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VYBRANÉ FINANČNÍ UKAZATELE Z KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
		

Jednotka

2015

2014

Aktiva celkem

mil. Kč

24 351

23 534

Dlouhodobá aktiva

mil. Kč

21 806

20 908

z toho: dlouhodobý hmotný majetek

mil. Kč

21 566

20 573

mil. Kč

18 044

17 408

aktiva sloužící k distribuci
Odepsanost DLHM a DLNM

%

39

38

Krátkodobá aktiva

mil. Kč

2 545

2 626

Pasiva celkem

mil. Kč

24 351

23 534

Vlastní kapitál

mil. Kč

15 114

14 365

Základní kapitál

mil. Kč

3 869

3 869

Dlouhodobé závazky

mil. Kč

5 520

5 147

Krátkodobé závazky

mil. Kč

3 717

4 022

Výnosy celkem

mil. Kč

19 126

19 117

z toho: výnosy z prodané elektřiny, plynu a výroby elektřiny

mil. Kč

18 772

18 710

Náklady celkem

mil. Kč

-15 947

-16 069

z toho: náklady na prodanou elektřinu a plyn

mil. Kč

-12 533

-12 814

odpisy DLHM a DLNM

mil. Kč

-1 118

-1 043

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

mil. Kč

-1 647

-1 806

Zisk z běžné činnosti před zdaněním

mil. Kč

3 130

3 006

Zisk z běžné činnosti po zdanění

mil. Kč

2 523

2 418

Kč

652

625

EBIT		

mil. Kč

3 180

3 050

EBITDA		

mil. Kč

4 297

4 094

Čistý zisk na akcii

OSTATNÍ UKAZATELE
Jednotka

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Distribuovaná elektřina brutto

GWh

6 139

6 090

6 301

6 278

6 310

6 450

Nákup silové elektřiny celkem

GWh

6 071

5 864

6 241

6 289

6 621

6 828

osoby

1 403

1 401

1 394

1 375

1 338

1 314

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Skupiny PRE (konsolidovaný)

DÉLKA SÍTÍ
		

Jednotka

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Délka sítí celkem

km

12 014

12 006

11 912

11 921

11 901

11 781

z toho: VVN

km

207

207

206

206

202

202

VN

km

3 867

3 854

3 872

3 865

3 863

3 829

NN

km

7 940

7 945

7 834

7 850

7 836

7 750

Sídla společností Skupiny PRE

PREpoint – nabíjecí stanice PRE

PREdistribuce, a. s.
Pražská energetika, a. s.
PREměření, a. s.
eYello CZ, k. s.

Zařízení a vedení PREdi 110 kV

Zákaznická centra PRE

Jungmannova 31
Vladimírova 18

Poslání,
vize, strategie
Posláním Skupiny PRE je být spolehlivým partnerem svých zákazníků
a zodpovědně se spolupodílet na utváření budoucnosti regionu hlavního
města Prahy.
Strategickou vizí Skupiny PRE je být silným energetickým koncernem, který
zajišťuje spolehlivé a ekologické dodávky energií a moderní energetické služby
v celé České republice s důrazem na území hlavního města. Při dosahování
svých cílů si je Skupina PRE plně vědoma své společenské odpovědnosti vůči
svému okolí.
Strategií Skupiny PRE je trvale udržitelný růst, aktivní rozvoj obchodních
činností a využívání moderních a inovativních technologií a energetických
konceptů. Klíčovými segmenty strategie jsou distribuce elektřiny,
obchodování s elektřinou a plynem, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
a energetické služby.
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Nejdůležitější
energie
Elektřina je pro dnešní svět naprosto
nepostradatelná. Díky své fyzikální povaze, způsobu
šíření a schopnosti přeměny na světelné záření,
teplo nebo třeba pohybovou energii nemá v mnoha
ohledech konkurenci. Moderní digitální technologie
i zdánlivé maličkosti v našem každodenním životě by
bez elektřiny přestaly fungovat.
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SKUPINA PRE
Skupina PRE je moderní integrovaný energetický koncern, k jehož hlavním činnostem patří prodej a obchodování
v oblasti elektřiny a plynu, distribuce elektřiny, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a poskytování energetických služeb.
Skupina PRE je nositelem téměř stodvacetileté tradice zajišťování dodávek elektřiny a rozvoje elektrizační soustavy
na území hlavního města. Její historie sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V současné době je Skupina PRE se svými více než 700 tis. odběrnými místy třetím největším
dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem vysoce kvalitní a spolehlivé distribuční sítě. V rámci
své činnosti Skupina PRE podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Za loňský rok distribuovala Skupina PRE
koncovým uživatelům přes 6,1 TWh elektřiny na všech napěťových hladinách a vyrobila více než 24 GWh elektřiny
z obnovitelných zdrojů.
Skupinu PRE tvořily v roce 2015 mateřská společnost Pražská energetika, a. s., která je držitelem licence pro
obchod s elektřinou a plynem na území České republiky, a její dceřiné společnosti. K nim patří PREdistribuce, a. s.,
vlastník a provozovatel distribuční soustavy v hlavním městě Praze a městě Roztoky, společnost PREměření, a. s.,
která zajišťuje především montáže a odečty elektroměrů, energetické služby, servisní produkty a výrobu elektřiny
z obnovitelných zdrojů, a eYello CZ, k. s., která se pod značkou „Yello Energy“ zaměřuje zejména na prodej elektřiny a plynu zákazníkům ze segmentu domácností a podnikatelů. Součástí Skupiny PRE byly rovněž společnosti
PRE FVE Dačice, s. r. o., PRE FVE Mikulov, s. r. o., a PRE FVE Pozořice, s. r. o. Všechny tyto 100% dceřiné společnosti PREměření, a. s., které vlastnily a provozovaly na základě příslušných licencí fotovoltaické elektrárny, zanikly
k 1. 1. 2016 fúzí sloučením s PREměření, a. s.

Přehled licencí ve Skupině PRE
Pražská energetika, a. s.
• licence na obchod s elektřinou od 17. 1. 2007 prodloužena do 17. 1. 2017
• licence na obchod s plynem od 12. 1. 2011 prodloužena do 12. 1. 2021
PREdistribuce, a. s.
• licence na distribuci elektřiny od 1. 1. 2006 do 1. 1. 2031
PREměření, a. s.
• licence na výrobu elektřiny od 17. 5. 2010 do 17. 5. 2035
eYello CZ, k. s.
• licence na obchod s elektřinou od 27. 9. 2012 do 27. 9. 2017
• licence na obchod s plynem od 27. 9. 2012 do 27. 9. 2017
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Pražská energetika, a. s. (PRE) – obchod s elektřinou a plynem, kompletní předmět podnikání je uveden ve stanovách společnosti a v příslušných registrech
IČO: 60193913, Praha 10, Na Hroudě 1492/4
PREdistribuce, a. s. (PREdi) – distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztoky, plánování
obnovy a rozvoje distribuční soustavy, výstavba, provoz, správa a údržba zařízení distribuční soustavy
IČO: 27376516, Praha 5, Svornosti 3199/19a
PREměření, a. s. (PREm) – opravy, montáže a odečty elektroměrů na zásobovacím území PRE, výroba elektřiny,
energetické služby
IČO: 25677063, Praha 10, Na Hroudě 2149/19
eYello CZ, k. s. (eYello) – obchod s elektřinou a plynem, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3
živnostenského zákona
IČO: 25054040, Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11

Pražská energetika, a. s.

SKUPINA

PRE

PREdistribuce, a. s.
PREměření, a. s.
eYello CZ, k. s.

100% dceřiné společnosti PREm
PRE FVE Dačice, s. r. o. (FVE Dačice)* – výroba elektřiny, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
IČO: 28880757, Praha 10, Na Hroudě 2149/19
PRE FVE Mikulov, s. r. o. (FVE Mikulov)* – výroba elektřiny, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
IČO: 28537319, Praha 10, Na Hroudě 2149/19
PRE FVE Pozořice, s. r. o. (FVE Pozořice)* – výroba elektřiny, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; dceřinou společností PREm od 30. 4. 2015, přejmenována od 15. 5. 2015
IČO: 29202311, Praha 10, Na Hroudě 2149/19
* K 1. 1. 2016 společnosti zanikly fúzí sloučením s PREm.
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015
Skupina PRE je stabilní a prosperující energetická skupina s bezmála stodvacetiletou tradicí. Mezi její základní aktivity patří obchodování v oblasti elektřiny a plynu na území celé České republiky, distribuce elektřiny na území hlavního
města Prahy a města Roztoky, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů a energetické služby.
Mateřskou společností Skupiny PRE je Pražská energetika, a. s., (PRE), která na základě příslušných licencí zajišťuje
nákup a prodej elektřiny i plynu a poskytuje korporátní služby pro členy Skupiny.
Nejvýznamnější dceřinou společností je PREdistribuce, a. s., (PREdi), která je držitelem licence na distribuci elektřiny v hlavním městě Praze a v Roztokách. Na tomto území PREdi zajišťuje bezpečný a stabilní provoz distribuční sítě
a garantuje kvalitu dodávky elektřiny na špičkové evropské úrovni.
Dceřiná společnost PREměření, a. s., (PREm), poskytuje širokou paletu energetických služeb, zajišťuje služby v oblasti měření a je také provozovatelem obnovitelných zdrojů energie. Dceřiné společnosti PREm, které byly jakožto
projektové společnosti vlastníky fotovoltaických elektráren, byly s účinností k 1. 1. 2016 sloučeny se společností
PREm.
Dceřiná společnost eYello CZ, k. s., (eYello) nabízí v celé České republice pod značkou Yello Energy elektřinu a plyn
zákazníkům ze segmentu domácností a podnikatelů. Její úspěšný rozvoj pokračoval i v roce 2015, kdy se jí podařilo
navýšit počet zákazníků v oblasti elektřiny o 56 % a v oblasti plynu o 161 %. V rámci svého působení na trhu se společnost eYello etablovala jako spolehlivý partner svých zákazníků a díky atraktivním produktům a službám si vytváří
pevnou pozici na poli alternativních dodavatelů energie.
Hlavními akcionáři PRE jsou Pražská energetika Holding a. s., ovládaná společně hlavním městem Prahou a společností EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), a společnost EnBW. Podpora ze strany akcionářů a spolupráce s nimi patří k významným faktorům úspěchu PRE. Společnost PRE jako řídící osoba a společnosti PREdi, PREm
a eYello jako řízené osoby tvoří společně koncern.
Ve své činnosti se PRE řídí přísnými etickými standardy, ke kterým patří zejména odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci svých podnikatelských aktivit se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje. Firemní kultura je orientována na stálý růst vnitřní efektivity, inovace, na podporu iniciativy a aktivity
zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty společnosti. PRE si plně uvědomuje svou společenskou odpovědnost a aktivně podporuje sociálně prospěšné projekty a organizace v regionu hlavního města. Kromě přímé dárcovské podpory,
cílené zejména na sociální oblast, školství a zdravotnictví, pomáhá společnost dlouhodobě také prostřednictvím
Fondu PRE zřízeného u Nadace Charty 77. V roce 2015 tak PRE na podporu různých organizací a projektů poskytla
více než 100 darů v celkové částce téměř 6 mil. Kč.
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Makroekonomická situace v roce 2015
Rok 2015 byl rokem dynamického růstu české ekonomiky. Meziroční růst HDP dosáhl hodnoty více než 4 %. Tento
růst byl tažen výhradně domácí poptávkou a česká ekonomika tak patřila mezi nejrychleji rostoucí evropské ekonomiky. Míra inflace dosáhla jen 0,3 %, což je nejméně od roku 2003 a druhá nejnižší hodnota v historii samostatné
České republiky.
Z tohoto pozitivního vývoje profitovala také Skupina PRE, a to i navzdory pokračujícímu konkurenčnímu tlaku
ve všech prodejních segmentech, složitým rámcovým podmínkám, nadále klesajícím cenám elektřiny na velkoobchodním trhu a nepříznivému vývoji počasí, kdy se stejně jako v předchozím roce opakovala mírná zima. Nárůst
spotřeby elektřiny související s oživením ekonomiky byl regionálně velmi odlišný. V případě hlavního města byl pak
tento růst významně slabší než v ostatních regionech, protože podíl průmyslové výroby je v Praze nízký a oblast
obchodu a služeb, jakož i spotřeba domácností na oživení a růst ekonomiky reagují pomaleji. Významným tématem
současného energetického trhu je také otázka zvyšování energetické účinnosti. PRE se v rámci své činnosti zasazuje o šetrné nakládání s energiemi a podporuje zavádění a využívání moderních technologií, které zákazníkům umožní
lépe řídit spotřebu energie a optimalizovat tak své náklady.
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V roce 2015 pokračoval proces transformace evropské i české energetiky. K pozitivním aspektům na národní úrovni
patří definice regulačních podmínek pro příští regulační období, schválení aktualizované Státní energetické koncepce a Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG). Stále však nebyla provedena zásadní úprava systému
regulace a tarifního systému směrem k režimu, který by zohlednil sílící decentralizaci výrobních kapacit a náklady
na provoz bezpečné a stabilní elektrizační soustavy spravedlivě rozložil mezi všechny uživatele.
Nadále probíhá také proces integrace obnovitelných zdrojů do energetického systému. Ačkoliv v České republice
nebyl v průběhu roku zaznamenán žádný prudký nárůst výrobních kapacit, elektrizační soustava se bude muset
postupně přizpůsobovat zvyšujícímu se podílu decentrální výroby a reagovat na významné mezinárodní vlivy.
Zákazníci i nadále výrazně profitují z klesajících cen elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích. Nižší ceny energií
tak do jisté míry zastírají nárůst nákladů v ostatních oblastech, který je důsledkem zejména zvyšujících se poplatků
a příspěvků, jakož i rostoucích nákladů na modernizaci sítí. Potřeba značných investic do infrastruktury vyplývá především z digitalizace sítě a souvisejících požadavků zákazníků, ale i ze zájmu o decentrální výrobu elektřiny.
Hospodářské výsledky 2015
Skupině PRE se v roce 2015 podařilo i v současném složitém tržním prostředí dosáhnout vynikajících hospodářských výsledků. Konsolidovaný zisk (EBITDA) dosáhl hodnoty 4 297 mil. Kč, zisk z běžné činnosti činil po zdanění
2 523 mil. Kč. Na úrovni EBITDA tak celkový výsledek roku 2015 překročil výsledky předcházejícího roku o 203 mil. Kč,
tedy o 5 %.
Těchto výsledků bylo dosaženo především zlepšením celkového objemu prodeje a tržeb, kdy dodávka elektřiny
meziročně narostla o 223 GWh, a to zejména díky vyššímu objemu dodávek zákazníkům mimo území hlavního
města. Ke značnému navýšení výnosů došlo také v oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde se objem výroby
téměř zdvojnásobil a příspěvek k celkovému výsledku Skupiny PRE na úrovni EBITDA činil téměř 7 %. Významným
ekonomickým pilířem Skupiny PRE je i nadále oblast distribuce, která generuje dlouhodobě stabilní výnosy a v roce
2015 dosáhla na úrovni EBITDA výsledku 2 820 mil. Kč.
Provozní náklady byly oproti předchozímu roku dále sníženy, celkové konsolidované provozní náklady meziročně
poklesly o 36 mil. Kč. Důsledná implementace programů na zvýšení efektivity, které byly realizovány v předchozích
letech, vytváří předpoklady pro dlouhodobou stabilizaci nákladů a jejich další úspory.
Hodnota dlouhodobých konsolidovaných aktiv Skupiny PRE se meziročně zvýšila o 898 mil. Kč (+4 %) na úroveň
21 806 mil. Kč. Investice do dlouhodobých aktiv směřovaly zejména do rozvoje a modernizace distribuční sítě, aby
tak byla zajištěna její kvalita a spolehlivost i v budoucnu. Významnou investiční oblastí byl také pokračující rozvoj
oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti v roce 2015 vzrostl na 15 113 mil. Kč (+5 %). Konsolidované závazky zůstaly stabilní na úrovni 9 238 mil. Kč. Společnost využila příznivé situace na finančním trhu
a v průběhu roku refinancovala své dlouhodobé úvěry a navýšila jejich podíl. Podíl vlastního kapitálu přesahující
hranici 60 % je pro Skupinu PRE dobrým předpokladem pro dlouhodobou realizaci ambiciózních růstových plánů
a s nimi spojených investic.
Výnosnost dlouhodobého kapitálu (ROCE) se podařilo v loňském roce i v napjatém konkurenčním prostředí udržet
na úrovni 16 %, což dokládá dlouhodobou vysokou výkonnost společnosti.
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Individuální hospodářský výsledek po zdanění za rok 2015 dosáhl hodnoty 1 971 mil. Kč, hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu činil 1 502 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 180 mil. Kč. Celková dodávka elektřiny dosáhla
v roce 2015 objemu 5 841 GWh, což znamená meziroční nárůst o 4 %. Tento pozitivní vývoj se odehrál zejména
mimo území Prahy, kde se dodávka meziročně zvýšila o 20 %. Objem dodávek plynu se podařilo v průběhu roku
zvýšit ze 113 GWh na 158 GWh.
Během roku jsme intenzivně pracovali na vývoji nových produktů a připravovali pro naše zákazníky nabídky, které
jim přináší nejen cenové výhody a úsporu nákladů, ale i další benefity. V rámci neustálého zkvalitňování zákaznických služeb jsme i nadále rozšiřovali okruh služeb dostupných na internetovém portálu Moje PRE, kde zákazníci
mohou pohodlně vyřídit veškeré záležitosti související s dodávkou elektřiny a plynu. Společnost PRE dlouhodobě
usiluje o vyvážený transparentní vztah se zákazníky.
V oblasti zajišťování elektřiny byla v roce 2015 zachována diverzifikovaná struktura dodavatelů. Vzhledem k dostatečné likvidnosti energetického trhu není nákup elektřiny zajišťován prostřednictvím dlouhodobých smluv. V souladu s trendem minulých let postupně získává na významu dodávka elektřiny od lokálních výrobců energie z obnovitelných zdrojů, a to zejména z bioplynových stanic a vodních elektráren.
PREdistribuce, a. s.
Dceřiná společnost PREdi provozuje distribuční síť v Praze a ve městě Roztoky na území o rozloze 505 km2 a zajišťuje tak jednu z hlavních oblastí činnosti Skupiny PRE. Jako provozovatel distribuční sítě v hlavním městě zaujímá
PREdi v rámci české energetiky specifické postavení a musí čelit mimořádným výzvám a nárokům v oblasti kvality
a bezpečnosti dodávek.
Hospodářský výsledek PREdi po zdanění za rok 2015 činil 1 052 mil. Kč. Na úrovni EBITDA společnost docílila
výsledku 2 820 mil. Kč. Objem elektřiny distribuované v síti PREdi za rok 2015 činil 6 139 GWh, což představuje
meziroční nárůst dodávek o 0,8 %. Tato hodnota je však stále výrazně nižší než rekordní objem distribuované elektřiny v roce 2010.
I nadále pokračoval rozvoj sítě, aby bylo možné zajistit připojení nových odběrných míst v komerčních i administrativních prostorách, bytových jednotkách i dalších významných stavbách na území hlavního města. Společnost
PREdi investovala v roce 2015 do distribuční soustavy celkem 1 494 mil. Kč. Realizované investice, které směřovaly
do obnovy stávající sítě i do nové výstavby, se tak pohybují na stabilní úrovni srovnatelné s předchozími lety.
Objem prostředků investovaných do rozvodné sítě se odráží ve vysoké spolehlivosti a kvalitě dodávek elektřiny
v Praze. Distribuční síť v roce 2015 stejně jako v předchozích letech fungovala na velmi vysoké kvalitativní úrovni
a byla jednoznačně nejspolehlivější distribuční sítí v České republice. Z pohledu kvality a bezpečnosti dodávek je pak
zcela srovnatelná s energetickou infrastrukturou v západoevropských metropolích.
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elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Pražská energetika, a. s. – obchodní činnost
V rámci své obchodní činnosti jsme se v roce 2015 soustředili jak na další rozvoj prodejních aktivit mimo území
hlavního města, tak na posílení retence a reakvizice zákazníků na našem domácím trhu.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Ani v uplynulém roce se na licencovaném území nevyskytly žádné systémové poruchy ani významné výpadky dodávky elektřiny, které by měly svou příčinu v síti PREdi. Provozní výsledky celé distribuční sítě potvrzují od povodní
v roce 2002 trvalý trend snižování poruchovosti.
PREdi se rovněž výrazně angažuje v oblasti digitalizace provozu sítě a vytváření inteligentní infrastruktury, která
do budoucna usnadní její spolehlivé řízení, umožní integraci zvyšující se decentrální výroby a zároveň splní požadavky zákazníků na komfort a možnosti využití inovativních produktů. Tato opatření v počáteční fázi zahrnují také
instalaci inteligentních elektroměrů. Do vývoje a rozvoje inteligentní síťové infrastruktury se PREdi aktivně zapojuje
prostřednictvím pilotních a testovacích projektů.
PREměření, a. s.
Společnost PREm se nachází ve fázi silného růstu. Stejně jako v předchozím roce se podařilo takřka zdvojnásobit hospodářský výsledek oproti roku předchozímu a výsledek společnosti na úrovni EBITDA za rok 2015 činil 325 mil. Kč.
Tento nárůst souvisí stejně jako vloni se zvyšujícím se objemem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a s nárůstem výnosů z energetických služeb. Ke konci roku 2015 činil celkový instalovaný výkon výrobního portfolia přes
23 MW; společnost tak během celého roku vyrobila více než 24 GWh „zelené“ elektřiny.
PREm poskytuje sesterské společnosti PREdi služby v oblasti nákupu, montáže a cejchování elektroměrů a zajišťuje odečtovou službu. Tu společnost poskytuje i nadále také ostatním pražským energetickým společnostem
a dlouholetým partnerům, kterými jsou Pražská plynárenská Distribuce a Pražská teplárenská.
Energetické služby a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se tak stávají dalším zdrojem příjmů a doplňují tradiční
segmenty distribuce a prodeje elektřiny. Již v loňském roce obě tyto nové oblasti přispěly k hospodářskému výsledku na úrovni EBITDA nezanedbatelnou částkou ve výši 290 mil. Kč.
eYello CZ, k. s.
Dceřiná společnost eYello prodává na celém území České republiky pod značkou Yello Energy elektřinu a plyn
domácnostem a podnikatelům. Společnosti se podařilo meziročně několikanásobně zvýšit objem tržeb z prodeje
elektřiny a plynu.
Zákazníkům nabízí výhodné, jednoduché a transparentní produkty spolu s pružnou komunikací bez zákaznických
center. Moderní a jasně strukturované produkty cílí na aktivní zákazníky, kteří hledají nové možnosti. V oblasti prodejních kanálů společnost využívá výraznou měrou srovnávací internetové portály, které zákazníkům nabízí transparentní přehled nabídek dostupných na trhu. Na konci roku 2015 evidovala společnost eYello více než 35 tis. uzavřených smluv. Společnost se tak v uplynulém roce umístila mezi deseti nejdynamičtěji se rozvíjejícími dodavateli
elektřiny a plynu v České republice.
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PRE bude aktivně reagovat na dynamický vývoj tržního prostředí a soustředit se na plnění svých růstových cílů.
Strategický plán PRE vychází z dlouhodobě definovaných opatření a iniciativ, které jsou každoročně prověřovány
a aktualizovány. Skupina PRE se zde zaměřuje na čtyři hlavní segmenty své činnosti – distribuci, prodej, energetické
služby a obnovitelné zdroje.
Naším hlavním strategickým cílem je dosáhnout v období let 2014 až 2020 růstu o více než 10 %. Dosažené hospodářské výsledky a aktivní opatření přijatá v roce 2015 jsou zcela v souladu s tímto záměrem a ukazují, že jsme se
vydali správným směrem a že dokážeme efektivně čelit negativním vnějším faktorům. V roce 2016 předpokládáme
další navýšení hospodářského výsledku, ke kterému výraznou měrou přispějí jak tradiční segmenty podnikání, tak
oblasti energetických služeb a obnovitelných zdrojů energie.
PRE chce být i do budoucna spolehlivým partnerem svých zákazníků a zodpovědně se podílet na utváření budoucnosti regionu hlavního města Prahy. Společným cílem nás všech 1 400 zaměstnanců Skupiny PRE je, abychom byli
silnou, moderní a inovativní energetickou skupinou, která svým akcionářům zajistí stabilní dividendu a dlouhodobý
růst hodnoty společnosti.
Rádi bychom jménem představenstva poděkovali všem zákazníkům, zaměstnancům Skupiny PRE, dodavatelům
a akcionářům za důvěru a spolupráci, za jejich přínos k výborným výsledkům a za věrnost naší společnosti i v následujících letech. Těšíme se na pokračování naší úspěšné spolupráce.

