Neuhrazená ztráta minulých let -2 629 507 -11 968 364

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 362 092 259 645

Cizí zdroje 21 151 226 15 710 402

Rezervy 743 868

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů 708 543

Ostatní rezervy 35 325

Dlouhodobé závazky 8 448 833 6 935 766

Závazky z obchodních vztahů

Závazky – ovládající a řídící osoba

Závazky – podstatný vliv

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účty pasivní

Jiné závazky 400 3 304

Odložený daňový závazek 8 448 433 6 932 462

Krátkodobé závazky 11 958 525 8 774 636

Závazky z obchodních vztahů 2 134 110 1 641 687

Závazky – ovládající a řídící osoba

Závazky – podstatný vliv

Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení

Závazky k zaměstnancům 26 338 34 278

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 17 479 11 890

Stát – daňové závazky a dotace 44 206 205 552

Krátkodobé přijaté zálohy 8 159 393 6 418 995

Vydané dluhopisy

Dohadné účty pasivní 1 572 592 158 315

Jiné závazky 4 407 303 919

Bankovní úvěry a výpomoci

Bankovní úvěry dlouhodobé

Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé finanční výpomoci

Časové rozlišení 5 963 259 5 142 956

Výdaje příštích období 1 712

Výnosy příštích období 5 963 259 5 141 244
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Výkaz zisku a ztráty 
k 31. 12. 2006 a 2005

(v tis. Kč)

2006 2005

Tržby za prodej zboží

Náklady vynaložené na prodané zboží

Obchodní marže

Výkony 29 315 940 4 697 822 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 29 192 926 4 686 538

Změna stavu zásob vlastní činnosti 49 166 823

Aktivace 73 848 10 461

Výkonová spotřeba 22 328 724 3 367 947

Spotřeba materiálu a energie 5 699 676 655 651

Služby 16 629 048 2 712 296

Přidaná hodnota 6 987 216 1 329 875

Osobní náklady 729 291 136 291

– Mzdové náklady 499 619 96 084

– Odměny členům orgánů společnosti 2 137 1 342

– Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 174 549 31 570

– Sociální náklady 52 986 7 295

Daně a poplatky 2 833 231

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6 211 423 918 542

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 63 503 1 916

– Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 41 104 1 716

– Tržby z prodeje materiálu 22 399 200

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 34 821 2 673

– Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 34 821 2 673

– Prodaný materiál

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 41 672 10 887

Ostatní provozní výnosy 819 257 134 682

Ostatní provozní náklady 440 415 59 720

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření 409 521 338 129

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

– Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

– Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

– Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 5 158 124

Náklady z finančního majetku

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

Výnosové úroky 50 479 4 637

Nákladové úroky

Ostatní finanční výnosy 80 15

Ostatní finanční náklady 903 186

Převod finančních výnosů

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření 54 814 4 590

Daň z příjmů za běžnou činnost 102 243 83 074

– splatná 708 543

– odložená -606 300 83 074

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 362 092 259 645

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

– splatná

– odložená

Mimořádný výsledek hospodaření

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 362 092 259 645

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 464 335 342 719
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Přehled o peněžních tocích 
k 31. 12. 2006 a 2005

(v tis. Kč)

2006 2005

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 489 818 25 000

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 464 335 342 719

Úpravy o nepeněžní operace 5 784 534 879 062

Odpisy stálých aktiv a pohledávek 6 211 423 933 705

Odpis stálých aktiv 6 211 423 918 542

Odpis pohledávek 15 163

Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení -370 127 -50 963

Změna stavu opravných položek 6 347 10 887

Změna stavu rezerv 35 325

Změna zůstatků časového rozlišení -411 799 -61 850

Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních akcií/vlastních podílů -6 283 957

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -50 479 -4 637

Vyúčtované nákladové úroky 

Vyúčtované výnosové úroky -50 479 -4 637

Ostatní nepeněžní operace

Výnosy z dividend a podílů na zisku

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 6 248 869 1 221 781

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 1 937 704 -26 855

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 933 204 -782 524

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 1 053 633 756 529

Změna stavu zásob -49 133 -860

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 8 186 573 1 194 926

Výdaje z plateb úroků

Přijaté úroky 50 479 4 637

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků daně za minulá období

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

Přijaté dividendy a podíly na zisku

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 8 237 052 1 199 563

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -5 392 614 -266 156

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -5 667 732 -718 763

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -32 090

Změna stavu dlouhodobého finančního majetku

Změna stavu závazků z investiční činnosti 307 208 452 607

Příjmy z prodeje stálých aktiv 103 347 1 647

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 41 104 1 716

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

Změna stavu pohledávek z prodeje stálých aktiv 62 243 -69

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -5 289 267 -264 509

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI

Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů -3 304 3 304

Změna stavu dlouhodobých úvěrů

Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí

Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -3 304 3 304

Změna stavu pohledávek/závazků ze skupiny cash poolingu -3 485 791

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 526 460

Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu 526 460

Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené/vrácené dividendy nebo podíly na zisku

Pořízení/prodej vlastních akcií/vlastních podílů

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -3 489 095 529 764

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů -541 310 1 464 818

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 948 508 1 489 818
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ČEZ Distribuce, a. s.
Příloha účetní závěrky 
k 31. 12. 2006

1. Popis společnosti

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „společnost“), je akciová společnost, která vznikla dne 31. března 2005 a sídlí v Děčíně 4,

Teplická 874/8, PSČ 405 02, Česká republika, identifikační číslo 272 32 425. Hlavním předmětem její činnosti je provoz distribuční

soustavy a distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám.

Osoby podílející se na základním kapitálu

Společníci Podíl

Severočeská energetika, a.s. 20,11 %

Severomoravská energetika, a. s. 22,85 %

Středočeská energetická a.s. 22,81 %

Východočeská energetika, a.s. 21,53 %

Západočeská energetika, a.s. 12,70 %

Během roku 2005 a 2006 byly do společnosti formou nepeněžitého kapitálového vkladu vloženy organizační jednotky

„Distribuce“ následujících společností (viz odstavec 9):

Společnost Datum vkladu

Západočeská energetika, a.s. 1. 9. 2005

Východočeská energetika, a.s. 1. 10. 2005

Severočeská energetika, a.s. 1. 11. 2005

Středočeská energetická a.s. 1. 12. 2005

Severomoravská energetika, a. s. 1. 1. 2006

Společnost je součástí Skupiny ČEZ. Mateřskou společností Skupiny je ČEZ, a. s.

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2006

Představenstvo

Předseda Jiří Kudrnáč

Místopředseda Martin Němeček

Člen Pavel Filipi

Člen Filip Secký

Členka Věra Kučerová

Dne 1. ledna 2006 byl jmenován členem představenstva Pavel Filipi. Zápis do obchodního rejstříku proběhl dne 6. února 2006.

Dozorčí rada

Předseda Tomáš Pleskač

Místopředseda Otto Karl

Člen Miroslav Kekule

Člen Jaroslav Janda

Členka Irena Klůsová

Člen Pavel Kraják

Dne 9. května 2006 skončilo členství v dozorčí radě Antonína Ješátka a Lubomíra Štěpána. Novými členy dozorčí rady byli

jmenováni Irena Klůsová a Pavel Kraják. Zápis do obchodního rejstříku proběhl dne 2. června 2006.

Dne 11. května 2006 skončilo funkční období předsedy dozorčí rady Tomáše Pleskače, místopředsedy dozorčí rady Otto Karla

a členů dozorčí rady Martina Kocha a Miroslava Kekuleho. Novými členy dozorčí rady byli jmenováni Jaroslav Janda a Miroslav

Kekule. Tomáš Pleskač, a Otto Karl byli dne 11. května 2006 znovu jmenováni členy dozorčí rady a dne 19. května 2006 byli zvoleni

do funkce předsedy a místopředsedy dozorčí rady. Uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2. června 2006.
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Dne 28. února 2006 bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu společnosti z 25 000 tis. Kč na 63 578 396 tis. Kč a dne 

14. listopadu 2006 bylo zapsáno snížení základního kapitálu na 49 463 992 tis. Kč (viz odstavec 9).

Dne 31. března 2006 byla zapsána do obchodního rejstříku změna sídla společnosti.

Společnost má následující organizační strukturu:

–  úsek Generální ředitel

–  úsek Řízení sítí

–  úsek Správa společnosti

–  úsek Obnova sítí

–  úsek Poskytování sítí.

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2006 a 2005.

3. Obecné účetní zásady

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2006 a 2005, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného

majetku (3–6 let).

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý vkladem částí podniků byl do společnosti vložen v cenách dle znaleckého

ocenění firmou HZ Praha, spol. s r.o. Tyto ceny byly výchozí pro stanovení základny pro účetní odpisování. V započatém

odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle § 26 zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, společnost

pokračuje jako právní nástupce poplatníka.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu,

clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady,

které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních

kapitálových fondů.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do

nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná

životnost je stanovena takto:

Počet let 

Stavby 20–50

Stroje, přístroje a zařízení 4–30

Dopravní prostředky 4–8

Inventář 4–25

Odpisy vloženého dlouhodobého hmotného majetku byly stanoveny individuálně dle předpokládané životnosti:

Počet let 

Stavby 1–50

Stroje, přístroje a zařízení 1–30

Dopravní prostředky 1–7

Inventář 1–27

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2006 ČEZ Distribuce, a. s. 37



c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech a dlužné cenné papíry se splatností 

do 1 roku držené do splatnosti.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet

je do splatnosti.

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např.

poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti

a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.

K 31. 12. se cenné papíry držené do splatnosti přeceňují o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou.

Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů nebo výnosů.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob

zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

Výrobky a nedokončená výroba (služby) se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové

a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují především přeložky nakoupené externě a převedené

v plné výši na nedokončenou výrobu a jsou rozvrhovány na základě plánované střediskové režie (rozvrhovou základnou jsou mzdy).

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub

nákladů na jejich realizační hodnotu.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení

základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako

změny základního kapitálu.

Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku.

Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více

než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního

kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.
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g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou

mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu

plnění, jsou popsány v odstavci 15.

h) Finanční leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku

v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni

byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

j) Účtování výnosů a nákladů

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

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni

sestavení účetní závěrky známy.

Tržby z poskytnutí distribučních služeb jsou zaúčtovány v období dodávky distribuované elektrické energie. Celkové tržby

z poskytnutých služeb jsou tvořeny fakturací a změnou stavu nevyfakturovaných distribučních služeb. Společnost vykazuje tyto

tržby jako tržby za prodeje vlastních výrobků a služeb. Náklady na distribuci elektrické energie a provoz distribuční soustavy jsou

vykázány jako spotřeba služeb (převážně systémové a přenosové služby) a spotřeba materiálu a energie.

k) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo

dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek,

náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.).

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska

účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace.

Rozdíly, které vznikly z důvodu vkladů části podniku do základního kapitálu, jsou ke dni vkladu zaúčtovány přímo do vlastního kapitálu.
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4. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Počáteční Přírůstky Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek – vklad zůstatek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 005 – – – – 2 005

Software 40 362 7 888 – -341 10 002 57 911

Ocenitelná práva 990 17 038 – -71 – 17 957

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 2 063 – – – 691 2 754

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 28 628 7 105 32 090 – -10 693 57 130

Celkem 2006 74 048 32 031 32 090 -412 – 137 757

Celkem 2005 – 74 048 – – – 74 048

Oprávky

Počáteční Odpisy Prodeje, Vyřazení Konečný Účetní 
zůstatek likvidace zůstatek hodnota

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje -211 -1 095 – – -1 306 699

Software -3 590 -26 747 -1 341 -29 997 27 914

Ocenitelná práva -125 -8 122 – 71 -8 176 9 781

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek -72 -880 – – -952 1 802

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – – – – – 57 130

Celkem 2006 -3 998 -36 844 -1 412 -40 431 97 326

Celkem 2005 – -3 998 – – -3 998 70 050

Ocenitelná práva jsou odpisována po dobu životnosti, jak je stanoveno v příslušné smlouvě.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

Počáteční Přírůstky Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek – vklad zůstatek

Pozemky 245 675 97 060 – -52 5 438 348 121

Stavby 37 985 778 11 483 991 – -42 410 2 427 553 51 854 912

Samostatné movité věci 8 875 328 2 956 917 508 -56 646 1 375 466 13 151 573

Umělecká díla 41 46 – -11 254 330

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek – 6 843 – – -111 6 732

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 304 692 137 302 5 225 611 -7 149 -3 477 664 4 182 792

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný majetek 61 141 832 398 162 – -330 936 129 199

Celkem 2006 49 472 655 14 682 991 5 624 281 -106 268 – 69 673 659

Celkem 2005 – 48 756 613 718 763 -2 721 – 49 472 655

Oprávky

Počáteční Odpisy Prodeje, Vyřazení Konečný Účetní 
zůstatek likvidace zůstatek hodnota

Pozemky – – – – – 348 121

Stavby -565 350 -3 841 168 -26 804 42 410 -4 390 912 47 464 000

Samostatné movité věci -349 146 -2 332 930 -10 702 56 646 -2 636 132 10 515 441

Umělecká díla – – – – – 330

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek – -481 – – -481 6 251

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – – – – – 4 182 792

Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný majetek – – – – – 129 199

Celkem 2006 -914 496 -6 174 579 -37 506 99 056 -7 027 525 62 646 134

Celkem 2005 – -914 544 -1 417 1 465 -914 496 48 558 159
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5. Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2006 vytvořeny opravné položky na základě analýzy

vymahatelnosti a věkové struktury pohledávek (viz odstavec 6).