V Praze dne 4. dubna 2016
		

Pavel Elis							
předseda představenstva						
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Očekávaná hospodářská situace v roce 2016
I v roce 2016 stojí sektor energetiky před velkými výzvami souvisejícími s vývojem na národní i evropské úrovni.
V rámci Evropské unie pokračují snahy o zavedení energetické unie a dosažení ambiciózních cílů v oblasti snižování
emisí CO2 a zvyšování energetické účinnosti. Integrace obnovitelných zdrojů a sílící decentralizace výroby energie
klade stále vyšší nároky na provozovatele energetické infrastruktury a vyžaduje – stejně jako postupující digitalizace
energetiky – značné investice. Předpokladem pro úspěšné překonání všech těchto výzev jsou jasné a stabilní rámcové podmínky, které podpoří dlouhodobou důvěru v celý energetický sektor.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

ORGÁNY SPOLEČNOSTI PRE
Představenstvo k 31. 12. 2015

Dozorčí rada k 31. 12. 2015

Ing. Pavel Elis, MBA
předseda

Dipl.-Ing. Franz Retzer, MBA
místopředseda

Dipl.-Ing. Alexander Manfred Sloboda
místopředseda

Dr. Bernhard Beck, LL.M.
člen

JUDr. Marián Čalfa
místopředseda

JUDr. Monika Krobová Hášová
členka

Dipl.-Ing. Marcus Bort
člen

Jan Sixta (od 24. 6. 2015)
člen

Ing. Pavel Pustějovský (od 25. 6. 2015)
člen

Dipl.-Ing. Fabian Spalthoff, MBA (od 2. 11. 2015)
člen

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. (do 24. 6. 2015)
člen

Dr. Stefan Theo Webers
člen

Závodní rada k 31. 12. 2015

Marc Wolpensinger (do 31. 12. 2015)
člen

Jan Pokorný
předseda

Dr. Jörg Reichert (od 1. 1. 2016)
kooptovaný člen

Martin Macháček
místopředseda

Členy dozorčí rady v průběhu roku dále byli:

Miroslava Svobodová
členka

JUDr. Radmila Kleslová (od 24. 6. do 10. 12. 2015)
předsedkyně

Martin Votava
člen

Ing. Jiří Baldík (do 24. 6. 2015)
předseda

Závodní rada byla jako nový orgán společnosti zřízena v rámci
změny stanov provedené v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva. Zabývá se záležitostmi zaměstnanců a na základě jejich podnětů činí doporučení představenstvu. V závodní
radě jsou zastoupeni celkem čtyři zaměstnanci společností
Skupiny PRE, kteří se účastní zasedání dozorčí rady PRE.

Ing. Michal Štěpán (do 24. 6. 2015)
člen
Ing. Drahomír Ruta (do 1. 11. 2015)
člen

U členů orgánů společnosti nedošlo v roce 2015 ke střetu zájmů ani k zákazu konkurence.
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Ředitelé Pražské energetiky, a. s.
Ing. Pavel Elis, MBA			
generální ředitel				

Dipl.-Ing. Alexander Manfred Sloboda
obchodní ředitel

Ředitelé PREdistribuce, a. s.
Ing. Milan Hampl			
ředitel společnosti 			

Mgr. Petr Dražil
ředitel úseku Regulovaný majetek (od 1. 10. 2015)

Ředitelé PREměření, a. s.
Ing. Aleš Staněk, MBA			
ředitel společnosti			

Ing. Rudolf Červenka
ředitel úseku Energetické služby (od 1. 10. 2015)

Ředitel eYello CZ, k. s.
Ing. Michal Kulig
ředitel společnosti
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zleva: Milan Hampl, Alexander Sloboda, Pavel Elis, Aleš Staněk
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HISTORIE SKUPINY PRE
1897 • 1. 9. založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy,
1924 • vládním nařízením prohlášeny Elektrické podniky za všeužitečné,
1934 • dokončena stavba ústřední budovy Elektrických podniků v Praze; celková koncepce budovy daleko předběhla dobové zvyklosti a byla jednou z nejmodernějších ve své době,
1941 • Elektrické podniky začleněny do Městských podniků pražských,
1945 • znárodnění energetiky na základě dekretu prezidenta republiky,
1946 • o
 d Elektrických podniků se odloučil Dopravní podnik; vznik národního podniku Středočeské elektrárny, jehož
součástí se stala i bývalá elektrárenská část Elektrických podniků,
1959 • vznik Středočeských energetických závodů, n. p., (STE) a Okresní správy Praha,
1965 • vznik Rozvodného závodu Praha v rámci STE, n. p.,
1990 • Pražské energetické závody od 1. 7. samostatným státním podnikem,
1994 • vznik akciové společnosti Pražská energetika, a. s.,
1996 • z aložena dceřiná společnost PREleas, a. s.,
• zahájena stavba nové budovy PRE v ulici Na Hroudě,
1997 • oslavy 100. výročí existence společnosti, dokončena výstavba nové budovy,
1998 • založena dceřiná společnost PREměření, a. s. (dříve Cejchovna elektroměrů Praha a. s.),
2000 • dokončena modernizace všech kontaktních míst pro zákazníky a zahájen provoz zákaznické linky,
2002 • PRE se úspěšně vyrovnala s následky srpnových povodní,
2004 • v souladu s evropskou legislativou zahájen proces oddělení regulovaných a neregulovaných činností (tzv.
unbundling),
• zahájen provoz centrálního dispečinku v budově v Nitranské ulici,
• v rámci projektu „Spolu pro Prahu“ ve spolupráci s PP zahájen provoz společného zákaznického centra
v objektu Adria,
2006 • k 1. 1. došlo k reálnému vyčlenění provozovatele distribuční soustavy do samostatného subjektu – 100%
dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., založené v roce 2005,
2007 • PRE se stala členem Pražské energetické burzy (PXE),
2009 • zahájen provoz Centra energetického poradenství (CEP) v Jungmannově ulici (TeTa),
• přemístění Technického a dokumentačního muzea pražské energetiky do nových prostor,
• dokončena výstavba vysokonapěťové rozvodny Pankrác,
2010 • z měna akcionářské struktury – odkoupení podílu akcionáře Honor Invest, a. s., stávajícím akcionářem EnBW
Energie Baden-Württemberg AG, čímž se tento stal majetkově akcionářem majoritním,
• v souladu s novou dlouhodobou strategií Skupiny PRE uvedeno do provozu 5 FVE (Jinonice, Lhotka, Na Hroudě 19, Pražačka a Sever), držitelem licence je společnost PREm,
• historicky nejvyššího špičkového zatížení distribuční soustavy (1 209 MW) bylo dosaženo 1. 12. ve 14 hodin,
2011 • s účinností k 1. 12. na základě předchozího rozhodnutí valné hromady vyřazeny akcie PRE z obchodování
na regulovaném trhu, proces delistingu formálně dokončen k 28. 12.,
2012 • akvizice FVE Hořovice a FVE Kondrac, každá s instalovaným výkonem 1 MWp,
• dceřiná společnost PREm uvedla na trh produkt „Servis FVE“, který zájemcům nabízí komplexní péči o FVE,
• 100% dceřiná společnost PREleas, a. s., přejmenována na eYello CZ, a. s., a její předmět podnikání rozšířen
o obchodování s elektřinou a plynem (od 1. 5. 2014 komanditní společnost),
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Pražská letiště ročně odbaví přes sto tisíc letů. Ať jste turista v Ruzyni, voják ve Kbelích nebo sportovní letec na Točné či v Letňanech,
elektřina ze sítě PRE vás bezpečně vypraví na cestu.
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2013 • v oblasti filantropie zahájena spolupráce s Nadací Charty 77,
• projekt PREkolo – otevřena největší specializovaná půjčovna elektrokol v ČR,
• akvizice FVE Pozorka s instalovaným výkonem 3,99 MWp a FVE Syrovice s instalovaným výkonem 6,3 MWp,
• zahájení provozu zákaznické linky v objektu Garden 11 (Kubánské nám.),
• Skupina PRE získala cenu poroty projektu Český Goodwill v kategorii „Mecenáš“; toto ocenění získává kaž
doročně společnost, která je ohleduplná ke svému podnikatelskému, ekonomicko-sociálnímu a životnímu
prostředí,
2014 • 27. 3. změna stanov společnosti a zřízení závodní rady,
• v dubnu spuštěny nové webové stránky PRE (www.pre.cz) nabízející široké možnosti internetové obsluhy
zákazníků; stránky později získaly první cenu v prestižní soutěži WebTop100,
• 1. 5. zahájen provoz Centra služeb PRE (CES) v pasáži TeTa, které navázalo na CEP; CES nabízí zejména
energetické služby PREm, i nadále zde funguje specializovaná prodejna a půjčovna s více než 100 typy
elektrokol různých značek,
• v září zahájen provoz mobilního virtuálního operátora PREmobil; nabídka je primárně cílena na zákazníky
PRE, kteří tak mohou využít výhod z kombinace odběru elektřiny, plynu a telekomunikačních služeb od PRE,
• 1. 12. akvizice FVE Dačice a FVE Mikulov s celkovým instalovaným výkonem 5,79 MWp.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2015
• V CES úspěšně proběhl 5. ročník výstavy e-mobility, jedné z největších výstav svého druhu v ČR, při které jsou
na jednom místě k vidění desítky elektrodopravních prostředků,
• rozšíření a optimalizace online obsluhy prostřednictvím zákaznického portálu „Moje PRE“ v kombinaci s telefonickou podporou,
• spuštěny nové webové stránky PREdi (www.predistribuce.cz), které následně zvítězily v soutěži WebTop100
v kategorii Průmysl a energetika a navázaly tak na loňský úspěch webu PRE; ten se mezi nejlépe hodnocenými
stránkami udržel i v roce 2015,
• 30. 4. akvizice FVE Pozořice s instalovaným výkonem 4,59 MWp,
• Energetický regulační úřad vydal regulační vyhlášky a metodické podklady týkající se nastavení cenové regulace
na IV. regulační období v elektroenergetice a plynárenství,
• PREdistribuce, a. s., v září oslavila 10. výročí založení společnosti,
• otevření tunelu Blanka, jehož napájení ze sítě PREdi představuje zatížení cca 2,5 MW,
• v PREm vznikl samostatný úsek Energetické služby, jehož cílem je další rozvoj energetických služeb, ke kterým
patří např. provádění energetických analýz a auditů, řešení úsporného osvětlení, projektování, realizace a servis
malých fotovoltaických elektráren, výstavba trafostanic či zajišťování decentrálních řešení energetického zásobování,
• 1. 11. zahájena aktivní kampaň s názvem „SPEKTRUM 2015“ s cílem oslovit domácnosti a drobné podnikatele,
kteří nevyužívají žádný z akčních produktů PRE; pro velký zájem byla kampaň prodloužena do konce ledna 2016,
• umístění eYello (značka Yello Energy) mezi deseti nejdynamičtěji se rozvíjejícími dodavateli elektřiny a plynu v ČR,
• uzavřena nová kolektivní smlouva pro období 2016–2018.