K 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní činily 69 625 tis. Kč a 167 262 tis. Kč.

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 18).

Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované distribuční služby.

Změny nevyfakturovaných distribučních služeb (v tis. Kč)

Nevyfakturovaná energie (NE) Celkem Maloodběratelé Maloodběratelé
– podnikatelé – obyvatelstvo

Počáteční stav k 31. 3. 2005 – – –

Změna stavu NE v roce 2005 vkladem části podniku 5 580 576 2 225 876 3 354 700

Změna stavu v roce 2005 718 159 -22 836 740 995

Konečný stav k 31. 12. 2005 6 298 735 2 203 040 4 095 695

Změna stavu NE v roce 2006 vkladem části podniku 2 016 160 630 390 1 385 770

Změna stavu v roce 2006 -263 760 -202 906 -60 854

Konečný stav k 31. 12. 2006 8 051 135 2 630 524 5 420 611

6. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 5).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč)

Počáteční stav Vklad Tvorba  Zúčtování  Zůstatek Vklad Tvorba  Zúčtování Zůstatek 
k 31. 3. 2005 opravné opravné k 31.12. 2005 opravné opravné k 31.12. 2006

položky položky položky položky

Opravné položky
k pohledávkám – 15 395 28 817 -17 930 26 282 2 651 60 649 -54 302 35 280

z toho: zákonné – 4 055 4 322 -4 057 4 320 1 844 10 317 -3 022 13 459

ostatní – 11 340 24 495 -13 873 21 962 807 50 332 -51 280 21 821

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

7. Krátkodobý finanční majetek

Od 1. 8. 2006 je společnost součástí systému „cash poolingu“ spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční bankou,

a.s. Zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci „cash poolingu“ mateřské společnosti ČEZ, a. s., je úročen úrokovou

sazbou PRIBID-0,15 % p. a. a k 31. 12. 2006 činil 3 485 791 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek k 31. 12. 2006 vykázán v krátkodobých

pohledávkách v řádku Pohledávky – ovládající a řídící osoba.

Krátkodobé cenné papíry a podíly společnosti k 31. 12. 2006 představují depozitní směnky u Komerční banky, a.s.

8. Ostatní aktiva

Náklady příštích období zahrnují především leasingové splátky, které jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně

a časově příslušejí.

Příjmy příštích období zahrnují zejména úroky z cash poolingu vedeného u Komerční banky, a.s., za měsíc prosinec a jsou

účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově příslušejí.
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9. Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se skládá z 63 578 396 akcií na jméno plně upsaných a splacených (v nominální hodnotě 778 Kč na akcii).

V roce 2006 a 2005 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

Zahajovací rozvaha Zvýšení Snížení Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek 
k 31. 3. 2005 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006

Počet akcií 25 000 49 036 088 – 49 061 088 14 517 308 – 63 578 396

Základní kapitál 25 000 – – 25 000 63 553 396 -14 114 404 49 463 992

Změny základního kapitálu – 49 036 088 – 49 036 088 -49 036 088 – –

Neuhrazená ztráta minulých let – -11 968 364 – -11 968 364 -2 629 507 11 968 364 -2 629 507

Ostatní kapitálové fondy – – – – 163 – 163

Zákonný rezervní fond – – – – 2 405 684 – 2 405 684

V letech 2005 byl zvýšen základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem organizačních jednotek „Distribuce“ společností

Západočeská energetika, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., a Středočeská energetická a.s.

oceněných k 31. 12. 2004 znaleckým posudkem v celkové výši 49 036 088 tis. Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo v roce 2006

zapsáno do obchodního rejstříku.

K 1. 1. 2006 byl základní kapitál společnosti zvýšen nepeněžitým vkladem organizační jednotky „Distribuce“ společnosti

Severomoravská energetika, a. s., oceněným k 31. 12. 2004 znaleckým posudkem v celkové výši 14 517 308 tis. Kč.

Zvýšení základního kapitálu v roce 2006 a 2005 bylo provedeno upsáním akcií nepeněžními vklady v následujícím členění dle

jednotlivých vkladatelů (v tis. Kč):

Západočeská Východočeská Severočeská Středočeská Severomoravská 
energetika, a.s. energetika, a.s. energetika, a.s. energetická a.s. energetika, a. s.

Datum nepeněžitého vkladu 1. 9. 2005 1. 10. 2005 1. 11. 2005 1. 12. 2005 1. 1. 2006

Aktiva celkem 9 137 695 15 569 530 14 400 228 17 044 393 17 331 734

Pasiva celkem -1 137 590 -1 954 550 -2 009 298 -2 249 619 -2 548 139

Vkládaná čistá aktiva celkem 8 000 105 13 614 980 12 390 930 14 794 774 14 783 595

Finanční vyrovnání 71 010 74 125 391 818 -301 654 -266 287

Hodnota navýšení základního kapitálu 8 071 115 13 689 105 12 782 748 14 493 120 14 517 308

K 31. 12. 2005 je hodnota kladného finančního vyrovnání vykázána v rozvaze jako aktivum v řádku Pohledávky za upsaný

základní kapitál. Hodnota záporného finančního vyrovnání je vykázána k 31. 12. 2005 v rámci jiných závazků.

Neuhrazená ztráta minulých let ve výši 2 629 507 tis. Kč vznikla zaúčtováním odloženého daňového závazku ke dni vkladu ze

Severomoravské energetiky, a. s., ve výši 2 122 271 tis. Kč (viz odstavec 13) a jednorázovým zaúčtováním vložených výnosů

příštího období ve výši 507 236 tis. Kč (viz odstavec 12) dle znaleckého ocenění.

Mimořádná valná hromada konaná dne 7. listopadu 2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 

14 114 404 tis. Kč snížením jmenovité hodnoty akcií z 1 000 Kč na 778 Kč. Částka 11 760 648 tis. Kč byla použita na úhradu

neuhrazených ztrát minulých let, zbývající částka 2 353 756 tis. Kč byla určena na úhradu budoucích ztrát společnosti

a převedena do zákonného rezervního fondu.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 11. května 2006 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok

2005 (v tis. Kč):

Zisk roku 2005 259 645

Příděl do rezervního fondu -51 929

Úhrada neuhrazených ztrát minulých let - 207 716

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2006 –
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10. Rezervy

Rezervy Počáteční stav Tvorba Zúčtování Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek 
k 31. 3. 2005 rezerv rezerv k 31. 12. 2005 rezerv rezerv k 31. 12. 2006

Rezerva na daň z příjmů – – – – 708 543 – 708 543

Ostatní rezervy – – – – 35 325 – 35 325

Ostatní rezervy ve výši 35 325 tis. Kč byly vytvořeny na odměny zaměstnancům, vyplácené dle kolektivní smlouvy při odchodu

do důchodu a dosažení věku 50 let.

11. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 30 dní v částce 21 284 tis. Kč

a 30 667 tis. Kč.

Společnost eviduje k 31. 12. 2006 částku ve výši 17 479 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované služby související s distribucí elektrické energie, nevyfakturované

dodávky elektrické energie nakupované ke krytí ztrát distribuční sítě a nevyplacené odměny za rok 2006.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 18).

12. Ostatní pasiva

Pohyby na výnosech příštích období v roce 2006 a 2005 (v tis. Kč)

Počáteční stav k 31. 3. 2005 –

Přírůstek vkladem části podniku 2005 5 118 976

Přírůstek za období roku 2005 84 118

Do výnosů rozpuštěno za období roku 2005 -61 850

Stav k 31. 12. 2005 5 141 244

Přírůstek vkladem části podniku 2006 507 236

Přírůstek za období roku 2006 726 391

Do výnosů rozpuštěno za období roku 2006 -411 624

Stav k 31. 12. 2006 5 963 247

Výnosy příštích období zahrnují zejména příspěvky na připojení ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb. a vyhlášek

Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) 297/2001 Sb. a 18/2002 Sb. Jedná se o příspěvky, které společnost dle

interních pravidel rozpouští do výnosů ve výši 1/20 vybraných příspěvků ročně.

Součástí nepeněžitého vkladu organizačních jednotek „Distribuce“ a jeho ocenění znalcem (viz odstavec 9) byly v roce 2006

a 2005 příspěvky na připojení v celkové účetní hodnotě 507 236 tis. Kč a 5 118 976 tis. Kč. Dle znaleckého ocenění nebyla

hodnota příspěvků na připojení zahrnuta v ocenění závazků, a nesnížila tak ocenění nepeněžitého vkladu. Zároveň byly výnosy

příštích období oceněny znalcem variantně v účetní hodnotě a uznány jako součást vkládaných pasiv. Vzhledem ke skutečnosti,

že popsaná transakce není specificky upravena českými účetními předpisy, společnost zaúčtovala hodnotu vložených příspěvků

na připojení obdobně jako odloženou daň ke dni vkladu do neuhrazených ztrát minulých období v jejich účetní hodnotě.
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13. Daň z příjmů
2006 2005

v tis.Kč v tis.Kč

Zisk před zdaněním 464 335 342 719

Nezdanitelné výnosy -72 932 -15 163

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy 2 470 919 -488 972

Rozdíly mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami vyřazeného dlouhodobého majetku 49 713 –

Neodečitatelné náklady

Tvorba rezerv 35 325 –

Tvorba (rozpouštění) opravných položek -948 10 624

Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) 126 022 31 390

Uplatněná daňová ztráta -117 635 –

Zdanitelný příjem 2 954 799 -119 402

Sazba daně z příjmů 24% 26%

Daň 709 152 –

Slevy na dani -609 –

Splatná daň 708 543 –

Výpočet daně z příjmů za rok 2006 je předběžný. Společnost podá řádné daňové přiznání do 30. 6. 2007.

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

Položky odložené daně 2006 2005
Odložená daňová Odložený daňový Odložená daňová Odložený daňový 

pohledávka závazek pohledávka závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou 
dlouhodobého majetku – 8 465 818 – 6 968 300

Ostatní přechodné rozdíly:

Opravné položky k pohledávkám 5 238 – 5 271 –

Rezervy 8 478 – – –

Ostatní 3 669 – 1 911 –

Daňová ztráta z minulých let – – 28 656 –

Celkem 17 385 8 465 818 35 838 6 968 300

Netto 8 448 433 6 932 462

Společnost zaúčtovala k 31. 12. 2006 odložený daňový závazek ve výši 8 448 433 tis. Kč. Část odloženého daňového závazku,

která vznikla ke dni vkladu částí podniků v roce 2006 a 2005 ve výši 2 122 271 tis. Kč a 6 849 388 tis. Kč (viz odstavec 9), byla

účtována proti neuhrazeným ztrátám minulých let. Změna odložené daně v roce 2006 ve výši 606 300 tis. Kč je vykázána ve

výkazu zisku a ztrát.
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14. Leasing

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h).

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2006 (v tis. Kč):

Popis Termíny/Podmínky Součet splátek   Skutečně uhrazené Rozpis částky budoucích plateb  
nájemného po celou splátky nájemného dle faktické doby splatnosti k 31. 12. 2006

dobu předpokládaného z finančního pronájmu Splatné Splatné
pronájmu k 31. 12. 2006 do jednoho roku po jednom roce

Transformátory 72 měsíců 30 450 27 514 2 413 523

Majetek najatý společností formou finančního leasingu (tzn., že po uplynutí doby pronájmu nájemce majetek odkoupí) k 31. 12. 2005 (v tis. Kč):

Popis Termíny/Podmínky Součet splátek Skutečně uhrazené Rozpis částky budoucích plateb  
nájemného po celou splátky nájemného dle faktické doby splatnosti k 31. 12. 2005

dobu předpokládaného z finančního pronájmu Splatné Splatné
pronájmu k 31. 12. 2005 do jednoho roku po jednom roce

Transformátory 72 měsíců 90 150 80 114 7 291 2 745

15. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze

Společnost má sjednáno pojištění v rozsahu:

–  pojištění na budovy a stavby, vybrané movité věci a zásoby (transformovny, administrativní budovy, sklady),

–  pojištění inženýrských staveb (soubor rozvodných sítí systému vvn a vn).

Další pojištění se týká obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem a pojištění odpovědnosti

za škody způsobené členy orgánů společnosti.

K 31. 12. 2006 má společnost uzavřeny smlouvy na budoucí dodávky dlouhodobého majetku v přibližné výši 1 141 328 tis. Kč.

16. Výnosy

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2006 a 2005 (v tis. Kč)

2006 2005

Poskytnutá rezervovaná kapacita 5 283 724 800 940

Poskytnutí systémových služeb 5 550 201 896 667

Použití sítí 18 024 727 2 916 842

Ostatní energetické služby 139 854 47 081

Ostatní neenergetické služby 194 420 25 008

Celkem 29 192 926 4 686 538

Převážná část výnosů společnosti za rok 2006 je tvořena tržbami z poskytování služeb distribučních sítí výrobcům a obchodníkům

s elektrickou energií. Ceny za služby spojené s poskytováním distribučních sítí podléhají cenové regulaci ERÚ a byly stanoveny

cenovým rozhodnutím ERÚ pro rok 2006.
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17. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

2006 2005
Celkový počet Členové Celkový počet Členové
zaměstnanců řídících orgánů zaměstnanců řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 1 125 26 182 8

Mzdy 499 619 43 692 96 084 9 831

Odměny členům orgánů 2 137 1 104 1 342 –

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 174 549 15 330 31 570 3 238

Sociální náklady 52 986 1 590 7 295 418

Osobní náklady celkem 729 291 61 716 136 291 13 487

18. Informace o spřízněných osobách

V roce 2006 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky a zálohy

ani nevlastní žádné akcie společnosti.