V sedmi desítkách pražských koncertních sálů a hal svítí elektřina ze sítě PRE hudebníkům na noty nebo napájí jejich mikrofony, mixážní
pulty a zesilovače.
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Významné události roku 2015

Dne 18. 5. 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou Státní energetickou koncepci (SEK) na následujících 25 let. Hlavním důvodem pro schválení SEK byla potřeba jasně artikulovat priority a strategické záměry státu
v rámci sektoru energetiky a poskytnout tak investorům, občanům a státní správě stabilitu v dnešním turbulentním
a dynamickém období.
V roce 2015 pokračoval veřejný konzultační proces k návrhu metodiky regulace IV. regulačního období. Završen
byl vydáním Zprávy Energetického regulačního úřadu o metodice regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství, a to včetně souvisejících příloh zahrnujících způsob regulace cen a postupy tvorby
cen v elektroenergetice, plynárenství a za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. Vydána byla
rovněž Metodika ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu
licencované činnosti.
Tříleté IV. regulační období (1. 1. 2016 – 31. 12. 2018) pokračuje v základních principech zakotvených v předchozím
období a reaguje na aktuální změny energetické legislativy České republiky a Evropské unie. Jeho hlavním účelem
je příprava objektivních vstupů pro V. regulační období, které ERÚ plánuje v délce 7 až 10 let.
PŘEHLED RELEVANTNÍCH PŘEDPISŮ
V roce 2015 byl novelizován energetický zákon a zákon o hospodaření energií
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, byl novelizován jednak dne 4. 5. 2015 zákonem č. 104/2015 Sb., který
nabyl účinnosti 1. 1. 2016, a jednak dne 5. 6. 2015 zákonem č. 131/2015 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2016,
s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti 1. 8. 2017, 1. 1. 2019, resp. 1. 1. 2020.
Dne 4. 5. 2015 byl vyhlášen zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
a to s účinností od 1. 7. 2015.
V roce 2015 byly vydány následující vyhlášky:
Vyhláška ERÚ č. 194/2015 Sb. ze dne 3. 8. 2015, o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství, nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Vyhláška MPO č. 230/2015 Sb. ze dne 26. 8. 2015, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, nabyla účinnosti dnem 1. 12. 2015.
Vyhláška MPO č. 234/2015 Sb. ze dne 31. 8. 2015, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, nabyla účinnosti dnem 29. 9. 2015.
Vyhláška ERÚ č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ze dne 1. 10. 2015 nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Vyhláška MMR č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu
elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), ze dne 26. 10. 2015 nabyla účinnosti dnem
1. 1. 2016.
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Vyhláška MPO č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ze dne 23. 12. 2015 nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Vyhláška MPO č. 404/2015 Sb., o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném
členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci), ze dne 23. 12. 2015 nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Vyhláška ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ze dne 23. 12. 2015 nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2016.
Cenová rozhodnutí ERÚ vydaná v roce 2015:
Dne 1. 1. 2015 nabylo účinnosti cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014 ze dne 12. 11. 2014, kterým se stanovuje
podpora pro podporované zdroje energie. Pro tuto oblast cen pro rok 2016 bylo dne 19. 11. 2015 vydáno cenové
rozhodnutí č. 5/2015 a dne 29. 12. 2015 cenové rozhodnutí č. 9/2015.
Dne 1. 1. 2015 nabylo účinnosti cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2014 ze dne 25. 11. 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny, a 7. 10. 2015 nabyla účinnosti jeho změna č. 1/2015. Pro rok 2016 bylo
dne 26. 11. 2015 pro tuto oblast cen vydáno cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny.
Dne 1. 1. 2015 nabylo účinnosti cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2014 ze dne 25. 11. 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí. Pro rok 2016 bylo dne
26. 11. 2015 pro tuto oblast cen vydáno cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2015, kterým se stanovují ceny za související
službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
V roce 2015 byla vydána následující nařízení vlády:
Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, ze dne 20. 8. 2015,
účinné od 29. 9. 2015.
Nařízení vlády č. 283/2015 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016, ze dne 26. 10. 2015, účinné od 1. 1. 2016.
Nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, ze dne 21. 12. 2015,
účinné od 28. 12. 2015.
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Řízení rizik je ve všech společnostech Skupiny PRE koncipováno jako jednotný proces vycházející ze společně sdíleného metodického rámce.
Klíčovým orgánem v oblasti systému řízení rizik je výbor pro řízení rizik, který podrobně projednává souhrnnou zprávu o řízení rizik a stanovuje strategii řízení nejdůležitějších rizik vzhledem k rizikovým expozicím společnosti. Výbor
pro řízení rizik schvaluje limity pro řízení jednotlivých relevantních rizik a průběžně vyhodnocuje celkový možný
dopad rizik na hospodaření Skupiny PRE.
Hlavním cílem systému řízení rizik je zvyšování hodnoty společností Skupiny PRE prostřednictvím podstupování pouze akceptovatelných rizik. K dalším funkcím patří zajištění včasného varování a vyhodnocování účinnosti
nápravných opatření. Těžištěm zájmu jsou nejdůležitější rizika, která dle hodnocení možného dopadu představují
mezi sledovanými riziky potenciálně největší hrozbu. Průběžně probíhá proces identifikace aktuálních rizik, která se
evidují v katalogu rizik.
Sledovaná rizika jsou hodnocena z hlediska očekávaného dopadu a pravděpodobnosti, a to ve třech scénářích
tak, aby byla zajištěna jejich porovnatelnost. Pro účely kvantifikace finančních a tržních rizik jsou používány další
specifické metody a ukazatele, jako je např. value at risk, maximální hrozící ztráta atp. Pro vybrané ukazatele jsou
stanoveny závazné limity.
Jednotlivé druhy rizik jsou systematicky sledovány v kategoriích rizik strategických, operačních, finančních a rizik
v oblasti compliance.
V kategorii finančních rizik jsou pro společnost relevantní zejména tržní a kreditní rizika. Tržní rizika souvisí zejména
s vývojem cen elektřiny a plynu a s vývojem směnného kurzu.
V kategorii strategických rizik a rizik v oblasti compliance jsou nejvýznamnější legislativně-regulační rizika. Ta nejsilněji ovlivňují regulované aktivity společnosti; ve střednědobém horizontu jsou tato rizika spjata zejména s nastavením klíčových parametrů regulace, výší podpory obnovitelných zdrojů a dalších pravidel pro IV. regulační období.
Operační rizika jsou dle svého charakteru řízena decentrálně v odborných útvarech; následně je jejich řízení systematicky prověřováno v rámci prováděných interních auditů.
Systém řízení rizik a jeho metodika vychází z postupů a procedur zavedených ve skupině EnBW. Sledovaná rizika
jsou reportována dle pravidel koncernu EnBW v jednotné struktuře reportů a v periodách daných pravidly řízení rizik
koncernu.

Skupina PRE
Výroční zpráva 2015

21

Systém řízení rizik ve Skupině PRE

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK VE SKUPINĚ PRE

Skupina PRE

Výroční zpráva 2015

22

Energie v rytmu velkoměsta

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Každý večer se Praha roztančí rejem pouličních
světel, reflektorů, tramvají a stříbřitým osvětlením
skvostů moderní architektury. Ginger a Fred, dvě
postavy jednoho Tančícího domu, den co den tančí
pro potěchu všech kolemjdoucích.
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Roztančená
Praha
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INTERNÍ AUDIT, COMPLIANCE, OMBUDSMAN
INTERNÍ AUDIT
Mezi hlavní úkoly interního auditu ve Skupině PRE patří nezávislé a odborné posouzení vnitřního kontrolního a řídicího systému společnosti, hodnocení souladu s nastavenými pravidly a s osvědčenou praxí. Při sestavování plánu
interních auditů je zohledňována rizikovost jednotlivých procesů, míra prověření dané oblasti v rámci dosavadních
auditů a náměty ze strany managementu Skupiny PRE.
Výstupem auditních šetření jsou závěrečné zprávy z interních auditů, které jsou projednávány s vrcholovým vedením společností Skupiny PRE. Jednou ročně je pak představenstvu předkládána zpráva o činnosti interního auditu.
Plnění z přijatých nápravných opatření jsou sledována prostřednictvím webové aplikace Audit Tracker.
V roce 2015 se útvar Interní audit a řízení rizik v rámci provádění plánovaných či vyžádaných auditů zaměřil na vybrané klíčové procesy napříč celou Skupinou PRE včetně opatření k posílení vnitřního kontrolního systému. Zjištění se
týkala nejen oblastí nastavení procesů a posílení kontrolních mechanismů, ale i oblasti compliance.
V rámci provádění interních auditů ve Skupině PRE v roce 2015 nadále pokračovala spolupráce útvaru Interní audit
a řízení rizik s poradenskou společností Ernst & Young formou co-sourcingu. Tým interních auditorů stejně jako
v minulých letech zajišťoval interní audity systému environmentálního managementu dle ISO 14 001 a interní audity
systému řízení bezpečnosti a ochrany při práci „Bezpečný podnik“.
Útvar Interní audit a řízení rizik se v roce 2015 podílel na plnění úkolů i v dalších oblastech, např. v oblasti compliance
nebo v oblasti ochrany osobních údajů. Spolupracoval rovněž na šetření tzv. specifických stížností, vycházejících
zejména z požadavků Energetického regulačního úřadu.

Více než tři desítky pražských mostů září díky naší elektřině každou noc nad Vltavou a jejími přítoky, na jejichž potemnělých hladinách se
světla lamp lesknou jako šňůry perel.
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Skupina PRE nejen dbá na dodržování právních a etických pravidel chování v obchodních vztazích, ale tato pravidla rovněž aplikuje ve standardizovaných postupech a interních normách. Řídí se Etickým kodexem Skupiny PRE
a respektuje pravidla Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích. Je si plně vědoma své společenské
odpovědnosti, což se projevuje i v jejích dalších aktivitách.
V rámci Skupiny PRE platí závazná Pravidla compliance přijatá v roce 2014. Všichni zaměstnanci Skupiny PRE jsou
v této oblasti pravidelně proškolováni a jsou povinni jednat v souladu s přijatými pravidly, která kladou důraz na poctivost a čestnost. Stejný přístup očekáváme i od našich smluvních partnerů.
V roce 2015 probíhala úprava zásadních řídicích dokumentů, jejímž cílem bylo tyto dokumenty zestručnit a učinit
srozumitelnějšími pro zaměstnance. Díky provedeným úpravám je nyní snazší se v předpisech orientovat, zároveň
však byla zachována jejich obsahová kvalita. Na intranetu Skupiny PRE byla zveřejněna záložka Compliance s uvedením e-mailové adresy compliance@pre.cz a interni.audit@pre.cz, kam mohou zaměstnanci otevřeně i anonymně
hlásit svá podezření na porušení právních předpisů, Etického kodexu a dalších interních norem.
OMBUDSMAN
Ve Skupině PRE je druhým rokem zřízena funkce ombudsmana jakožto nestranné osoby, která vyřizuje podání
týkající se smluvního vztahu zákazníka s některou ze společností Skupiny PRE. Ombudsman řeší širokou škálu podnětů, návrhů a dotazů ze strany zákazníků, a to včetně stížností v případech, kdy sice existuje ucelené a konečné
stanovisko odborného útvaru, ale zákazník přesto není spokojen s výsledkem šetření.
V roce 2015 se ombudsman Skupiny PRE věnoval celkem 30 takovýmto případům, kdy pomáhal nalézat optimální
řešení ke spokojenosti zákazníků, a zpracoval desítky dalších podnětů a dotazů ze strany zákazníků. Zřízení funkce
ombudsmana tak plní svůj cíl a přispívá ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, k ochraně dobré pověsti Skupiny
PRE a ke zdůraznění její společenské odpovědnosti.
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OBCHODOVÁNÍ S ELEKTŘINOU A PLYNEM
Elektřina a plyn pro zákazníky PRE byly v průběhu roku 2015 zajišťovány na termínových i na denních trzích v České
republice a v Německu. Svou flexibilitou a schopností pořídit obě komodity na více trzích dosahuje společnost výhodnější pořizovací ceny a tím i prodejní ceny pro koncové zákazníky.
S ohledem na neustále se měnící podmínky na trhu s energiemi společnost průběžně sleduje aktuální trendy
a osvědčenou praxi (best practice) v rámci řízení kreditního rizika protistran. Jejich aplikace pak společnosti dovoluje
obchodovat pouze s důvěryhodnými, stabilními a transparentními obchodními partnery.
Hlavními dodavateli elektřiny a plynu Skupiny PRE v roce 2015 byli tradiční obchodní partneři EnBW Energie Baden-Württemberg AG, ČEZ, a. s., Alpiq Energy SE, E.ON Global Commodities SE, Vattenfall Energy Trading GmbH
a RWE Supply & Trading GmbH. Nezanedbatelná část elektřiny byla zajištěna nákupem od lokálních výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR, a to zejména z bioplynových stanic, biomasy a vodních elektráren. Dlouhodobým
partnerem dodávajícím Skupině PRE elektřinu z obnovitelných zdrojů je společnost Povodí Vltavy, s. p., provozovatel malých vodních elektráren na řece Vltavě.
Jako účastník velkoobchodního trhu s energiemi plní společnost veškeré povinnosti účastníka trhu dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011, o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií
(nařízení REMIT), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, o OTC derivátech, ústředních proti
stranách a registrech obchodních údajů (nařízení EMIR).
PRODEJ (SEGMENT B2B)
Rok 2015 byl v oblasti prodeje elektřiny stejně jako rok předchozí charakteristický především nadále klesajícími
cenami na energetické burze. V segmentu B2B jasně pokračoval trend výběrových řízení; prakticky všechny subjekty státní správy a regionální samosprávy vypisovaly výběrová řízení formou elektronických aukcí podle zákona
o veřejných zakázkách. V průběhu roku byla rovněž patrná významná aktivita na Českomoravské energetické burze
Kladno a také se zvýšil počet aukcí na Pražské energetické burze PXE.
Velcí zákazníci stále častěji volí model pořízení elektřiny po částech v různých okamžicích. Pořízení v takovém
případě probíhá buď podle předem dohodnutého časového schématu, nebo častěji tak, že zákazník volí okamžiky
pořízení dohodnutého množství elektřiny sám.
Trvalý pokles ceny elektřiny na energetické burze vede k menšímu zájmu zákazníků uzavírat víceleté kontrakty.
Objem smluv uzavřených na období následující po roce 2016 v meziročním srovnání poklesl o 10 %. V důsledku
působení alternativních dodavatelů, poradenských firem a organizátorů elektronických aukcí se rovněž citelně projevuje zvýšený tlak zákazníků na prodejní cenu.
Společnost PRE se i v loňském roce soustředila na rozvoj individuálních prodejních kanálů a nových metod prodeje
energií. Celkový objem elektřiny, kterou společnost zákazníkům prodala na hladině VN a VVN, vzrostl meziročně
o 6,2 %. V tomto vývoji se odráží rozvoj našich prodejních aktivit i celkový růst české ekonomiky. Objem dodávek
mimo distribuční území PREdi překročil hodnotu 1,5 TWh.
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PRODEJ (SEGMENT B2C)
V segmentu B2C jsme se v uplynulém roce soustředili zejména na rozvoj retenčních prodejních aktivit zaměřených
na stabilizaci a fixaci celého portfolia. Součástí retenčních opatření byla pasivní kampaň, která cílila na zákazníky
s produkty končícími v roce 2015. Další významnou akcí byla aktivní kampaň Spektrum 2015, která zákazníkům
nabídla výhodnou prodejní cenu a fixaci ceny silové elektřiny až do konce roku 2017. Kampaň tak současně představovala retenční opatření vůči konkurenčním nabídkám ostatních dodavatelů.
Součástí našich aktivit v segmentu B2C byla v roce 2015 také organizační opatření, která zefektivnila celý proces
přípravy a komunikace prodejních činností. V souvislosti s produkty segmentu B2C vstoupily v platnost nové obchodní podmínky.
Objem dodávek na hladině NN se díky našim prodejním aktivitám a celkovému růstu české ekonomiky podařilo
meziročně zvýšit o 1,8 %. Proti tomuto vývoji však výrazně působil vliv teplého počasí v zimních měsících a citelně
se projevovaly rovněž efekty úsporných opatření, která zákazníci realizovali v minulých letech.
Své aktivity v průběhu roku 2015 nadále rozvíjel i virtuální mobilní operátor PREmobil, který zákazníkům nabízí atraktivní podmínky pro mobilní telefonní služby. PREmobil během roku rozšířil
počet nabízených tarifů a představil řadu akčních produktů, které zákazníkům přináší další výhody.
Společnost PRE v roce 2015 již čtvrtým rokem dodávala zákazníkům segmentu B2B i B2C také zemní plyn. Ten našim zákazníkům v současné době nabízíme společně s dodávkou elektřiny, takže mohou profitovat z kombinované
dodávky obou energií od jednoho dodavatele. Objem našich dodávek zemního plynu se meziročně zvýšil o 10 %
a naše prodejní aktivity v této oblasti budeme dále rozšiřovat.
PRODEJ (eYello CZ, k. s.)
Společnost eYello se v rámci své strategie zaměřuje na dodávku elektřiny a plynu zákazníkům ze segmentu domácností a drobných podnikatelů. Pod značkou Yello Energy nabízí jednoduché a přehledné produkty za výhodnou
cenu, pružnou a rychlou komunikaci a pohodlnou obsluhu prostřednictvím online portálu Moje Yello. Díky těmto
přednostem se značka Yello Energy rychle etablovala jako spolehlivý partner svých zákazníků a zajistila si pevnou
pozici na poli alternativních dodavatelů energie.
Úspěšný rozvoj společnosti pokračoval i v roce 2015, na jehož konci dodávala elektřinu a plyn do více než 15 tis.
odběrných míst. Díky stabilnímu růstu zákaznického portfolia i neustálému rozvoji svých produktů a služeb se společnost v uplynulém roce umístila mezi deseti nejdynamičtěji se rozvíjejícími dodavateli elektřiny a plynu v České
republice.
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V souvislosti s novou segmentací zákazníků jsou zákazníkům z řad menších podnikatelských subjektů poskytovány
od roku 2015 zákaznické služby v režimu individuální obsluhy, která pro ně znamená vyšší komfort při vyřizování
záležitostí souvisejících s dodávkou energie od PRE.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY
Společnost PRE poskytuje svým zákazníkům vysoký standard služeb a umožňuje jim moderní a komfortní formy
komunikace. K dispozici jsou jim dvě zákaznická centra v dobře dostupných lokalitách v centru Prahy. Pro zvýšení
komfortu nabízí PRE svým zákazníkům možnost dohodnout si čas schůzky předem a vyhnout se tak případnému
čekání. Od roku 2015 je návštěvníkům obou center k dispozici bezplatné internetové připojení prostřednictvím
bezdrátové sítě wifi.