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ.

Společnost běžně poskytuje služby spřízněným osobám. V roce 2006 a 2005 dosáhl tento objem prodeje (v tis. Kč):

Spřízněná osoba 2006 2005

ČEZ Prodej, s.r.o. 24 838 889 4 151 423

ČEZ, a. s. 40 751 45 705

Východočeská energetika, a.s. 10 983 1 710

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 16 –

Západočeská energetika, a.s. 23 557 –

Severomoravská energetika, a. s. 5 142 38 328

MSEM, a.s. 77 –

Energetika Vítkovice, a.s. 149 047 –

ČEZnet, a.s. 63 209 11 358

Středočeská energetická a.s. 3 105 10 643

ČEZData, s.r.o. 3 606 989

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 2 559 623

VČE - montáže, a.s. 544 468

ČEZ Správa majetku, s.r.o. 366 –

ČEZ Měření, s.r.o. 2070 –

ČEZ Logistika, s.r.o. 10 –

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 17 185 –

SEG s.r.o. 1 380 1 387

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o. 1 069 3 792

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. 500 180

Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o. 392 –

Severočeská energetika, a.s. 8 999 6 216

Celkem 25 173 456 4 272 822

Zálohy poskytnuté spřízněným osobám dosáhly k 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 celkové výše 493 909 tis. Kč a 45 227 tis. Kč.

Pohledávky – ovládající a řídící osoba ve výši 3 485 791 tis. Kč představují zůstatek peněžních prostředků v systému „cash poolingu“

(viz odstavec 7).
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Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč)

Spřízněná osoba 2006 2005

ČEZ Prodej, s.r.o. 8 034 688 6 938 023

ČEZ Logistika, s.r.o. 4 –

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 224 741

ČEZData, s.r.o. 192 1 176

ČEZ správa majetku, s.r.o. 106 2

Severomoravská energetika, a. s. – 4 452

Západočeská energetika, a.s. 92 73 221

Východočeská energetika, a.s. 473 76 363

Středočeská energetická a.s. 4 250 5 382

Severočeská energetika, a.s. 1 485 389 469

ČEZ, a. s. 8 941 7 691

ČEZ Měření, s.r.o. 552 –

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 5 780 –

ČEZnet, a.s. 6 768 12 195

VČE - montáže, a.s. 189 40

SEG s.r.o. 654 –

MSEM, a.s. 7 –

Energetika Vítkovice, a.s. 5 658 –

Celkem 8 070 063 7 508 755

Zálohy přijaté od spřízněných osob dosáhly k 31. 12. 2006 a 31. 12. 2005 celkové výše 7 980 318 tis. Kč a 6 278 696 tis. Kč.

Většinu těchto záloh tvořily zálohy na distribuční služby přijaté od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Objem nákupů od

spřízněných osob v roce 2006 a 2005 (v tis. Kč):

Spřízněná osoba 2006 2005

ČEZ, a. s. 401 661 71 201

Severomoravská energetika, a. s. 437 307 3 968

Středočeská energetická a.s. 413 102 67 437

Východočeská energetika, a.s. 401 178 196 326

Západočeská energetika, a.s. 323 687 194 525

Severočeská energetika, a.s. 341 475 100 206

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 114 408 16 636

ČEZnet, a.s. 291 456 46 200

ČEZ Měření, s.r.o. 1 306 736 182 001

VČE - montáže, a.s. 311 798 116 084

ČEZ Prodej, s.r.o. 2 859 381 338 240

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 700 712 115 332

ČEZData, s.r.o. 1 040 560 176 922

ČEZ Správa majetku, s.r.o. 55 775 925

I & C Energo, a.s. 15 18 611

Energetika Vítkovice, a.s. 7 821 –

MSEM, a.s. 519 917 –

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 1 283 –

SEG s.r.o. 250 859 132 212

AZ Elektrostav, a.s. 215 089 37 284

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o. 149 654 30 920

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. 38 718 15 270

Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o. 89 567 17 787

ČEZ Logistika, s.r.o. 1 463 583 51 893

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 1 763 864 –

Celkem 12 036 023 1 929 980

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2006 ČEZ Distribuce, a. s. 47



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

Spřízněná osoba 2006 2005

ČEZ, a. s. 67 398 44 192

ČEZData, s.r.o. 293 782 150 986

ČEZnet, a.s. 46 566 32 693

ČEZ Logistika, s.r.o. 438 001 48 177

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 628 603 –

MSEM, a.s. 42 343 –

I & C Energo, a.s. – 2 206

Severomoravská energetika, a. s. 31 85

Západočeská energetika, a.s. 18 56 320

Východočeská energetika, a.s. 322 70 408

Středočeská energetická a.s. 1 527 377 197

Severočeská energetika, a.s. 20 281 93 953

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 18 543 8 886

ČEZ Měření, s.r.o. 112 376 68 382

VČE - montáže, a.s. 34 451 51 700

ČEZ Prodej, s.r.o. 375 138 180 002

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 69 288 51 013

SEG s.r.o. 25 984 61 122

AZ Elektrostav, a.s. 19 492 18 718

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o. 24 995 29 974

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. 8 647 12 271

Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o. 15 756 16 574

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 214 –

ČEZ Správa majetku, s.r.o. 13 242 303

Celkem 2 256 998 1 375 162

19. Významné položky zisků a ztrát

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména rozpouštění příspěvků na připojení (viz odstavec 12) a přefakturované náklady na přeložky.

Ostatní provozní náklady tvoří zejména náklady na přeložky a náklady na pojištění majetku a odpovědnosti za škody sjednané na

dané období.

20. Přehled o peněžních tocích (viz příloha)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou.
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valná hromada

dozorčí rada
Tomáš Pleskač předseda, Otto Karl místopředseda, Jaroslav Janda, Miroslav Kekule, Irena Klůsová, Petr Kraják členové

představenstvo
Jiří Kudrnáč předseda, Martin Němeček místopředseda, Pavel Filipi, Petra Holomková, Filip Secký členové

úsek generální ředitel
Jiří Kudrnáč

odbor Kancelář vedení společnosti odbor Strategický rozvoj odbor Integrované řízení kvality

úsek Řízení sítí úsek Správa společnosti úsek Obnova sítí úsek Poskytování sítí

odbor Optimalizace odbor Správa majetku odbor Podpora obnovy sítí odbor Podpora poskytování sítí

odbor Hodnocení provozu odbor Ekonomika odbor Obnova sítí Sever odbor Poskytování sítí Sever

odbor Příprava odbor Obnova sítí Západ odbor Poskytování sítí Západ

odbor Operativa odbor Obnova sítí Střed odbor Poskytování sítí Střed

odbor Řídicí systémy odbor Obnova sítí Východ odbor Poskytování sítí Východ

odbor Obnova sítí Morava odbor Poskytování sítí Morava

Organizační schéma společnosti 
k 20. 4. 2007
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Výklad pojmů a zkratek

Výklad pojmů a zkratek

Pojem Komentář 

Agregovaná faktura Jedná se o fakturu zaslanou distributorem obchodníkovi, která v sobě zahrnuje

fakturaci pro všechny zákazníky, kteří mají s tímto obchodníkem uzavřenou

sdruženou smlouvu.

Cash pooling Služba, která zajišťuje, že zůstatky na všech účtech klienta zařazených 

do dané skupiny budou denně sčítány, a podle výsledného součtu denních zůstatků

je poté přiznán vyšší úrok na hlavním účtu.

ČEPS, a.s. Provozovatel přenosové soustavy České republiky.

Distribuční soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV s výjimkou vybraných vedení

a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení

o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV sloužící k zajištění distribuce

elektřiny na vymezeném území České republiky včetně měřících systémů, ochranné,

řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Energetický regulační úřad (ERÚ) Správní úřad pro výkon regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního

rozpočtu České republiky. Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava.

V působnosti Energetického regulačního úřadu je podpora hospodářské soutěže

a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetického odvětví, ve kterých

není možná konkurence, s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na

dodávku energie.

Konečný zákazník Odběratel, který používá dodanou energii pouze pro svoji spotřebu, 

nikoliv pro další prodej.

Maloodběr elektřiny Kategorie spotřeby elektřiny, ve které jsou registrovaní odběratelé elektřiny 

připojení na síť nízkého napětí (do 1 kV). Tato kategorie se dále člení na domácnosti

a podnikatele.

Obnovitelné zdroje energie Zdroje energie, které se přirozeným způsobem obnovují. Jde o vodní, geotermální,

sluneční a větrnou energii nebo energii získanou spalováním biomasy.

Oddělení regulovaných činností Účetní a právní oddělení držitele licence na distribuci elektřiny od držitele licence 

(unbundling) na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem.

Požadavek pro členské státy Evropské unie vyplývá ze směrnice Evropské unie 

č. 2003/54/EC. V českém právním řádu je tato povinnost zakotvena v § 24a

a § 25a zákona č. 91/20005 Sb. – od 1. ledna 2005 pro provozovatele přenosové

soustavy a od 1. ledna 2007 pro provozovatele distribuční soustavy.

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Státem založená akciová společnost, jejímž úkolem je organizovat trh s elektřinou

v České republice, zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek a odběrů

elektřiny účastníkům trhu, zajišťovat zúčtování odchylek mezi sjednanými

a skutečnými hodnotami dodávek a organizovat krátkodobý trh s elektřinou.
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Pojem Komentář 

Oprávněný zákazník Konečný zákazník mající právo volit si dodavatele elektřiny, kterým může být držitel

licence na výrobu nebo obchod s elektřinou. Může si také opatřovat elektřinu přímo

na trhu organizovaném operátorem trhu.

Podpůrné služby Činnosti fyzických nebo právnických osob k zajištění systémových služeb.

Projekt VIZE 2008 Projekt VIZE 2008 byl v letech 2004 až 2006 pro Skupinu ČEZ klíčovým nástrojem pro

realizaci integrace a zvyšování provozní výkonnosti v segmentu prodeje a distribuce

a souvisejících podpůrných procesů.

Projekt ASDŘ Informační systém pro řízení distribuční soustavy v reálném čase. 

Automatizovaný systém dispečerského řízení.

Predikovaná spotřeba elektrické energie Dopředu odhadovaná spotřeba elektrické energie na základě vývoje počasí, 

typu dne atd.

Přenosová soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 22 kV a vybraných vedení

a zařízení 110kV soustavy sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území

České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států včetně

systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační

techniky. Přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Rámcová smlouva Smlouva, kterou uzavírá obchodník s distributorem v případech, kdy má obchodník

alespoň jednoho zákazníka se sdruženou smlouvou.

Regulovaný přístup třetích stran k sítím Tento přístup znamená, že každý, kdo splňuje stanovené technické podmínky, 

má právo na přístup k sítím (za regulované ceny) pro realizaci dohodnutých obchodů

s elektřinou. Ceny za použití sítí jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem

a jsou veřejně vyhlašovány.

Sdružená smlouva Smlouva, kterou uzavírá obchodník se zákazníkem, prostřednictvím této smlouvy

vybírá obchodník peníze i pro distributora, a zákazníkovi je zasílána pouze jedna

faktura. Uzavřením sdružené smlouvy získává zákazník výhodu uzavření pouze

jednoho smluvního vztahu v rámci liberalizovaného trhu s elektřinou, namísto dvou

smluvních vztahů, tj. uzavřením smlouvy o dodávce elektřiny s obchodníkem

a uzavření smlouvy o distribuci elektřiny s distributorem, kdy jsou zákazníkovi

zasílány faktury z každého uzavřeného smluvního vztahu. 

Obchodník, který uzavírá se zákazníkem sdruženou smlouvu, musí uzavřít rámcovou

smlouvu o poskytnutí distribuce s distributorem.

Systémové služby Činnosti provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) a provozovatelů

distribučních soustav pro zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy 

České republiky s ohledem na provoz v rámci propojených elektrizačních soustav.

Velkoodběr elektřiny Odběratel odebírající elektřinu ze sítí vysokého a velmi vysokého napětí.
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Přehled používaných jednotek a zkratek

Jednotka Komentář

mil. milion

mld. miliarda

MW megawatt, 1 MW = 106 W = 103 kW, W = jednotka výkonu

tis. tisíc

Metodika výpočtu finančních ukazatelů

Název ukazatele Výpočet

EBIT Provozní výsledek hospodaření

EBIT marže Provozní výsledek hospodaření / (Tržby za prodej zboží 

+ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb)

EBITDA Provozní výsledek hospodaření + Odpisy

Čistý zisk Zisk po zdanění

Rentabilita investovaného kapitálu (EBIT + Změna stavu rezerv a opravných položek) 

(ROIC) * (1 - Sazba daně z příjmů právnických osob) /

(Průměrný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek + Průměrný čistý pracovní kapitál)

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) netto Zisk po zdanění / Průměrný vlastní kapitál

Rentabilita aktiv (ROA) netto Zisk po zdanění / Průměrná celková aktiva

Finanční dluh Dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + Dluhopisy + Krátkodobé úvěry