Zákaznická centra PRE

Jungmannova 31
110 00 Praha 1

Vladimírova 64
140 00 Praha 4

Své žádosti a podněty mohou zákazníci řešit také prostřednictvím telefonické zákaznické linky, která je dostupná
nejen na telefonním čísle 840 550 055, ale od dubna 2015 také na čísle 267 055 555. Kromě toho mohou zákazníci
společnost kontaktovat samozřejmě také prostřednictvím emailu pre@pre.cz.
Zájem o internetovou komunikaci ze strany zákazníků stále roste a společnost PRE tomu přizpůsobuje i své služby.
V roce 2014 proto spustila nové internetové stránky, které byly dále upravovány na základě podnětů a reakcí zákazníků. Výsledkem jsou přehledně strukturované a uživatelsky přívětivé stránky, které nabízí nejen informace o všech
produktech a službách společnosti, ale i mnoho obslužných možností. V roce 2015 byla například zavedena funkcionalita umožňující novému zákazníkovi uzavřít smlouvu na dodávku elektřiny či plynu při změně dodavatele, která je
doplněna o podporu volby optimálního produktu. Nově PRE nabízí také službu „smlouva na míru“, kdy zákazníkovi
po vyplnění kontaktního formuláře připraví a doručí návrh smlouvy s nejvýhodnější cenou od PRE. Široké možnosti
online obsluhy nabízí diskrétní zákaznická zóna (zákaznický portál Moje PRE), kde byly nově zprovozněny platební
nástroje jako QR kód nebo platební karta. V roce 2015 provedlo registraci do portálu Moje PRE více než 42 tisíc
zákazníků a zpracováno bylo bezmála 70 tisíc webových požadavků ze strany zákazníků.
V rámci zvyšování efektivity a kvality zákaznických služeb byla v průběhu roku 2015 realizována řada projektů.
K těm nejvýznamnějším patří zřízení vlastní kurýrní služby, která od února 2015 zajišťuje důvěryhodnou a komfortní
komunikaci se zákazníky. Služba tak pružně reaguje např. na telefonickou domluvu zákaznické linky se zákazníkem
a v současné době je schopna odbavit až 100 zásilek týdně.
Z pohledu ukazatelů kvality zákaznické obsluhy byl rok 2015 úspěšný. Díky provedeným optimalizačním opatřením
je dosahováno stabilních hodnot v zákaznických centrech i na zákaznické lince. Následující tabulky znázorňují počty
uskutečněných zákaznických kontaktů v členění dle komunikačních kanálů. Z přehledu je zřejmý posun zájmu zákazníků od osobní obsluhy ke komunikaci online. Podíl komunikace odbavené prostřednictvím nástrojů zákaznické
linky (včetně emailů) na celkovém počtu kontaktů činil 60 %.
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281 920
261 720

267 109

271 302

255 812
237 810

240 026

235 355
216 288

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počty kontaktů na zákaznické lince PRE*

316 046

@

329 600

343 367

356 292

334 586

279 306
220 468

234 405

2007

2008

241 354

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počty hovorů odbavených na zákaznické lince PRE*
Rok
Celkem

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

239 650

261 930

239 444

249 877

252 683

230 472

210 985

204 212

202 254

Počty e-mailů na zákaznické lince PRE*
Rok
Celkem

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

94 936

94 362

103 923

79 723

63 363

48 834

30 369

30 193

18 214

* Počty příchozích hovorů, resp. e-mailů.
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PREmobilita
Během roku pokračoval ve Skupině PRE intenzivně projekt PREmobilita, který má v souladu
s celosvětovými trendy napomoci rozvoji elektrických dopravních prostředků. Ty v čím dál
větší míře konkurují klasickým spalovacím motorům zejména ve velkých městech, kde je výsledný přínos životnímu
prostředí nejviditelnější díky nulovým lokálním emisím v místě jízdy. Projekt PREmobilita je rozdělen do několika
částí, které jsou navzájem provázané a mají jednoho společného jmenovatele – elektřinu.
Nabíjecí stanice
V průběhu roku 2015 byly zprovozněny 4 veřejné nabíjecí stanice (tzv. PREpointy). Po pražské galerii Fénix Vysočanská došlo ke zprovoznění nabíjecích stanic v OC Nová Karolina (Ostrava), BD Superloft (Praha-Smíchov) a IKEA
(Praha-Černý Most). Skupina PRE tak v roce 2015 provozovala na území České republiky celkem 34 nabíjecích
stanic. Ty jsou vybaveny jak „klasickou zásuvkou“ Schuko 1x16 A, tak v čím dál větší míře využívanými zásuvkami Mennekes 3x32 A, kterými se elektromobily nabíjejí podstatně rychleji. Zájem o nabíjení rostl i v tomto roce
a k 31. 12. 2015 jsme evidovali více než 100 aktivních uživatelů veřejného nabíjení prostřednictvím sloupků PREpoint.
V oblasti veřejného nabíjení Skupina PRE i nadále spolupracuje s automobilkou BMW – zákazníci mohou elektromobily nabíjet pomocí RFID karty, kterou získají s novým vozem. V roce 2015 opět došlo k významnému navýšení
odběru – zákazníci „natankovali“ více než 30 MWh elektřiny.
Kromě instalace, provozu a servisu veřejných nabíjecích stanic poskytuje společnost PREm komplexní služby
v oblasti neveřejné nabíjecí infrastruktury (tzv. wallboxů), které slouží k domácímu a firemnímu nabíjení. Poptávka
po těchto řešeních postupně roste se stoupajícím počtem registrovaných elektromobilů a plug-in hybridů. V oblasti
neveřejného nabíjení pokračuje spolupráce s automobilkou Volvo ČR, v rámci které provádíme u zákazníků kontrolu
elektrické zásuvky a sítě.

Kumulativní odběr elektřiny v PREpointech v letech 2011–2015 (kWh)

2011

4 592

2012

6 205
2014

20 234

2013

12 459
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PREmobilita

Aktuální informace k oblasti elektromobility jsou k dispozici na stránkách www.premobilita.cz.

Elektromobily
Skupina PRE provozuje aktuálně 15 elektromobilů. Součástí vozového parku využívaného pro služební účely je
sedm elektromobilů Citroën C-Zero, jedna „elektrická dodávka“ Mercedes-Benz Vito E-CELL a sedm vozů Volkswagen eUp! Elektromobily ve vozovém parku jsou postupně obměňovány.
Elektromotocykly
Vlastní portfolio dopravních prostředků Skupiny PRE doplňují 2 elektroskútry GOVECS a 3 elektromopedy ELMOTO, které se používají jako standardní dopravní prostředky. Kromě nulových lokálních emisí a minimálních provozních nákladů je jejich obrovskou výhodou rychlost přepravy zejména v pověstných pražských kolonách.
Elektrokola
Projekt PREkolo (www.prekolo.cz) je zaměřen na prodej a půjčování elektrokol. V Centru služeb
PRE, které sídlí v Pasáži TeTa v Jungmannově ulici 747/28, si zákazníci v prodejní části mohou
vybrat z více než sto typů nabízených elektrokol či využít služeb půjčovny. Pokud se zákazník rozhodne pro koupi
elektrokola, které není skladem, může využít tzv. záruky mobility a zdarma si vypůjčit jedno z dvaceti typů elektrokol
do doby, než bude objednané elektrokolo dodáno.
Důkazem spokojenosti našich zákazníků i v roce 2015 byly desítky prodaných elektrokol všech cenových kategorií a stovky výpůjček. Prodejní sortiment doplňují elektrokoloběžky, dětské elektromotocykly a seniorské vozíky.
V rámci prodeje i půjčování elektrodopravních prostředků poskytujeme zákazníkům PRE slevy a další výhody.
Výstavy a akce
V roce 2015 se uskutečnil v prostorách Centra služeb PRE již 5. ročník výstavy e-mobility. Jedná se o jednu z největších výstav svého druhu v České republice, při které jsou na jednom místě k vidění desítky elektrodopravních
prostředků. Výstava byla poprvé prodejní a zákazníci si mohli rovnou odvézt elektrokolo za zvýhodněnou cenu. Tuto
úspěšnou akci plánujeme zopakovat i v dalším roce. V průběhu roku jsme se zúčastnili řady akcí na podporu ekologické dopravy, jako např. Evropského týdne mobility, Dne bez aut nebo Pražského cyklozvonění.
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Mapa PREpointů
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Pryč jsou časy, kdy západ slunce ukončil
jakoukoliv sportovní aktivitu, protože už na ni
zkrátka nebylo vidět. Stejně tak dnes bruslaři
nemusí čekat na zimu, až zamrzne rybník, nebo
fotbalisté na jaro, až na hřišti roztaje sníh a led.
I díky elektřině od PRE mají sportovci v metropoli
k dispozici stovky sportovišť bez ohledu
na aktuální denní dobu nebo roční období.
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Sport
po 24 hodin
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STRATEGICKÝ ROZVOJ A INVESTICE
STRATEGIE SKUPINY PRE
Rámcovým strategickým cílem Skupiny PRE je navýšení hospodářského výsledku na úrovni EBITDA v období 2014
až 2020 o více než 10 %. K dosažení tohoto cíle byly v rámci rozsáhlé revize strategie provedené v roce 2014 stanoveny konkrétní strategické iniciativy a opatření. Aktualizace strategie provedená v roce 2015 se pak zaměřovala
zejména na vyhodnocení jejich dosavadního plnění. V příštím roce bude plánovací horizont prodloužen do roku
2025, aby bylo možné obchodní činnost ještě lépe přizpůsobit dlouhodobým strategickým záměrům.
Obchodní model Skupiny PRE vychází ze čtyř hlavních segmentů, tedy distribuce elektřiny, prodeje elektřiny, energetických služeb a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zásadními pilíři Skupiny i nadále zůstávají provoz distribuční sítě na území hlavního města a oblast prodeje energie. Vedle těchto tradičních činností však postupně
získávají na významu právě nové segmenty energetických služeb a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Strategická růstová opatření spočívají především v dodatečných investicích směřovaných do nových oblastí činnosti. V souladu s dosavadní praxí tak bude Skupina PRE pokračovat v investicích do udržitelných výrobních technologií a zároveň tak přispívat k plnění emisních požadavků EU. Zásadní součástí strategie jsou rovněž investice
do distribuční sítě, které podpoří rozvoj decentrálních zdrojů a zavádění inteligentních technologií do distribuční
infrastruktury. V oblasti neregulované činnosti se budeme i nadále soustředit na potřeby našich zákazníků a vyvíjet
inovativní produkty a služby, které pro ně budou představovat přidanou hodnotu. Budeme aktivně podporovat využívání moderních technologií v každodenním životě a umožňovat tak našim zákazníkům snadnější a efektivnější
využívání energie.
PREdistribuce, a. s.
Hlavním úkolem společnosti PREdi je trvale udržet vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost sítí a zároveň zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře. Z tohoto důvodu PREdi každoročně připravuje a realizuje dlouhodobý
a střednědobý investiční plán. Jeho základem jsou analýzy zohledňující technický stav, přenosovou schopnost
a spolehlivost provozu sítí, reálnou fyzickou životnost jednotlivých síťových komponentů a možnosti jejich efektivního udržování. Plán rovněž zohledňuje předpokládaný vývoj výkonu odebíraného ve stávajících přípojných místech
i vývoj poptávky zákazníků na nová připojení jak na zastavěném území, tak v rozvojových lokalitách města.
Investiční plán, který podléhá kontrole ze strany ERÚ, je členěn na jednotlivé skupiny rozvodného zařízení. Na základě dostupných podkladů se zabývá rozšířenou reprodukcí síťových systémů, přičemž zohledňuje očekávané požadavky zákazníků a jim odpovídající vývoj zatížení v jednotlivých lokalitách. Kromě toho je předmětem investičního
plánu prostá reprodukce a přiměřená modernizace rozvodných zařízení. Hlavním cílem modernizace a plánovaných
oprav je zajistit stanovenou provozní spolehlivost a požadovanou úroveň distribuční služby očekávané odběrateli
na území hlavního města. Úroveň kvality dodávky i souvisejících služeb je stanovena sekundární legislativou ERÚ.
Neplnění garantovaných standardů je na rozdíl od předchozích období zatíženo od 1. 7. 2006 povinností úhrady
v souladu s vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb. v platném znění.
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V roce 2015 společnost PREdi pokračovala na základě schváleného investičního plánu v potřebné a pečlivé obnově
stávajících sítí 110 kV a 22 kV a v obnově zařízení, která jsou zároveň součástí kritické infrastruktury města. Dále
probíhala systematická obnova sítí nízkého napětí včetně obnovy téměř jedné stovky distribučních trafostanic.
Péče o páteřní síť 110 kV a zajištění její odpovídající technické úrovně a udržení v provozuschopném a bezpečném stavu je zásadním opatřením pro předcházení rozsáhlým výpadkům, které mohou mít za následek nedodávky
na velkém území.
Všechny stavby na území hlavního města Prahy jsou dlouhodobě koordinovány s plánovacími útvary Magistrátu
HMP a respektují platný územní plán.
Největší strategické stavby v roce 2015:
• pokračování modernizace klasické rozvodny 110/22 kV v Třeboradicích,
• pokračování ve výstavbě kabelových tunelů z budoucí rozvodny Karlín směrem k Rohanskému ostrovu v Libni pro
vyvedení výkonu 22 kV a též pro zasmyčkování kabelu 110 kV TR Holešovice – TR Střed,
• pokračování obnovy venkovního vedení 110 kV z TR Malešice směrem k TR Běchovice, resp. k nové TR v Uhříněvsi,
• pokračování výstavby kabelového tunelu Uhříněves pro napojení kabely 110 kV TR Uhříněves a vyvedení výkonů
22 kV z ní,
• dokončování implementace nového dispečerského řídicího systému SCADA,
• zahájení stavebních prací na rozvodnách 110/22 kV Karlín a Uhříněves,
• rekonstrukce venkovního vedení 110 kV mezi rozvodnami Červený vrch a Sever.

Kulturní vyžití nabízí v metropoli více než 110 pražských divadel. I díky naší elektřině se v nich zvedají opony a herci svými výkony září
ve světle reflektorů.
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elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Strategické investice
Významnou součástí investičního plánu je část zabývající se tzv. strategickými investicemi, k nimž patří zejména výstavba nových transformačních bodů 110/22 kV a jejich systémové propojení v úrovni 110 kV. Strategické investice
zahrnují i dozbrojení a rozšíření kapacity těchto stanic, pokud to vyžaduje vývoj zatížení v zásobovacích oblastech.
Patří sem tedy i výstavba nových připojovacích vedení zajišťujících optimální vyvedení výkonu do nižších hladin sítě.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Mimo hlavní strategické stavby v páteřních sítích 110 kV či rozvodnách 110/22 kV pokračovaly v roce 2015 práce
na rekonstrukci rozpínacích a distribučních stanic 22/0,4 kV a práce na kabelové síti VN a NN.
Hlavní strategické stavby roku 2016, které budou s ohledem na potřebu projednání přípustnosti staveb
a složitost výstavby pokračovat v následujících letech:
• pokračování výstavby zapouzdřené rozvodny 110/22 kV Karlín a vyvedení výkonu po kabelech 22 kV pro nové
lokality v oblasti Rohanského ostrova, části Libně (Švábky) a současně posílení stávající části Karlína,
• dokončení výstavby venkovní TR Uhříněves pro zajištění výkonových potřeb jihovýchodu města, kde je evidováno
nejvíc výpadků venkovního vedení 22 kV v napájecí oblasti ČEZ Distribuce, a. s., a kde zároveň vzniká potřeba
připojit nové developerské projekty,
• dokončení modernizace venkovní rozvodny 110/22 kV v Třeboradicích,
• dokončení rozšíření TR Chodov o čtyři pole 110 kV, včetně řídicího systému a rekonstrukce vysílače HDO,
• zahájení náhrady dosluhujícího venkovního vedení 110 kV mezi TR Malešice a TR Jih kabelovým vedením 110 kV,
• plné nasazení dispečerského řídicího systému SCADA.
V oblasti již dokončené automatizace provozu transformoven 110/22 kV a rozpínacích stanic 22/0,4 kV je pozornost zaměřena zejména na plynulost dodávky s možností využití automatických záskoků realizovaných moderními
řídicími nebo telemetrickými (telemechanizačními) systémy stanic distribuční soustavy, a to zejména u důležitých
velkoodběratelů.
Společnost PREdi se na základě přijaté strategie rovněž intenzivně zabývá přípravou sítí a zařízení pro postupné
nasazování chytrých sítí (smart grid) včetně osazení inteligentního měření AMM v případě, že bude odpovídajícím
způsobem ukotveno v české legislativě. Tyto trendy představují pro společnost velkou výzvu zejména z pohledu
ekonomičnosti, maximalizace přínosů pro úsporu energií a obsluhu zákazníků s významným přesahem do oblasti
asset managementu. Jak ukazují mezinárodní studie, vhodná kombinace posilování distribuční soustavy a zavádění
nových technologií významnou měrou snižuje nároky na distribuční síť, které vyplývají z integrace decentrální výroby, nabíjecích stanic pro elektromobily a dalších prvků. V reprezentativně zvolených lokalitách zásobovacího území
PREdi jsou nové technologie i nadále zkoušeny v pilotních projektech, jejichž výstupy jsou uplatňovány v rámci
tvorby koncepce sítí.
Hlavním cílem společnosti PREdi jakožto provozovatele distribuční sítě je i v následujícím období zajistit obnovu
i přiměřený rozvoj distribuční infrastruktury včetně včasné modernizace dosluhujících zařízení. Díky tomu bude
zachována vysoká úroveň spolehlivosti a bezpečnosti sítí.
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Společnost PREm v roce 2015 dále rozšiřovala svoje aktivity v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Díky prostředkům investovaným do tohoto segmentu získala do vlastnictví FVE Pozořice s instalovaným výkonem
4,6 MWp. Celkový instalovaný výkon výrobního portfolia PREm tak na konci roku činil více než 23,5 MWp a společnost v průběhu roku vyrobila přes 24 GWh „zelené“ elektřiny.
V říjnu 2015 došlo v PREm k organizační změně, v jejímž rámci vznikl samostatný úsek Energetické služby. Jeho
cílem je především další rozvoj aktivit v oblasti energetických služeb, ke kterým patří např. provádění energetických
analýz a auditů, řešení úsporného osvětlení, projektování, realizace a servis malých fotovoltaických elektráren, výstavba trafostanic nebo zajišťování decentrálních řešení energetického zásobování.

Vybrané finanční ukazatele Skupiny PRE
Jednotka

2015

2014

Kalkulační vzorce

Úroveň produktivnosti				
19 076

Tržby z prodeje elektřiny, distribuce, služeb

				

Tržby celkem

mil. Kč

19 094

a přijatých připojovacích příspěvků

Obchodní rozpětí

mil. Kč

6 239

5 896

Obchodní rozpětí z VZZ

Zisk po zdanění

mil. Kč

2 523

2 418

Zisk po zdanění z VZZ

Úroveň ziskovosti tržeb				
Obchodní rozpětí z prodeje 				
elektřiny a distribuce na 1 Kč tržeb

%

31,5

a distribuce: prodej elektřiny x 100

Zisk před zdaněním 				

Výsledek hospodaření z běžné činnosti

na 1 Kč celkových tržeb

%

33,2

Obchodní rozpětí z prodeje elektřiny

16,4

15,8

před zdaněním: tržby celkem x 100

Ostatní ukazatele				
Běžná likvidita

65,3

Krátkodobá aktiva:

				

%

krátkodobé závazky x 100

Podíl vlastního kapitálu k celkově

%

68,5

61

Vlastní kapitál:

vloženému kapitálu 				

celkový vložený kapitál x 100

Výnosnost zapojeného kapitálu – ROCE

15,9

ROCE = EBIT:

				

(celková aktiva – krátkodobé závazky)

Produktivita práce z celkových tržeb

%

62,1

tis. Kč /

15,7

13 616

Tržby celkem:

zaměst.			

13 609

průměrný přepočtený počet zaměstnanců

EBIT – Provozní hospodářský 				

Provozní hospodářský výsledek

výsledek před úroky a zdaněním

mil. Kč

3 180

3 050

před úroky a zdaněním

EBITDA – zisk před zdaněním,

mil. Kč

4 297

4 094

EBITDA = EBIT + odpisy

mil. Kč

1 773

1 636

ČPT z provozní činnosti

				

snížený o ČPT z investiční činnosti

úroky a odpisy
Čistý peněžní tok po zdanění
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elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

PREměření, a. s.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Dotýkáme
se oblaků

Ani řízení letového provozu
na mezinárodním civilním letišti v PrazeRuzyni se neobejde bez naší dodávky
elektřiny. Letiště Václava Havla Praha,
jeden z největších evropských vzdušných
přístavů, odbaví ročně mezi 11 a 12 miliony
cestujících.
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LIDSKÉ ZDROJE
PERSONALISTIKA
Veškerá personální agenda a výpočty mezd pro Skupinu PRE jsou zajišťovány centrálně v mateřské společnosti, a to
včetně služeb z oblasti bezpečnosti práce a životního prostředí. Oblast odměňování, zdravotní péče a sociální politiky je ve Skupině PRE upravena kolektivní smlouvou (výjimku tvoří společnost eYello, která není jejím signatářem).
V prosinci 2015 byla uzavřena nová kolektivní smlouva na období 2016–2018, která navazuje na předchozí smlouvu
platnou v letech 2013–2015. Ve Skupině jsou uplatňovány tarifní a mimotarifní mzdy, přičemž konkrétní aplikaci
systému odměňování řeší příslušné podnikové normy. Pro vedení personální agendy je využíván modul SAP HR.

Počet zaměstnanců – průměrný přepočtený stav
2015

2014

2013

2012

2011

2010

PRE

641

643

643

636

620

615

PREdi

513

514

515

511

507

504

PREm

244

239

231

226

209

193

1 403

1 401

1 394

1 375

1 338

1 314

Skupina PRE*

* Další členové Skupiny PRE mají v roce 2015 následující průměrný přepočtený stav zaměstnanců – eYello: 5 osob.

Pro Skupinu PRE vždy zůstává prvořadou snahou účinně napomáhat uvolňovaným zaměstnancům zejména v předdůchodovém věku a samoživitelům. Ke zmírnění nepříznivých důsledků organizačních změn funguje ve společnosti
systém sociálně-finančně-kompenzačních opatření.
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Pro zaměstnance je zajištěna komplexní závodní lékařská péče včetně péče stomatologické. Ve Skupině PRE probíhá program zdravotní preventivní péče, který odpovídá požadavkům Národního programu podpory zdraví. Nad tento
rámec je pro zaměstnance společností realizován onkologický program zaměřený na prevenci a léčbu karcinomu
prsu, preventivní vyšetření štítné žlázy, preventivní urologický program, očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě
a žloutence typu A. Pro manažery je v Nemocnici Na Homolce zajištěn manažerský zdravotní program.
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Koncepce sociální politiky zaměstnavatele vychází z dlouholeté snahy o kvalitní péči o zaměstnance a je formou
silného sociálního programu zakotvena v kolektivní smlouvě. Tento program zaměřený na oblast zaměstnaneckých
benefitů, odměn, finančních příspěvků a dalších forem ocenění zaměstnanců jednoznačně přispívá k jejich motivaci
a integritě. Systém benefitů slouží především zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců, bydlení
a stravování a zahrnuje pracovně-lékařskou péči, preventivní zdravotní programy a další sociální výhody, jako jsou
bezúročné půjčky, rekreace, kulturní a sportovní akce apod.
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Skupina PRE rovněž aktivně podporuje systematický rozvoj a vzdělávání zaměstnanců se zaměřením na jejich
klíčové odbornosti a požadované kompetence. Rozvoj zaměstnanců se zabývá jak profesními školeními v oboru
elektroenergetiky, která vyplývají ze zákona a jsou nezbytná pro výkon úzce specializovaných pracovních pozic, tak
neustálým prohlubováním odborných znalostí a interpersonálních dovedností, jakož i znalostí nových předpisů v oblasti ekonomie, práva a personalistiky. Prostřednictvím firemního Recruitment programu podporuje Skupina PRE
nástup absolventů odborných škol sekundárního a terciárního vzdělávání do zaměstnaneckého poměru. V oblasti
poskytování odborných praxí a náboru nových zaměstnanců funguje dlouhodobá spolupráce s FEL ČVUT a dále
s pražskými středními školami a učilišti jako např. VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě
16; SOU energetické, Praha 9, Poděbradská 12; SŠ – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1, či SPŠ a VOŠ dopravní, Praha 1, Masná 18.
Mateřská společnost na své náklady provozuje cvičné a výukové pracoviště Polygon, které využívá jak při proškolování vlastních zaměstnanců a zaměstnanců spolupracujících firem, tak při zabezpečování odborné praxe žáků
a studentů elektrotechnických škol všech stupňů vzdělávání. V roce 2015 zde absolvovalo praxi celkem 1 266 osob,
z toho 203 studentů.

Kvalifikační struktura zaměstnanců Skupiny PRE

16,99 %
S a vyučení

0,71 %
Základní

6,26 %
S a vyučení

35,52 %
VŠ

57,59 %
ÚS s maturitou

Věkové složení zaměstnanců Skupiny PRE
5,78 %
nad 60 let

14,35 %
20–30 let

26,76 %
50–60 let
0%
do 20 let

Věkové složení zaměstnanců PRE
3,13 %
nad 60 let
25,35 %
50–60 let
0%
do 20 let

22,56 %
30–40 let

30,55 %
40–50 let
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0,63 %
Základní

26,34 %
VŠ

55,96 %
ÚS s maturitou
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28,79 %

40–50 let
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16,75 %
20–30 let

25,98 %
30–40 let
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VZDĚLÁVÁNÍ
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP
Zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zajištění bezpečných pracovních podmínek a péče o zdraví zaměstnanců
patří k nejvyšším prioritám Skupiny PRE. Všechny společnosti Skupiny proto v rámci své činnosti usilují o neustálé
zlepšování ve všech těchto oblastech a péče o životní prostředí i zdraví zaměstnanců představuje významnou součást podnikové kultury.
Pro detailnější seznámení s ochranou životního prostředí a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou
na intranetu umístěny výukové prezentace či elektronické aplikace, jejichž prostřednictvím jsou zaměstnanci pravidelně školeni. Systém předávání informací a vzdělávání zvyšuje u zaměstnanců povědomí o nutnosti ochrany
životního prostředí, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a směřuje tak k jejich neustálému zlepšování.
POLITIKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci politiky ochrany životního prostředí jsou věnovány značné finanční prostředky na modernizaci technických
zařízení distribučních sítí, čímž společnost přispívá např. k ochraně volně žijících druhů ptáků. Za účelem snížení rizik
možných kontaminací povrchových a podzemních vod se provádí průběžná výměna starších olejových transformátorů za transformátory hermeticky uzavřené nebo suché (bez olejové náplně). Díky modernizaci a rekonstrukcím
rozvoden 110/22 kV se nejen snižuje hlukové zatížení okolí, ale i zvyšuje zabezpečení v případě havárie.
Na pracovištích Skupiny PRE je vytvořen funkční systém třídění odpadů a obalů, sběru nebezpečných i ostatních
odpadů a zpětného odběru výrobků. Zaměstnanci jsou průběžně školeni v oblasti ochrany životního prostředí; vybraní zaměstnanci pak v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Ve společnostech PRE
a PREdi je od roku 2006 zaveden systém ISO 14 001 – EMS, který podléhá každé tři roky recertifikačnímu procesu.
V březnu 2015 obě společnosti tento certifikát již potřetí obhájily.
POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Společnost je držitelem osvědčení „Bezpečný podnik“. Cíle programu „Bezpečný podnik“ se staly nedílnou součástí politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen mateřské společnosti, ale celé Skupiny PRE. V roce 2016
proběhne ve společnostech PRE a PREdi recertifikace systému „Bezpečný podnik“. Program a jeho cíle se týkají
všech zaměstnanců a přináší zkvalitnění přístupu k ochraně zdraví.
Osvědčení „Bezpečný podnik“ a titul „Podnik podporující zdraví 3. stupně“ jsou zárukou profesionálního přístupu.
Vysoká úroveň bezpečnosti práce je zajišťována především oboustrannou komunikací mezi vedením Skupiny PRE
a zaměstnanci a nalézáním společných řešení ve všech důležitých otázkách. Ve Skupině PRE je zaveden systém
podnikových norem týkajících se ochrany zdraví, preventivních prohlídek, osobních ochranných pracovních prostředků a analýz rizik jednotlivých pracovních činností, který zajišťuje dodržování příslušných povinností zaměstnavatele i zaměstnanců. Zároveň je kladen důraz na důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce a na prevenci
vzniku rizikových situací a případů ohrožení.
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Ochrana životního prostředí a BOZP

Kvalitní vztahy se zákazníky, obchodními partnery i veřejností jsou pro Skupinu PRE jednou ze základních hodnot.
Tento přístup se odráží jak v její obchodní činnosti a péči o zákazníky, tak ve vnější komunikaci a donátorských aktivitách. Proto se Skupina PRE vždy snaží být spolehlivým partnerem, který zákazníkům poskytuje kvalitní služby,
obchodním partnerům garantuje transparentní a férové jednání a zároveň přispívá k rozvoji svého okolí.
Nedílnou součástí aktivit a hodnot Skupiny PRE je podpora regionu hlavního města Prahy a pomoc sociálně prospěšným projektům a organizacím. Proto jsme před čtyřmi lety kromě našich dosavadních donátorských aktivit zahájili spolupráci s Nadačním fondem Charty 77 a zřídili u něj Fond PRE, jehož prostřednictvím podporujeme vybrané
subjekty a projekty.
WEBOVÉ STRÁNKY
Skupina PRE se neustále snaží zvyšovat kvalitu svých zákaznických služeb a přizpůsobovat je potřebám a preferencím svých zákazníků. S ohledem na rostoucí význam internetu jako standardního prostředku komunikace i zákaznické obsluhy jsme v roce 2015 pokračovali v modernizaci našich internetových stránek. Po webu PRE (www.pre.cz),
který dostal novou podobu již v roce 2014, byla provedena úprava internetových prezentací dceřiných společností
PREdi (www.predistribuce.cz) a PREm (www.premereni.cz). Na 14. ročníku soutěže WebTop100 získaly internetové stránky PREdi ocenění odborné poroty a svým vítězstvím v oborové kategorii „Průmysl a energetika“ navázaly
na loňský úspěch korporátního webu PRE, který se mezi nejlépe hodnocenými stránkami udržel i letos.
U obou webů porota ocenila především jejich uživatelskou přívětivost, což je zejména vzhledem ke složité, ale
dobře propracované struktuře stránek třeba označit za velký úspěch. Věříme proto, že jsou s našimi weby kromě
odborné veřejnosti spokojeni i běžní uživatelé, což je naším hlavním cílem.

Statisíce lidí vyrážejí každý den za nákupy i zábavou do malých i velkých nákupních center rozesetých po celé Praze, jejichž komfortní služby
by bez spolehlivé dodávky elektřiny nebyly možné.
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CENTRUM SLUŽEB PRE
Svou činnost v roce 2015 i nadále rozvíjelo Centrum služeb PRE (CES), které je přímým následníkem Centra energetického poradenství PRE založeného v roce 2009. Centrum nabízí zákazníkům z řad domácností a drobným podnikatelům energetické služby z portfolia PREm, jejichž podstatou je zejména využívání moderních technologií a efektivní
nakládání s energiemi. Specialisté CES se zaměřují na detailní poradenství a praktické činnosti v oblasti rekonstrukcí
plynových kotelen, elektroinstalací, zajišťují komplexní přípravu, realizaci a servis malých fotovoltaických elektráren
či instalaci tepelných čerpadel, nabízejí služby v oblasti výměny osvětlení atd. V CES si zákazníci mohou rovněž
zapůjčit přístroje pro měření spotřeby, detekční sady a termokamery či zakoupit elektrotepelná zařízení a úsporné
světelné zdroje za zvýhodněné ceny.
CES je i místem prodeje a půjčování elektrokol (www.PREkolo.cz). S 22 nejnovějšími modely roku 2016 se jedná
o půjčovnu s nejširším sortimentem v České republice, v prodejní části si zákazníci mohou vybrat z více než sto typů
elektrokol. O spokojenosti zákazníků i výhodách, které cyklistům elektrokolo přináší nejen v městském provozu,
svědčí stovky zakoupených a vypůjčených kol. Zákazníkům PRE při vypůjčení i koupi nabízíme slevy a další výhody.
FILANTROPIE
Sponzorské a donátorské aktivity, které jsou nedílnou součástí činnosti Skupiny PRE, zajišťuje za celou Skupinu
její mateřská společnost. Svou angažovaností v této oblasti Skupina PRE dokládá svou otevřenost, dynamičnost
a vztah k veřejnosti a svému okolí. Pravidla donátorství předpokládají lokální zaměření na region hlavního města
a sociální aspekt poskytování darů, resp. jejich směrování do oblastí charity, zdravotnictví, sociální péče, školství,
životního prostředí, kultury a sportu.