Finanční dluh / EBITDA (Dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku 

+ Dluhopisy + Krátkodobé úvěry) / EBITDA

Finanční dluh / Vlastní kapitál (Dlouhodobé úvěry včetně části splatné do 1 roku + Dluhopisy + Krátkodobé úvěry) / 

Průměrný vlastní kapitál

Provozní cash flow Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Poměr provozního cash flow k závazkům Čistý peněžní tok z provozní činnosti / (Dlouhodobé závazky + Rezervy 

+ Dlouhodobé úvěry)

Celková likvidita (Oběžná aktiva + Časové rozlišení aktiv - Dlouhodobé pohledávky) /

(Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci 

+ Časové rozlišení pasiv)

Obrat aktiv (Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

+ Změna stavu zásob vlastní činnosti + Aktivace) / Průměrná celková aktiva

Krytí stálých aktiv (Vlastní kapitál + Dlouhodobé závazky + Rezervy + Dlouhodobé bankovní úvěry) /

Dlouhodobý majetek

Stupeň odepsanosti Oprávky a opravné položky k dlouhodobého hmotného majetku /

dlouhodobého hmotného majetku Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku v užívání, brutto
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Údaje o osobách odpovědných 
za výroční zprávu

Odpovědnost za výroční zprávu

Čestné prohlášení:

Údaje uvedené ve Výroční zprávě ČEZ Distribuce, a. s., za rok 2006 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, 

které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení akciové společnosti ČEZ Distribuce, nebyly opomenuty či zkresleny.

V Děčíně dne 20. dubna 2007

Prezentační část: Finanční část:

Tomáš Truxa Ivana Kolská

vedoucí odboru Kancelář vedení společnosti vedoucí odboru Ekonomika
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ČEZ Distribuce, a. s.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
za rok 2006

1. Schéma vztahů v koncernu

ČEZ, a. s.
ovládající osoba

OSOBY OVLÁDANÉ ČEZ, a. s.
dceřiné společnosti ČEZ, a. s.

Severočeská energetika, a.s. – osoba ovládající

Středočeská energetická a.s. – osoba ovládající

Severomoravská energetika, a. s. – osoba ovládající

Východočeská energetika, a.s. – osoba ovládající

Západočeská energetika, a.s. – osoba ovládající

Ostatní dceřiné společnosti ČEZ, a. s. 

OSOBY NEPŘÍMO OVLÁDANÉ ČEZ, a. s.
vnučky ČEZ, a. s.

OSOBY NEPŘÍMO OVLÁDANÉ ČEZ, a. s.
pravnučky ČEZ, a. s.

vlastnictví v rámci koncernu
vztahy popisované v této zprávě

2. Schéma struktury koncernu

viz samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky

3. Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 

Ovládající osoba

Ovládající osobou je ve smyslu ustanovení § 66a odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, obchodní firma ČEZ, a. s. 

Obchodní firma: ČEZ, a. s.

Se sídlem na adrese: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

IČ: 452 74 649

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

ČEZ Distribuce, a. s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006

ČEZ Distribuce, a. s.
osoba nepřímo ovládaná ČEZ, a. s. – zpracovatel zprávy



Způsob ovládaní

Ovládající osoba fakticky vykonává rozhodující vliv na řízení ovládané osoby, a to nepřímo, prostřednictvím následujících subjektů,

které vlastní akciový podíl v ČEZ Distribuce, a. s.

Subjekt: Severočeská energetika, a.s.

Se sídlem na adrese: Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49

IČ: 499 03 179

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512

Akciový podíl v ČEZ Distribuce, a. s., ve výši: 20,11 %

Subjekt: Severomoravská energetika, a. s.

Se sídlem na adrese: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02

IČ: 476 75 691

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 745

Akciový podíl v ČEZ Distribuce, a. s., ve výši: 22,85 %

Subjekt: Středočeská energetická a.s.

Se sídlem na adrese: Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21

IČ: 601 93 140

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2356

Akciový podíl v ČEZ Distribuce, a. s., ve výši: 22,81 %

Subjekt: Východočeská energetika, a.s.

Se sídlem na adrese: Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03

IČ: 601 08 720

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1008

Akciový podíl v ČEZ Distribuce, a. s., ve výši: 21,53 %

Subjekt: Západočeská energetika, a.s.

Se sídlem na adrese: Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28

IČ: 497 90 463

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 390

Akciový podíl v ČEZ Distribuce, a. s., ve výši: 12,70 %

Ovládaná osoba – zpracovatel zprávy

Obchodní firma: ČEZ Distribuce, a. s. 

Se sídlem na adrese: Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČ: 272 32 425

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704

Ovládaná osoba je obchodní firmou, která se zabývá zejména distribucí elektřiny a poskytováním souvisejících služeb. Další

činnosti vykonávané ovládanou osobou jsou na základě jí udělených příslušných podnikatelských oprávnění zapsány v obchodním

rejstříku. Celkový rozsah předmětu podnikání, který ovládaná osoba může vykonávat, je obsažen ve stanovách ovládané osoby.

Tato Zpráva – na rozdíl od ostatních částí Výroční zprávy za rok 2006 – obsahuje údaje pouze za období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2006.

4. Abecední seznam společností – členů koncernu

viz samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky
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5. Smluvní vztahy

Přehled uzavřených smluv

Přehled zahrnuje smlouvy uzavřené akciovou společností ČEZ Distribuce, a. s., s propojenými osobami v rámci koncernu ČEZ, a. s.

Společnosti jsou řazeny abecedně bez ohledu na výši plnění.

1. ČEZ, a. s.

Uzavřeno 8 smluv, 1 rámcová smlouva o poskytování služeb v oblasti účetnictví, daní a financí, 1 smlouva o vzájemných

úvěrových rámcích, 1 smlouva o provedení ekologické hloubkové kontroly, 1 smlouva o sdružení – jazyková příprava, 1 smlouva

na poskytování služeb v oblasti propagace a zveřejňování informací, 1 smlouva o poskytování služeb v oblasti podpůrné služby

regulace, 1 smlouva due diligence v makedonské DS, 1 licenční smlouva o poskytnutí práva užívat ochranné známky.

2. ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Uzavřeno 180 smluv, 177 smluv na zpracování PD a realizaci staveb, 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor, 1 rámcová smlouva

o poskytování služeb v oblastech ŘPÚ, drobných oprav a provozování energetických zařízení DS 

a odstraňování poruch v DS.

3. ČEZ Logistika, s.r.o.

Uzavřeno 2720 smluv, 2715 smluv na dodávku materiálu, 1 SLA smlouva na služby v oblasti nákupu materiálu, 4 smlouvy o dílo.

4. ČEZ Měření, s.r.o.

Uzavřeny 3 smlouvy, 2 smlouvy na zpracování PD a realizaci staveb, 1 rámcová smlouva o koupi měřicích zařízení.

5. ČEZ Prodej, s.r.o.