Pražská městská hromadná doprava představuje pomyslné tepny života v metropoli. Každý den jejími linkami cestují za prací, turistickými
památkami nebo třeba za zábavou s přáteli více než 3 miliony lidí. Soupravy metra a tramvaje pohání vpřed elektřina od PRE.
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V roce 2015 společnost PRE poskytla dary v celkové hodnotě přes 5,5 milionu Kč. Tato částka byla využita jak na 25
darů poskytnutých přímo, tak na dalších 83 darů realizovaných prostřednictvím Fondu PRE zřízeného u Nadace
Charty 77 v roce 2012. PRE do tohoto fondu každoročně přispívá třímilionovou částkou, která je rozdělena mezi jednotlivé žadatele, se kterými následně Nadace Charty 77 uzavírá darovací smlouvy. Maximálním finančním příspěvkem na jeden projekt je částka 200 tis. Kč; průměrný příspěvek na realizovaný projekt v roce 2015 činil 35 tis. Kč.
Cílem spolupráce s Nadací Charty 77 je prostřednictvím finančních příspěvků pomoci řešit zdravotní a sociální potřeby konkrétních osob se zdravotním postižením a podporovat činnost organizací sdružujících zdravotně postižené
osoby. Spolupráce s Nadací Charty 77 zvyšuje efektivitu dárcovských aktivit, protože její pracovníci mají dokonalý
přehled o postižených, spolupracují s lékaři a dalšími odborníky a za každou žádostí vidí skutečné a konkrétní příběhy. Nadace je tak pro PRE garantem toho, že se finanční pomoc dostane opravdu k těm, kteří ji aktuálně nejvíce
potřebují.
ČLENSTVÍ V NÁRODNÍCH A NADNÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH
Společnosti Skupiny PRE jsou členy sdružení ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností), World Energy Council – Energetického komitétu ČR, ČK CIRED, Unie podnikových právníků ČR z. s., Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Českého institutu interních auditorů, Hospodářské komory hlavního
města Prahy, Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, AEM (Asociace energetických manažerů), Asociace
EDSO for Smart Grids (sdružení provozovatelů distribučních soustav v EU), Asociace pro elektronickou komerci,
Asociace zkušeben vysokého napětí z. s., Spolku přátel Národního technického muzea v Praze, ASEP (Asociace
elektromobilního průmyslu) a ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií.
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Snaha pomáhat zejména v regionu svého působení souvisí s výrazně městským charakterem PRE a vazbou k regionu hlavního města. Dlouhodobě spolupracujeme se školami (např. VOŠ a SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka
v Praze), nemocnicemi, nadacemi a občanskými sdruženími, jako jsou například Fond ohrožených dětí, Babybox,
Dětské centrum Sulická, Nadační fond Kapka naděje, Sdružení SOS dětských vesniček, Život 90, POINT 50+,
Projekt Šance, Blind Sport Club Praha, Tichý svět, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze či Klinika popáleninové
medicíny FNKV.
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Nonstop
zábava
v metropoli

Praha kromě jedinečných historických památek
nabízí nespočet možností kulturního vyžití
a zábavy, která na mnoha místech jede prakticky
nonstop stejně jako dodávky energie od PRE.
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DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
PREdistribuce, a. s.
Vznik společnosti PREdistribuce, a. s., se váže ke změnám, které přinesla úprava energetické legislativy v rámci
harmonizace práva členských států EU. V roce 2004 byla novelou energetického zákona do českého právního
řádu implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh
s elektrickou energií. Na jejím základě byl zahájen proces oddělení regulovaných a neregulovaných činností (unbundling), jehož cílem bylo oddělení distribuce elektřiny od obchodu s elektřinou tak, aby držitelem licence na distribuci
elektřiny byla samostatná společnost. Z tohoto důvodu Pražská energetika, a. s., dne 7. 9. 2005 založila 100% dceřinou společnost PREdistribuce, a. s., do které vložila část svého podniku (divizi Distribuce, tj. distribuční soustavu).
K 1. 1. 2006 tak vznikla společnost PREdistribuce, a. s., která vstoupila do všech práv a povinností společnosti Pražská energetika, a. s., v oblasti zabezpečení a provozu distribuční soustavy na území hlavního města Prahy, města
Roztoky a obce Žalov a stala se vlastníkem technického zařízení a části nemovitého majetku sloužícího k zabezpečení distribuce elektřiny na tomto území.
Dceřiná společnost vykonává následující činnosti:
• poskytování distribučních služeb, řízení smluvních vztahů se zákazníky, řízení připojení k síti,
• plánování, koncepce, rozvoj a údržba distribuční sítě, rozvoden a kabelových tunelů,
• výstavba distribuční sítě, řízení smluvních vztahů s dodavateli,
• správa a evidence majetku určeného k distribuci elektřiny,
• archivace podkladů technické a provozní dokumentace,
• inspekční a průběžné kontrolní činnosti pro stávající zařízení a zařízení ve výstavbě,
• řízení provozu sítí v reálném čase, řízení toků energie a optimalizace ztrát a řízení HDO,
• řízení plánovaných odstávek, řešení poruchových stavů, řízení poruchové služby,
• příprava frekvenčních a vypínacích plánů a střednědobých a krátkodobých plánů vypínání,
• diagnostika a měření technických vlastností distribuční sítě,
• správa a provozování sdělovacích metalických kabelů,
• správa a provozování řídicích systémů sítě,
• měření v distribuční síti včetně jejich vyhodnocování a předávání naměřených a vyhodnocených údajů operátorovi
trhu s elektřinou,
• komplexní ekonomické agendy pro všechny útvary společnosti a regulační výkaznictví,
• technický controlling,
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
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Celkové zatížení distribuční sítě dosáhlo svého historického maxima ve výši 1 209 MW dne 1. 12. 2010; během
roku 2015 bylo sítěmi dodáno celkem více než 6 TWh na všech úrovních napětí a byly pokryty veškeré požadavky
na výkon a energii pro stávající i nové zákazníky a investory rozvojových projektů na licencovaném území. Vůči zákazníkům připojeným k distribuční soustavě byly v průběhu celého roku plněny standardy kvality dodávek elektřiny
a souvisejících služeb v souladu s vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb. v platném znění.
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Distribuční síť
Distribucí elektřiny se rozumí veškeré procesy a aktivity spojené se zajištěním dopravy elektřiny od zdrojů nebo
předacích míst s přenosovou soustavou do odběrných nebo předacích míst jednotlivých zákazníků prostřednictvím
distribuční soustavy. Ta je tvořena systémem vedení a kabelových vedení 110 kV, 22 kV a 0,4 kV, rozvodnami
s transformací 110/22 kV a síťovými transformačními stanicemi 22/0,4 kV. Klíčovými procesy a aktivitami pro zajištění distribuce jsou rozvoj a obnova síťových aktiv, připojování nových zákazníků, objektů a stavebních celků, optimální
řízení provozu a řešení poruchových stavů, údržba a opravy sítě, měření a předávání dat pro zúčtování dodávek
v distribuční soustavě. Distribuce elektřiny podléhá cenové a kvalitativní regulaci vykonávané ERÚ. Ta směřuje k optimalizaci nákladů a cen za použití sítí při zachování dostatečné kvality distribuce elektřiny a s ní spojených služeb
pro uživatele a zákazníky.
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Průměrná doba přerušení dodávky elektrické energie na zařízení VVN, VVN/VN a VN (min.)
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Porovnání vývoje vybraných síťových ukazatelů (k 31. 12. daného roku)
Jednotky
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Maximální zatížení sítě
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Počet stanic VVN/VN

Počet distribučních stanic VN/NN
Délka sítě NN

Počty dotazů zodpovězených na poruchové lince distribuce
2015

2014

2013

2012

2011

2010

Celkem

Rok

42 210

41 371

52 789

41 782

38 484

32 860

z toho poruch

11 726

13 900

22 943

15 935

17 364

22 160

Počty emailů zodpovězených na poruchové lince distribuce
Rok

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Celkem

5 470

5 722

4 916

2 860

1 156

1 577
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Společnost byla pod názvem Cejchovna elektroměrů Praha, a. s., založena v roce 1998. Hlavním předmětem její
podnikatelské činnosti byla v této době výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, opravy a montáž
měřidel, provozování státního metrologického střediska pro ověřování měřidel a pořádání školicích a kvalifikačních
kurzů.
Dne 24. 11. 2005 bylo rozhodnuto o změně názvu společnosti na PREměření, a. s. Po zavedení ročních odečtů do ní
byly v rámci Skupiny PRE soustředěny veškeré aktivity spojené s měřením energie na hladině NN. K 1. 1. 2008
pak byla upravena organizační struktura společnosti tak, aby bylo zajištěno optimální fungování procesů spojených
s elektroměry (správa měřidel, odečtová služba a montáž), včetně poskytování těchto služeb pro externí subjekty.
Aktivity PREm se postupem času rozšiřovaly a v současné době zahrnují několik oblastí. V tradičním segmentu
měření společnost zajišťuje nákup měřidel, jejich ověřování a montáž pro sesterskou společnost PREdi a v menší
míře též prodej měřidel a vybraného sortimentu elektrospotřebičů externím zákazníkům. Odečty jsou zajišťovány
jak v rámci Skupiny PRE, tak pro externí zákazníky – společnosti Pražská plynárenská Distribuce a Pražská teplárenská.
Významnou oblastí aktivit PREm jsou energetické služby. Nabídka PREm v této oblasti obsahuje širokou paletu služeb zahrnujících energetické audity, oblast osvětlení a vytápění, půjčování měřicích zařízení, elektroinstalační a revizní práce, služby souvisejících s FVE, výstavbu a revizi trafostanic, komplexní decentrální řešení pro zásobování
energiemi a obsáhlou oblast elektromobility (více informací viz kapitola PREmobilita). Rozvoj energetických služeb
patří k hlavním strategickým záměrům Skupiny PRE. Také proto byl v říjnu 2015 v rámci organizační struktury PREm
vytvořen nový úsek „Energetické služby“, který je veden novým ředitelem úseku a do kterého byly zařazeny sekce
odpovědné za služby i odečty. PREm nabízí energetické služby zejména prostřednictvím Centra služeb PRE, jehož
aktivity převzala od své mateřské společnosti PRE již v roce 2014. Centrum je zároveň místem prodeje a půjčování
elektrokol.

Praha je se svými více než 3 miliony metrů čtverečných kancelářských ploch jak správním, tak ekonomickým centrem České republiky.
Elektřina od PRE napájí osvětlení, klimatizace nebo počítače v kancelářích podnikatelů, administrativních pracovníků i státních úředníků.

Skupina PRE
Výroční zpráva 2015

51

Dceřiné společnosti

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

PREměření, a. s.
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Od roku 2010 se společnost věnuje také oblasti obnovitelných zdrojů energie. Výrobní portfolio fotovoltaických
elektráren PREm se zejména v posledních několika letech výrazně rozrostlo a v současné době jej tvoří 15 FVE
s celkovým instalovaným výkonem 23,5 MWp. Kromě vlastní výroby společnost zajišťuje v rámci energetických
služeb také plánování, realizaci i servis malých FVE pro zákazníky.

Počet realizovaných montáží elektroměrů v roce 2015

5 000
požadavky zákazníků
14 500
nové odběry

Počty odečtů v roce 2015

430 000
plyn

celkem
62 500

42 000
teplo

celkem
1 237 000

43 000
ověření

765 000
elektřina

FVE provozované společností PREm
FVE

Výkon [kWp]

Jinonice

173

Lhotka

60

Hrouda

28

Pražačka TO02

90

Pražačka TO03

18

Pražačka TO04

30

Sever

204

Kondrac

1 109

Hořovice

1 087

Pozorka

3 998

Syrovice – Rajhradská

3 168

Syrovice – Ořechovská

3 168

Dačice

4 848

Mikulov

941

Pozořice

4 596

CELKEM

23 518
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Společnost eYello CZ, k. s., je právním nástupcem společnosti PREleas, a. s., založené v roce 1996. Od 1. 5. 2014
má právní formu komanditní společnosti (komplementář PRE 90 %, komanditista PREm 10 %). Společnost se zabývá obchodováním s elektřinou a plynem a pod značkou Yello Energy zajišťuje dodávky elektřiny a plynu na území
celé České republiky. Pro členy Skupiny PRE zajišťuje společnost finanční pronájem technologií.
V uplynulém roce zaznamenala společnost působící pod značkou Yello Energy intenzivní růst a umístila se mezi deseti nejdynamičtěji se rozvíjejícími dodavateli elektřiny a plynu v České republice. Od ostatních dodavatelů na trhu
se odlišuje jednoduchostí a přehledností svých produktů, výhodnou cenou a pružnou a rychlou komunikací bez
zákaznických center. Značka Yello Energy tak rozšiřuje úspěšnou nabídku produktů PRE.
eYello vychází ze zkušeností společnosti Yello Strom GmbH (dceřiné společnosti EnBW). Ta je úspěšným alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v sousedním Německu, kde působí od roku 1999 a obsluhuje dnes okolo
milionu zákazníků.

Lanová dráha na Petřín patří k vyhledávaným pražským atrakcím už 125 let. Původní vodní pohon byl v roce 1932 nahrazen elektřinou,
která jí dodává sílu dodnes.
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eYello CZ, k. s.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

STRUKTURA AKCIONÁŘŮ
AKCIONÁŘI
Všichni akcionáři mají přístup k důležitým informacím o společnosti, které jsou k dispozici buď přímo na internetové
stránce společnosti, nebo na vyžádání v oddělení Akcionářských agend (sekce Strategický rozvoj a vztahy s akcionáři).
Díky uveřejňování na internetových stránkách společnosti mají akcionáři prakticky okamžitě přístup k informacím
o důležitých změnách ve společnosti.
V průběhu roku nedošlo k žádné výrazné změně akcionářské struktury.

Hlavní akcionáři PRE (%)
Stav k 31. 12.

2015

2014

2013

2012

2011

Pražská energetika Holding a. s.

58,05

58,05

58,05

58,05

58,05

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

41,4

41,4

41,4

41,4

41,4

Ostatní osoby

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Struktura akcionářů PRE
Stav k 31. 12.		

2015		

2014		

2013		

2012

		

Nominální		

Nominální		

Nominální		

Nominální

Počet
Tuzemští akcionáři
Zahraniční akcionáři

hodnota

Počet

hodnota

Počet

akcionářů

(tis. Kč)

5 504

2 266 204

hodnota

Počet

akcionářů

(tis. Kč)

5 523

2 266 204

hodnota

akcionářů

(tis. Kč)

akcionářů

(tis. Kč)

5 583

2 266 205

5 599

2 266 221

13

1 603 239

10

1 603 239

10

1 603 238

9

1 603 222

Akcionáři celkem

5 517

3 869 443

5 533

3 869 443

5 593

3 869 443

5 608

3 869 443

Fyzické osoby

5 500

21 428

5 514

21 408

5 576

21 414

5 590

21 412

17

3 848 015

19

3 848 035

17

3 848 029

18

3 848 031

Právnické osoby
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Řádná valná hromada Pražské energetiky, a. s., která se konala dne 24. 6. 2015,
projednala:
• zprávu dozorčí rady včetně vyjádření ke zprávě o vztazích;
schválila:
• zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti,
• konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti,
• samostatnou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti,
• návrh na rozdělení zisku za rok 2014 včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém za rok 2014,
• smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady společnosti včetně poskytovaných plnění,
• předložený návrh na souhrnnou výši darů pro rok 2016;
zvolila nové členy dozorčí rady – paní Radmila Kleslová a pan Jan Sixta byli zvoleni na místa pana Jiřího Baldíka
a pana Michala Štěpána, dozorčí radou jmenovaný náhradní člen pan Bernhard Beck byl potvrzen ve funkci, všichni s účinností od 24. 6. 2015; pan Fabian Spalthoff byl zvolen na místo pana Drahomíra Ruty, a to s účinností
od 2. 11. 2015;
udělila novým členům dozorčí rady paní Radmile Kleslové a panu Janu Sixtovi požadovaný souhlas s výkonem činností, na které se vztahuje zákaz konkurence dle § 451 zákona č. 90/2012 Sb.
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INFORMACE Z VALNÉ HROMADY KONANÉ V ROCE 2015
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Stále
v pohybu
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Energie v rytmu velkoměsta
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Energie v rytmu velkoměsta

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Moderní město je plné energie, kterou je třeba
usměrňovat. Díky elektřině ze sítě PRE mohou
pohyb v Praze řídit jednotlivé světelné křižovatky
i celý centrálně ovládaný městský dopravní systém.
Právě elektřina je tím, co vnáší do chaosu pohybu
řád a bez čeho by se řád změnil opět v chaos.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

ZPRÁVA O VZTAZÍCH
Schéma struktury Skupiny PRE

Hlavní město Praha

EnBW Energie
Baden-Württemberg AG

49 %

51 %

Pražská energetika
Holding a. s.

58,05 %

Ostatní

Pražská energetika, a. s.
0,55 %

41,40 %

100 %

100 %

PREměření, a. s.

PREdistribuce, a. s.

100 %

90 %

10 %

100 %

PRE FVE
Pozořice, s. r. o.*/**

PRE FVE
Mikulov, s. r. o.**

* od 30. 4. 2015 100% dcera společnosti PREm; od 15. 5. 2015 PRE FVE Pozořice, s. r. o.
** k 1. 1. 2016 společnosti zanikly fúzí sloučením s PREm
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eYello CZ, k. s.