Uzavřeny 2 smlouvy, 1 smlouva o postoupení pohledávek (ČEZ Distribuce, a. s., jako postupník), 1 smlouva na dodávku

elektrické energie a ztráty v DS.

6. ČEZ Správa majetku, s.r.o.

Uzavřeno 18 smluv, 1 SLA smlouva obsahující 7 dílčích smluv: na správu nemovitostí, na nájem osobních automobilů, o Full servis

leasingu, o poskytování služeb podatelny, o poskytování služeb spisovny a skartace, o poskytování reprografických služeb,

nájemní smlouva nebytových prostor , 6 smluv na nájem nebytových prostor, 4 smlouvy na zpracování PD a realizaci staveb. 

7. ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

Uzavřeny 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor.

8. ČEZData, s.r.o.

Uzavřeny 2 smlouvy, 1 smlouva na zpracování PD a realizaci staveb, 1 smlouva na koupi movitého majetku.

9. ČEZnet, a.s.

Uzavřeno 12 smluv, 10 smluv na zpracování PD a realizaci staveb, 1 smlouva o poskytování servisních služeb, 1 smlouva

o pronájmu optických vláken.

10. Elektrovod, a.s.

Uzavřeno 7 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

11. ELTRAF, a.s.

Uzavřeno 72 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

12. Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o.

Uzavřeno 273 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

13. Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.

Uzavřeno 73 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

14. Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o.

Uzavřeno 121 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

15. ENPRO, a.s.

Uzavřeno 408 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.
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16. ENPROSPOL, s.r.o.

Uzavřeno 534 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

17. MSEM, a.s.

Uzavřeno 362 smluv, 1 smlouva o nájmu nebytových prostor, 361 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

18. ESS s.r.o.

Uzavřena 1 smlouva na zpracování PD a realizaci staveb.

19. OSC, a.s.

Uzavřena 1 smlouva na zpracování PD a realizaci staveb.

20. PRO ENERGO Plzeň spol. s r.o. (sloučení se SEG s. r. o., výmaz z OR 1. 7. 2006) 

Uzavřeny 2 smlouvy na zpracování PD a realizaci staveb.

21. SEG s.r.o.

Uzavřeno 882 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

22. Severočeská energetika, a.s.

Uzavřeno 42 smluv, 1 smlouva o postoupení pohledávek (ČEZ Distribuce, a. s., jako postupitel), 1 smlouva o postoupení

pohledávek (ČEZ Distribuce, a. s., jako postupník), 2 smlouvy na nájem nebytových prostor, 1 smlouva o poskytování spisových

a skartačních služeb, 1 smlouva na zpracování korespondence, 1 smlouva kupní – o koupi majetku dle znaleckého posudku 

č. B 22/2006, zpracovaného soudním znalcem HZ Praha, s. r. o., 35 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

23. Severomoravská energetika, a. s.

Uzavřeno 166 smluv, 1 smlouva o postoupení pohledávek (ČEZ Distribuce, a. s., jako postupitel),1 rámcová smlouva o poskytování

služeb v oblasti preventivní údržby, provozování energetických zařízení DS a odstraňování poruch v DS, 1 smlouva na správu

nemovitostí a souvisejících služeb, 1 smlouva na nájem nebytových prostor, 162 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

24. SINIT,a.s.

Uzavřeno 46 smluv, 1 smlouva o poskytování servisních služeb v oblasti údržby ŘS, 45 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

25. STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci

Uzavřena 1 smlouva na zpracování PD a realizaci staveb.

26. Středočeská energetická a.s.

Uzavřeno 9 smluv, 1 smlouva o postoupení pohledávek (ČEZ Distribuce, a. s., jako postupitel),1 smlouva o nájmu nebytových

prostor, 1 smlouva na zpracování korespondence, 6 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

27. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

Uzavřena 1 smlouva na zpracování PD a realizaci staveb.

28. VČE - montáže, a.s.

Uzavřeno 700 smluv, 1 smlouva o nájmu nebytových prostor, 699 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

29. VČE - transformátory, s.r.o.

Uzavřeno 40 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

30. Východočeská energetika, a.s.

Uzavřeno 55 smluv, 1 smlouva o postoupení pohledávek (ČEZ Distribuce, a. s., jako postupitel), 1 smlouva o postoupení

pohledávek (ČEZ Distribuce, a. s., jako postupník), 1 smlouva o poskytování služeb v oblasti ekologie, 1 smlouva na zpracování

korespondence, 1 smlouva na reprografické služby, 2 smlouvy na nájem nemovitostí, 48 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.

31. Západočeská energetika, a.s.

Uzavřeno 20 smluv, 1 smlouva o postoupení pohledávek (ČEZ Distribuce, a. s., jako postupitel), 1 smlouva na zpracování

korespondence, 1 smlouva o nájmu nebytových prostor, 17 smluv na zpracování PD a realizaci staveb.
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6. Jiné vztahy

ČEZ Distribuce, a. s., neučinila žádný právní úkon v zájmu propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádná ostatní opatření

v zájmu nebo na podporu propojených osob.

7. Ostatní informace

7.1. Důvěrnost údajů

Za důvěrné jsou v rámci Skupiny ČEZ považovány informace a skutečnosti, které jsou:

součástí obchodního tajemství ČEZ, a. s., 

součástí obchodního tajemství dalších propojených osob,

informace, které byly za důvěrné označeny kteroukoliv osobou, která je součástí koncernu, a veškeré informace z obchodního

styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi či skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících

koncern.

Z výše uvedených důvodů Zpráva za rok 2006 neobsahuje:

informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech ani o jiných finančních částkách s ohledem na

vypovídací schopnost této Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami,

informace o množství.

7.2. Výrok auditora ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva je ověřena auditorem jako součást výroční zprávy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za rok 2006.

7.3. Použité zkratky

DS distribuční soustava

OR obchodní rejstřík

PD projektová dokumentace

SLA service level agreement (dohoda o úrovni služeb)

7.4. Ovládaná osoba není s žádnou z propojených osob v soudním sporu ve věcech překračujících rámec běžného

obchodního styku.

8. Závěr

Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů,

s vynaložením maximálního úsilí a se zřetelem na uvedení všech podstatných okolností, které by jinak mohly ovlivnit přesné 

a správné posouzení této Zprávy.

Statutární orgán konstatuje, že smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami,

nezpůsobily společnosti ČEZ Distribuce, a. s., žádnou újmu ve smyslu obchodního zákoníku § 66a odstavce (9).

Statutární orgán společnosti ČEZ Distribuce, a. s., schválil tuto Zprávu na svém zasedání dne 19. 3. 2007.

Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své stanovisko přednese na řádné valné hromadě společnosti.

V Děčíně dne 30. března 2007

Jiří Kudrnáč Martin Němeček

předseda představenstva místopředseda představenstva
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