100 %

PRE FVE
Dačice, s. r. o.**

společnosti Pražská energetika, a. s., za rok 2015
(dále jen Zpráva o vztazích) zpracovaná v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) za účetní období 1. 1. – 31. 12. 2015. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti
respektovat ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkající se obchodního tajemství, a analogicky ustanovení § 359 ZOK týkající se omezení poskytování informací.
1. Struktura vztahů mezi osobou ovládanou a osobou ovládající, úloha osoby ovládané a způsob a prostředky ovládání
I. Struktura vztahů
Ovládající osoby:
Pražská energetika Holding a. s., se sídlem Na Hroudě 1492, Praha 10, PSČ 100 05, IČO 26428059, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7020 (PREH)
EnBW Energie Baden-Württemberg AG, se sídlem Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, Spolková republika
Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Mannheimu pod číslem 107956 (EnBW),
zároveň také řídící osoba podle § 79 odst. 1 ZOK
Ovládaná/řízená osoba:
Pražská energetika, a. s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ 100 05, IČO 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2405 (PRE)
Schéma struktury Skupiny PRE je uvedeno na předchozí straně.
II. Úloha PRE; způsob a prostředky ovládání
Společnost PRE zabezpečuje stabilní, ekologické a efektivní zásobování elektrickou energií v hlavním městě Praze
a přispívá k rozvoji a zkvalitňování energetické infrastruktury. Mezi hlavní aktivity PRE a společností Skupiny PRE
patří obchodování s elektřinou a plynem na území ČR, distribuce elektřiny, její výroba z obnovitelných zdrojů a doplňkové energetické služby.
Společnost PREH je společně ovládána hl. m. Prahou (s podílem 51 %) a společností EnBW (s podílem 49 %).
PREH drží akcie společnosti PRE, které představují podíl ve výši 58,05 % na základním kapitálu PRE, a vykonává tak
rozhodující vliv na společnost PRE dle § 74 odst. 1 ZOK.
Společnost EnBW drží podíl na akciích PRE ve výši 41,40 % základního kapitálu PRE a vykonává rozhodující vliv
na společnost PRE dle § 74 odst. 1 a 3 ZOK. Společnost PRE je v souladu s ustanoveními § 79 ZOK součástí
koncernu EnBW a v jeho rámci působí na českém energetickém trhu. Ovládání a řízení společnosti PRE realizuje
společnost EnBW prostřednictvím zástupců v představenstvu a dozorčí radě.
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Ovládání prostřednictvím ovládajících společností PREH a EnBW je na základě akcionářských smluv realizováno
na úrovni PRE a týká se především činností PRE. Jednotné řízení se netýká činností dceřiných společností PRE,
které jsou řízeny pouze společností PRE jako jejich většinovým společníkem. Řízení dceřiných a vnukovských společností vykonává představenstvo PRE samostatně.
2. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla provedena na popud nebo v zájmu
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 %
vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky
V roce 2015 nebyla na popud nebo v zájmu ovládajících osob, ani jimi ovládaných osob, učiněna žádná jednání týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu PRE.
3. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými
Přehled vzájemných smluv mezi ovládanými osobami byl zpracován na základě seznamu ovládaných osob, který
ovládající osoby společnosti PRE poskytly.
I. Smlouvy uzavřené společností PRE s PREH nebo s osobami ovládanými společností PREH
- Smlouva o nájmu nebytových prostor s PREH – účinná od 1. 4. 2001 do 31. 3. 2015 ve znění dodatků
- Smlouva o umístění sídla a poskytování služeb s tím souvisejících NG3530/05/2015/05 – účinná od 1. 4. 2015 na dobu neurčitou
- Smlouva o vedení ekonomické a personální agendy s PREH – účinná od 15. 8. 2001 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva o krátkodobém úvěru č. 1/2014 s PREH – účinná od 27. 6. 2014 do 31. 7. 2015
- Smlouva o střednědobém úvěru č. 2015 s PREH – účinná od 8. 7. 2015 do 3. 8. 2018

II. Smlouvy uzavřené společností PRE s EnBW nebo s osobami ovládanými společností EnBW
- Rámcová smlouva o vyslání zaměstnanců mezi PRE a EnBW Energie Baden-Württemberg AG – účinná od 23. 10. 2012 na dobu neurčitou
- Smlouvu s EnBW o obstarání záležitostí - odvodů na zdravotní a sociální pojištění a výpočet zálohy na DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků – účinná od 1. 8. 2012 na dobu neurčitou
- Smlouva o obstarání záležitostí a poskytování služeb s EnBW CZ, spol. s r.o. – účinná od 1. 2. 2012 na dobu neurčitou
- Smlouva o obstarání záležitostí a poskytování poradenských a správních služeb s EnBW CZ, spol. s r.o. – účinná od 1. 2. 2012
do 31. 12. 2017 ve znění dodatků
- Licenční smlouva s Yello Strom GmbH – účinná od 5. 11. 2012 do 5. 11. 2017
-S
 mlouva o zajištění přístupu na trh přes IMC č. G4400/2012/0003 s EnBW Trading GmbH (od 1. 5. 2014 EnBW) – účinná od 20. 12. 2012
na dobu neurčitou
-S
 mlouva o zajištění přístupu na OTE č. G4400/2013/0002 s EnBW Trading GmbH (od 1. 5. 2014 EnBW), účinná od 25. 4. 2013 na dobu neurčitou
- Smlouva o vytvoření dodavatelského konsorcia s PREdi a EnBW Regional AG (od 1. 2. 2014 Netze BW GmbH) – účinná od 23. 8. 2013
do splnění event. veřejné zakázky
- Dohoda o realizaci smlouvy o vytvoření dodavatelského konsorcia s PREdi a EnBW Regional AG (od 1. 2. 2014 Netze BW GmbH) –
účinná od 23. 8. 2013 do splnění event. veřejné zakázky ve znění dodatku
- Smlouva o spolupráci na zajištění transakčního reportingu EMIR č. G4400/2014/0001 s EnBW Trading GmbH (od 1. 5. 2014 EnBW) –
účinná od 23. 4. 2014 na dobu neurčitou
- Smlouva EFET Elektřina s EnBW Trading GmbH (od 1. 5. 2014 EnBW) – účinná od 20. 1. 2005 na dobu neurčitou
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- Smlouva EFET Plyn s EnBW – účinná od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou

III. Smlouvy s dcerami a vnučkami
1. Smlouvy s dcerami
i) Smlouvy mezi PRE a PREdi
- Smlouva o poskytování služeb č. P200006/01 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Nájemní smlouva č. PS20000007/003 – účinná od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Nájemní smlouva č. PS20000007/004 – účinná od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Nájemní smlouva č. P200006/05 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Nájemní smlouva č. P200006/06 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva o nájmu nebytových prostor č. P200006/09 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva o nájmu garážového parkovacího místa č. P200006/10 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva o nájmu nebytových prostor č. P200006/11 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva o dodávce elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní potřebu provozovatele distribuční soustavy
č. P200006/14 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
- Rámcová smlouva o distribuci elektřiny do odběrných míst zákazníků obchodníka s elektřinou č. PS20000011/011 – účinná od 1. 1. 2011
na dobu neurčitou
- Smlouva o krátkodobém úvěrování č. P200006/22 – účinná od 30. 11. 2005 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva č. ZBA/2005/36 o poskytování Reálného jednosměrného cashpoolingu (C00188/05) – účinná od 1. 12. 2005 na dobu neurčitou
ve znění dodatků
- Rámcová mandátní smlouva pro výstavbu telekomunikačních zařízení č. P200006/27 – účinná od 2. 5. 2006 na dobu neurčitou
- Licenční smlouva č. PS20000011/029 – účinná od 3. 1. 2011 na dobu neurčitou
- Nájemní smlouva č. NO21106/015 – účinná od 2. 1. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Nájemní smlouva – plastové reklamní panely č. NO21106/001 – účinná od 30. 12. 2005 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva o dílo Správa, provoz a údržba optických sítí č. PS21000111/079 – účinná od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou
- Nájemní smlouva č. PG3530/07/2008/22 – účinná od 1. 8. 2008 na dobu neurčitou ve znění dodatku
- Nájemní smlouva č. NO21109/001 – účinná od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2020 ve znění dodatku
- Nájemní smlouva č. NO21109/006 – účinná od 1. 4. 2009 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/03236/07/3065 – účinná od 22. 1. 2007 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/03502/07/4849 – účinná od 22. 1. 2007 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/03665/07/4394 – účinná od 16. 11. 2007 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/03938/08/5562 – účinná od 31. 3. 2008 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/04067/07/6065 – účinná od 9. 11. 2007 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/04295/08 – účinná od 4. 2. 2008 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/04449/08/5877 – účinná od 10. 10. 2008 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/04457/08 – účinná od 31. 3. 2008 do 2. 4. 2048
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 33200/4793/08/5678 – účinná od 19. 1. 2009 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. 33200/5001/08 – účinná od 12. 12. 2008 na dobu neurčitou
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S24/1320548 – účinná od 8. 3. 2013 do 16. 9. 2015
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/06487/1006936 – účinná od 21. 5. 2010 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/07210/1110903 – účinná od 12. 5. 2011 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/08100/1215718 – účinná od 6. 6. 2012 na dobu neurčitou
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- Smlouva EFET Plyn s GasVersorgung Süddeutschland GmbH – účinná od 13. 9. 2013 na dobu neurčitou

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/08212/1216021 – účinná od 20. 4. 2012 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/09086/1321312 – účinná od 13. 5. 2013 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/10271/1427740 – účinná od 25. 2. 2015 na dobu neurčitou
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/10492/1528758 – účinná od 16. 9. 2015 na dobu neurčitou
- Nájemní smlouva č. NO21111/011 – účinná od 1. 4. 2011 na dobu neurčitou
- Rámcová smlouva o poskytování služby instalace GPRS modulu č. PS20000013/033 – účinná od 25. 10. 2013 na dobu neurčitou
- Smlouva o podnájmu distribuční soustavy č. N21112/012 – účinná od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2016 ve znění dodatků
- Smlouva o úvěru č. 1/2012 č. PS20000012/032 – účinná od 28. 6. 2012 do 29. 6. 2015 ve znění dodatku
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 1/2014 PS20000014/021 – účinná od 18. 6. 2014 do 18. 6. 2026
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 2/2014 PS20000014/030 – účinná od 26. 11. 2014 do 28. 11. 2026
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 1/2015 PS20000015/021 – účinná od 29. 6. 2015 do 29. 6. 2027
- Smlouva o sdružených službách dodávky plynu č. PS21001015/015 – účinná od 1. 11. 2014 do 31. 5. 2016
- Smlouva o koupi movité věci č. KV/S21/1530524 – účinná od 24. 6. 2015

ii) Smlouvy mezi PRE a PREm
- Nájemní smlouva (C00242/06) – účinná od 1. 9. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Nájemní smlouva (C00310/08) – účinná od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva o nájmu garážového parkovacího místa 62/35300/07/Ni (C00312/08) – účinná od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
- Smlouva o nájmu části nemovitosti (C00441/10) – účinná od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2035 ve znění dodatku
- Smlouva o nájmu části nemovitosti (C00453/10) – účinná od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2035 ve znění dodatku
- Smlouva o nájmu nebytových prostor, PG3530/05/2013/04 (C00621/13) – účinná od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou
- Smlouva o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, NG3530/05/2014/14 (M5000/N/2014/0001) – účinná od 1. 6. 2014 na dobu neurčitou
- Smlouva o krátkodobém úvěrování (C00186/05) – účinná od 30. 11. 2005 na dobu neurčitou ve znění dodatku
- Smlouva č. ZBA/2005/36 o poskytování Reálného jednosměrného cashpoolingu (C00188/05) – účinná od 1. 12. 2005 na dobu neurčitou
ve znění dodatků
- Smlouva o užívání telefonního zařízení a přeúčtování nákladů spojených s užíváním telefonních linek – č. 1226 (C00240/06) – účinná
od 1. 8. 2006 na dobu neurčitou
- Smlouva o poskytování služeb (C00267/06) – účinná od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Dohoda o převzetí práv a povinností ze Smlouvy zasílatelské ze dne 30. 6. 2000, č. P4212005/5 (C00311/08) – účinná od 1. 1. 2008
na dobu neurčitou
- Rámcová smlouva o montáži akumulačních kamen (C00384/09) - účinná od 3. 9. 2009 na dobu neurčitou ve znění dodatku
- Smlouva o zpracování osobních údajů (C00426/10) – účinná od 22. 6. 2010 na dobu neurčitou
- Licenční smlouva na užívání ochranné známky (C00470/11) – účinná od 3. 1. 2011 na dobu neurčitou
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ MO č. SoSSE/6254022 (C00503/11) – účinná od 14. 6. 2011 na dobu neurčitou
ve znění dodatku
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ MO č. SoSSE/6250517 (C00504/11) – účinná od 14. 6. 2011 na dobu neurčitou
ve znění dodatku
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ MO č. SoSSE/6282725 (C00505/11) – účinná od 14. 6. 2011 na dobu neurčitou
ve znění dodatku
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ MO č. SoSSE/6279473 (C00506/11) – účinná od 14. 6. 2011 na dobu neurčitou
ve znění dodatku
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ MO č. SoSSE/6283505 (C00507/11) – účinná od 14. 6. 2011 na dobu neurčitou
ve znění dodatku
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ MO č. SoSSE/6207319 (C00508/11) – účinná od 14. 6. 2011 na dobu neurčitou
ve znění dodatku
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ve znění dodatku
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, 3510530720, M5100/E/2014/0042 – účinná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- Rámcová smlouva o dílo (C00519/11) – účinná od 29. 9. 2011 na dobu neurčitou
- Mandátní smlouva (C00542/11) – účinná od 5. 12. 2011 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva o dodávce elektřiny z podporovaných zdrojů (C00605/12) – účinná od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou
- Rámcová smlouva o dílo (C00788/14) – účinná od 15. 1. 2014 na dobu neurčitou
- Smlouva o poskytování služeb (C00803/14) – účinná od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 ve znění dodatků
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 1/2014 (C00806/14) – účinná od 28. 2. 2014 do 28. 2. 2022
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 2/2014 (C00807/14) – účinná od 28. 2. 2014 do 28. 2. 2023
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 3/2014 (C00808/14) – účinná od 28. 2. 2014 do 29. 2. 2024
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 4/2014 (C00809/14) – účinná od 28. 2. 2014 do 29. 2. 2024
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 5/2014 (M5000/O/2015/0004) – účinná od 8. 12. 2014 do 31. 12. 2021
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 1/2015, G1020/PREM /2015/07, M5000/O/2015/0010 – účinná od 27. 10. 2015 do 29. 10. 2023
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 2/2015, G1020/PREM/2015/08, M5000/O/2015/0011 – účinná od 27. 10. 2015 do 29. 10. 2023
- Smlouva o zprostředkování (M5100/SL/2014/0053) – účinná od 24. 10. 2014 do 30. 4. 2015
- Smlouva o vzájemné marketingové podpoře (M5100/SL/2015/0007/G4109/2015/0001) – účinná od 10. 12. 2014 do 31. 12. 2016
- Smlouva o dílo se zhotovitelem PREm G3540/I/01/2015/034, M6100/P/2015/0105 – účinná od 26. 10. 2015 do 17. 12. 2015
- Smlouva o dílo se zhotovitelem PREm G3540/I/01/2015/024, M5100/P/2015/0078 – účinná od 18. 8. 2015 do 9. 10. 2015

iii) Smlouvy mezi PRE a eYello
- Smlouva č. ZBA/2005/36 o poskytovaní Reálného jednosměrného cashpoolingu – účinná od 1. 12. 2005 na dobu neurčitou ve znění
dodatků
- Smlouva o poskytování služeb – účinná od 19. 12. 2012 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Podlicenční smlouva – účinná od 19. 12. 2012 do 5. 11. 2017
- Smlouva o podnájmu – účinná od 1. 6. 2013 do 31. 3. 2021
- Rámcová smlouva o dodávce elektřiny – účinná od 1. 2. 2014 na dobu neurčitou
- Rámcová smlouva o dodávce plynu – účinná od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2015
- Rámcová smlouva o dodávce plynu – účinná od 1. 10. 2015 na dobu neurčitou
- Smlouva o alokaci nákladů na marketing – účinná od 1. 7. 2014 na dobu neurčitou ve znění dodatků

2. Smlouvy s vnučkami - FVE Dačice, FVE Mikulov a FVE Pozořice
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 1/2014 (PRE s FVE Dačice) – účinná od 8. 12. 2014 do 18. 12. 2024
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 1/2015 (PRE s FVE Dačice) – účinná od 27 10. 2015 do 29. 10. 2024
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 1/2015 (PRE s FVE Mikulov) – účinná od 27. 10. 2015 do 29. 10. 2024
- Smlouva o dlouhodobém úvěru č. 1/2015 (PRE s FVE Pozořice) – účinná od 27. 10. 2015 do 29. 10. 2024
- Smlouva o krátkodobém úvěrování (PRE s PRE Dačice) – účinná od 29. 4. 2015 na dobu neurčitou
- Smlouva o krátkodobém úvěrování (PRE s PRE Mikulov) – účinná od 29. 4. 2015 na dobu neurčitou
- Smlouva č. ZBA/2005/36 o poskytování Reálného jednosměrného cashpoolingu (C00188/05) – účinná od 1. 12. 2005 na dobu neurčitou
(pro vnučky od 29. 4. 2015) ve znění dodatků
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- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny – typ MO č. SoSSE/6253998 (C00509/11) – účinná od 14. 6. 2011 na dobu neurčitou

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

3. Smlouvy mezi dcerami a vnučkami
i) Smlouvy mezi PREdi a PREm
- Smlouva o poskytování služeb č. S252007/002, C00270/07 – účinná od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou ve znění dodatků
- Smlouva na dodávky nefunkčních měřicích přístrojů č. S252007/003, C00261/06 – účinná od 30. 12. 2006 na dobu neurčitou
- Smlouva na dodávky použitých měřicích přístrojů č. S252007/004, C00260/06 – účinná od 30. 12. 2006 na dobu neurčitou
- Smlouva o dílo č. P20006/19, C00203/06 – účinná od 1. 3. 2006 na dobu neurčitou ve znění dodatku
- Smlouva o nájmu pozemku č. N21110/016, C00418/10 – účinná od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2030
- Smlouva o nájmu pozemku č. NO21110/004, C00438/10 – účinná od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2030
- Smlouva o nájmu pozemku č. N21110/039, C00436/10 – účinná od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2035 ve znění dodatku
- Smlouva o nájmu části nemovitosti č. NO21110/005, C00439/10 – účinná od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2035 ve znění dodatku
- Smlouva na dodávku měřicích zařízení č. KV/S21/1528699, M5100/RS/2014/0052 – účinná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě na hladině NN č. 6149169/2010 (C00422/10) – účinná od 26. 5. 2010 na dobu neurčitou
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě na hladině NN č. 6168552/2010 (C00442/10) – účinná od 4. 8. 2010 na dobu neurčitou
- Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení č. PS20200013/002, C00632/13 –
účinná od 1. 3. 2013 do 3. 12. 2015
- Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení č. PS20200013/004, C00623/13 –
účinná od 18. 2. 2013 do 28. 2. 2016
- Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení č. PS20200013/005, C00629/13 –
účinná od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2016
- Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení č. PS20200013/006, C00630/13 –
účinná od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2016
- Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení č. PS20200013/007, C00631/13 –
účinná od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2016
- Smlouva o zpracování osobních údajů č. PS20000013/038, C00627/13 – účinná od 1. 3. 2013 do doby účinnosti smluv o spolupráci
- Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení č. PS20200014/001, C00785/14 –
účinná od 14. 1. 2014 do 28. 2. 2016
- Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení č. PS20200014/002,
M5100/O/2014/0005 – účinná od 2. 5. 2014 do 28. 2. 2016
- Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení č. PS20200014/003,
M5100/O/2014/0006 – účinná od 2. 5. 2014 do 28. 2. 2015
- Smlouva o zpracování osobních údajů č. PS20000014/031, C00783/14 – účinná od 14. 1. 2014 do 28. 2. 2016
- Smlouva o dílo na úpravu odběrných míst č. PS21005015/082, eMR-111326 – účinná od 3. 12. 2015 do 31. 12. 2015
- Kupní smlouva na movité věci č. IS/S24/1532017, 59070648 – účinná od 6. 11. 2015
- Smlouva o dílo č. PS25002215/002, M6100/DOD/OBJ/2015/0074 – účinná od 6. 10. 2015

ii) Smlouvy mezi PREdi a eYello
- Leasingové smlouvy č. 0500001 až 0500003 – účinné od 1. 2. 2005 do 1. 2. 2015
- Rámcová smlouva o distribuci elektřiny do odběrných míst zákazníků obchodníka s elektřinou č. SOD/10390 – účinná od 16. 11. 2012
na dobu neurčitou

iii) Smlouvy mezi PREm a eYello
- Smlouva o zprostředkování č. Y9101/2015/0008, M5100/SL//2015/0045 – účinná od 7. 7. 2015 do 31. 12. 2015
- Smlouva o vzájemné marketingové podpoře č. Y9101/2015/0007, M5100/SL//2015/0046 – účinná od 7. 7. 2015 do 31. 12. 2016
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- Smlouva o poskytování služeb č. M5000/SL/2015/0001 – účinná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

v) Smlouvy mezi PREm a FVE Dačice
- Smlouva o poskytování služeb č. M5000/SL/2015/0002 – účinná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- Dohoda o postoupení a převodu práv, závazků a povinností ze smlouvy (SB Patrol) č. M5100/O/2015/0021 – účinná od 1. 4. 2015
- Dohoda o postoupení a převodu práv, závazků a povinností ze smlouvy (NetSERV) č. M5100/O/2015/0037 – účinná od 1. 5. 2015

4. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání
Společnosti PRE, ani jí ovládaným osobám, nevznikla ze vztahů s ovládajícími osobami nebo osobami ovládanými
některou z ovládajících osob a z výše uvedených závazkových vztahů žádná újma. Plnění podle výše uvedených
závazkových vztahů jsou sjednána v cenách v místě a čase obvyklých pro daný smluvní typ a nedocházelo v nich
ke zvýhodnění jedné nebo druhé strany.
5. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a mezi ovládanou
osobou a osobami ovládanými ovládající osobou a z nich plynoucí rizika. Informace o případném vyrovnání
újmy
Společnosti PRE nevznikla ze vztahů s ovládajícími osobami nebo osobami ovládanými některou z ovládajících
osob, ani z výše uvedených smluv, žádná újma, ani z nich pro společnost PRE neplynou žádná rizika nad míru obvyklou v obchodních vztazích mezi nezávislými osobami.
Spolupráce mezi PRE a ovládajícími osobami, resp. s jimi ovládanými osobami, představuje pro PRE značné výhody
díky získanému know-how a četným synergickým efektům, kterých může PRE také dosahovat. PRE má zejména
přístup ke znalostem a zkušenostem, kterými koncern EnBW disponuje, k využívané technice a z toho pro ni vyplývajícím výhodám. Ze spolupráce v rámci koncernu nevyplývají pro PRE žádné nevýhody.
Představenstvo jako statutární orgán společnosti PRE prohlašuje, že údaje obsažené v této Zprávě o vztazích jsou
správné a úplné a že při vypracování Zprávy o vztazích dle § 82 a násl. ZOK bylo postupováno plně v rozsahu všech
informací a údajů, které má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

V Praze dne 24. února 2016

Pavel Elis
předseda představenstva
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iv) Smlouvy mezi PREm a FVE Mikulov

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

PŘÍLOHA Č. 1 KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH PRE 2015

OVLÁDANÉ A PROPOJENÉ OSOBY EnBW
Oblast výroby a obchodu
Plně konsolidované společnosti

Sídlo společnosti

AWISTA Logistik GmbH, Düsseldorf

Höherweg 222, 40233 Düsseldorf

EnBW Biomasse GmbH, Karlsruhe

Am Erlengraben 5, 76275 Ettlingen

EnBW Etzel Speicher GmbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

EnBW Grundstücksverwaltung Rheinhafen GmbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

EnBW Kraftwerk Lippendorf Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Rückbauservice GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Speicher GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

Gemeinschaftsheizkraftwerk Fortuna GmbH, Düsseldorf

Höherweg 100, 40233 Düsseldorf

Gesellschaft für nukleares Reststoffrecycling mbH, Neckarwestheim

Im Steinbruch, 74382 Neckarwestheim

Heizkraftwerk Stuttgart GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

Kernkraftwerk Obrigheim GmbH, Obrigheim

Kraftwerkstr. 1, 74847 Obrigheim

KMS Kraftwerke Grundbesitzmanagement und -service GmbH & Co. KG, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

MSE Mobile Schlammentwässerungs GmbH, Karlsbad-Ittersbach

Auf der Hub 35-39, 76307 Karlsbad

NWS Energiehandel GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

TAE Thermische Abfallentsorgung Ansbach GmbH, Ansbach

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

TPLUS GmbH, Karlsruhe

Am Erlengraben 5, 76275 Ettlingen

TWS Kernkraft GmbH, Gemmrigheim

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

U-plus Umweltservice AG, Karlsruhe

Am Erlengraben 5, 76275 Ettlingen

EnBW Kernkraft GmbH, Obrigheim

Kraftwerkstr. 1, 74847 Obrigheim

AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Düsseldorf

Höherweg 100, 40233 Düsseldorf

KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH, Rostock

Am Kühlturm 1, 18147 Rostock

Propojené, avšak nekonsolidované společnosti

Sídlo společnosti

Südwestdeutsche Nuklear-Entsorgungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

Zentraldeponie Hubbelrath GmbH, Düsseldorf

Höherweg 100, 40233 Düsseldorf

Nahwärme Düsseldorf GmbH, Düsseldorf

Höherweg 100, 40233 Düsseldorf

Oblast obnovitelných zdrojů
Plně konsolidované společnosti

Sídlo společnosti

Aletsch AG, Mörel/Švýcarsko

c/o EnAlpin AG, Litternaring 2, CH-3930 Visp

EnAlpin AG, Visp/Švýcarsko

Litternaring 2, CH-3930 Visp

EnBW Biogas GmbH, Stuttgart

Kronenstrasse 26, 70173 Stuttgart

EnBW He Dreiht GmbH, Varel

Kronenstrasse 26, 70173 Stuttgart

EnBW Hohe See GmbH, Stuttgart

Kronenstrasse 26, 70173 Stuttgart

EnBW NAG-Beteiligungsgesellschaft mbH

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBWOffshore 1 GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

(dříve EnBW Omega Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe)
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Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Offshore Service GmbH, Klausdorf-Barhöft

Kronenstrasse 26, 70173 Stuttgart

EnBW Solar GmbH, Stuttgart

Kronenstr. 26, 70173 Stuttgart

EnBW Wind Onshore 1 GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Wind Onshore 2 GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Windkraftprojekte GmbH, Stuttgart

Kronenstrasse 26, 70173 Stuttgart

EnBW Windpark Eisenach II GmbH, Stuttgart

Kronenstrasse 26, 70173 Stuttgart

Energiedienst AG, Rheinfelden

Schönenbergerstraße 10, 79618 Rheinfelden

Grünwerke GmbH, Düsseldorf

Höherweg 200, 40233 Düsseldorf

Northern Energy OWP Albatros GmbH, Aurich

Reeperbahn 1, 20359 Hamburg

PRE FVE Mikulov, s.r.o., Praha/Česká republika

Na Hroudě 2149/19, 100 00 Praha 10

PRE FVE Dačice, s.r.o., Praha/Česká republika

Na Hroudě 2149/19, 100 00 Praha 10

PRE FVE Pozořice, s.r.o., Praha/Česká republika

Na Hroudě 2149/19, 100 00 Praha 10

Windkraft FiT GmbH, Hamburg

Reeperbahn 1, 20359 Hamburg

Windpark Niederlinxweiler GmbH & Co. KG, Leinfelden-Echterdingen

Kronenstrasse 26, 70173 Stuttgart

EnBW Holding A. S., Gümüssuyu-Istanbul/Turecko

Inonu Cad. 53/9 Gümüssuyu
TR- 34437, Istanbul

Bürgerenergie Widdern GmbH & Co. KG

Rathausplatz 7, 74259 Widdern

EE BürgerEnergie Forchtenberg GmbH & Co. KG

Hauptstraße 14, 74670 Forchtenberg

EE BürgerEnergie Jagsthausen GmbH & Co. KG

Hauptstraße 3, 74249 Jagsthausen

EE BürgerEnergie Möckmühl GmbH & Co. KG

Hauptstraße 23, 74219 Möckmühl

EE Bürgerenergie Hardthausen GmbH & Co. KG

Lampoldshauser Straße 8
74239 Hardthausen am Kocher

Neckar Aktiengesellschaft, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

Geothermie-Gesellschaft Bruchsal GmbH, Bruchsal

Schnabel-Henning-Str. 1a, 76646 Bruchsal

JatroSolutions GmbH, Stuttgart

Echterdinger Str. 30, 70599 Stuttgart

Energiedienst Holding AG, Laufenburg/Švýcarsko

Baselerstr. 44, CH-5080 Laufenburg

Rheinkraftwerk Neuhausen AG, Neuhausen/Švýcarsko

Laufengasse, CH-8212 Neuhausen

EnBW Baltic 1 GmbH & Co. KG, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Baltic 2 S.C.S., Luxemburg/Luxemburg

7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

EnBW Onshore Portfolio GmbH, Stuttgart

Kronenstrasse 26, 70173 Stuttgart

Kraftwerk Lötschen AG, Steg/Švýcarsko

Litternaring 2, CH- 3940 Steg VS

Propojené, avšak nekonsolidované společnosti

Sídlo společnosti

Baltic 2 Windpark Beteiligungen GmbH & Co. KG, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

BürgerEnergie Beteiligung Berghülen/ Schopfloch GmbH & Co. KG

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

CarbonBW (Thailand) Ltd., Bangkok/Thajsko

Bangkok, Thajsko

dge wind Brenz eins GmbH & Co. KG

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Baltic 1 Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

(dříve EnBW Baltic 1 Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe)
EnBW Baltic 2 Management S.a r.l., Luxemburg/Luxemburg

7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg

EnBW Baltic 2 Windpark Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Baltic Windpark Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Wind Onshore Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

Grünwerke Verwaltungs GmbH

Höherweg 200, 40233 Düsseldorf
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EnBW Offshore 2 GmbH, Stuttgart

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG

Höherweg 200, 40233 Düsseldorf

Kriegers Flak ApS, Kopenhagen/Dänemark

Amerika Plads 37, DK-2100 Copenhagen

ZEAG Erneuerbare Energien GmbH, Heilbronn

Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn

JATROSELECT-Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada

Paraguay

Volendam/Paraguay
BürgerEnergie Königheim GmbH & Co. KG, Königheim

Kirchplatz 2, 97953 Königheim

EE BürgerEnergie Boxberg GmbH & Co. KG, Boxberg

Kurpfalzstraße 29, 97944 Boxberg

EE Bürgerenergie Braunsbach GmbH & Co. KG, Braunsbach

Geislinger Straße 11, 74542 Braunsbach

EE Bürgerenergie Bühlerzell GmbH & Co. KG, Bühlerzell

Heilberger Straße 4, 74426 Bühlerzell

EE Bürgerenergie Frankenhardt GmbH & Co. KG, Frankenhardt

Crailsheimer Straße 3, 74586 Frankenhardt

EE Bürgerenergie Hardheim GmbH & Co. KG

Schlossplatz 6, 74736 Hardheim

EE Bürgerenergie Höpfingen GmbH & Co. KG

Heidelberger Straße 23, 74746 Höpfingen

EE Bürgerenergie Ilshofen GmbH & Co. KG

Haller Straße 1, 74532 Ilshofen

EE BürgerEnergie Krautheim GmbH & Co. KG, Krautheim

Burgweg 5, 74238 Krautheim

EE BürgerEnergie Neudenau GmbH & Co. KG, Neudenau

Hauptstraße 27, 74861 Neudenau

EE Bürgerenergie Sulzbach-Laufen GmbH & Co. KG, Sulzbach-Laufen

Eisbachstraße 24, 74429 Sulzbach-Laufen

Holzkraft Plus GmbH, Düsseldorf

Höherweg 100, 40233 Düsseldorf

JatroGreen S.A.R.L., Antananarivo/Madagaskar

Antananarivo, Madagaskar

Solarpark Leutkirch GmbH & Co. KG, Leutkirch im Allgäu

Markstraße 26, 88299 Leutkirch im Allgäu

Solarpark Leutkirch Verwaltungsgesellschaft mbH, Leutkirch im Allgäu

Markstraße 26, 88299 Leutkirch im Allgäu

Alb-Windkraft Verwaltungs GmbH, Geislingen/Steige

Eybstr. 98-100, 73312 Geislingen

Oblast sítě
Plně konsolidované společnosti

Sídlo společnosti

ED Netze GmbH, Rheinfelden

Schildgasse 20, 79618 Rheinfelden Baden

(dříve Energiedienst Netze GmbH, Rheinfelden)
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW REG Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EVGA Grundstücks- und Gebäudemanagement GmbH & Co. KG, Obrigheim

Kraftwerkstr. 1, 74847 Obrigheim

NeckarCom Telekommunikation GmbH, Stuttgart

Stöckachstr. 48, 70190 Stuttgart

Netze BW GmbH, Stuttgart (dříve EnBW Regional AG, Stuttgart)

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

Netze BW Wasser GmbH

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

Netze-Gesellschaft Südwest mbH, Karlsruhe

Nobelstraße 18, 76275 Ettlingen

(dříve Erdgas Südwest Netz GmbH, Karlsruhe)
Netzgesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf

Höherweg 200, 40233 Düsseldorf

(dříve Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH, Düsseldorf)
Netzgesellschaft Ostwürttemberg DonauRies GmbH, Ellwangen Jagst

Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen

(dříve Netzgesellschaft Ostwürttemberg GmbH, Ellwangen Jagst)
NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH, Heilbronn

Weipertstr. 39, 74076 Heilbronn

NWS Grundstücksmanagement GmbH & Co. KG, Obrigheim

Kraftwerkstr. 1, 74847 Obrigheim

NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

PREdistribuce, a. s., Praha/Česká republika

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

PREměření a. s., Praha/Česká republika

Na Hroudě 2149/19, 100 05 Praha 10

RBS wave GmbH, Stuttgart

Kronenstr. 24, 70173 Stuttgart

terranets bw GmbH, Stuttgart

Am Wallgraben 135, 70565 Stuttgart
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Pariser Platz, Osloer Str. 15-17, 70173 Stuttgart

EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG, Ellwangen

Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen

ZEAG Energie AG, Heilbronn

Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn

Erdgas Südwest GmbH, Karlsruhe

Siemensstraße 9, 76275 Ettlingen

NetCom BW GmbH, Ellwangen

Unterer Brühl 2, 73479 Ellwangen

(dříve ODR Technologie Services GmbH, Ellwangen)
Stadtwerke Düsseldorf AG, Düsseldorf

Höherweg 100, 40233 Düsseldorf

Stromnetzgesellschaft Heilbronn GmbH & Co. KG, Heilbronn

Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn

Neckar Netze GmbH & Co. KG, Esslingen am Neckar

Rennstraße 6, 73728 Esslingen am Neckar

Propojené, avšak nekonsolidované společnosti

Sídlo společnosti

Elektrizitätswerk Aach GmbH, Aach

Eltastr. 1-5, 78532 Tuttlingen

Energieversorgung Gaildorf OHG der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH

Burg 2, 74405 Gaildorf

und NWS REG Beteiligungsgesellschaft mbH, Gaildorf		
Energieversorgung Raum Friedrichshafen GmbH & Co. KG, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

Energieversorgung Raum Friedrichshafen Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

HEV Hohenloher Energie Versorgung GmbH, Ilshofen-Obersteinach

Orlacher Str. 1

(dříve EBT Elektrizitätswerk Braunsbach-Tullau GmbH, Ilshofen-Obersteinach)

74532 Ilshofen

Konverter Ultranet GmbH & Co. KG

Osloer Straße 15 -17, 70173 Stuttgart

Konverter Ultranet Verwaltungsgesellschaft mbH

Osloer Straße 15 -17, 70173 Stuttgart

Neckar Netze Verwaltungsgesellschaft mbH, Esslingen am Neckar

Rennstraße 6, 73728 Esslingen am Neckar

Netze Pforzheim-Region Verwaltungs GmbH

Sandweg 22, 75179 Pforzheim

Taubernetze GmbH & Co. KG

Marktplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim

Taubernetze Verwaltungs-GmbH

Marktplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim

Stuttgart Netze Betrieb GmbH, Stuttgart

Stöckachstraße 48, 70190 Stuttgart

(dříve SWS Netzbetreiber GmbH, Stuttgart)
Rieger GmbH & Co. KG, Lichtenstein Kreis Reutlingen

Friedrichstr. 16, 72805 Lichteinstein

Rieger Beteiligungs-GmbH, Lichtenstein Kreis Reutlingen

Friedrichstr. 16, 72805 Lichteinstein

Elektrizitätswerk Weißenhorn AG, Weißenhorn

Illberberger Str. 6a, 89264 Weißenhorn

Gasnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG, Laupheim

Marktplatz 1, 88471 Laupheim

Gasnetzgesellschaft Laupheim Verwaltungs GmbH, Laupheim

Marktplatz 1, 88471 Laupheim

Netzgesellschaft Elz-Neckar GmbH & Co. KG, Obrigheim

Hauptstraße 7, 74847 Obrigheim

Netzgesellschaft Elz-Neckar Verwaltungs GmbH, Obrigheim

Hauptstraße 7, 74847 Obrigheim

Stromnetzgesellschaft Albershausen GmbH & Co. KG, Albershausen

Kirchstraße 1, 73095 Albershausen

Stromnetzgesellschaft Albershausen Verwaltungs GmbH, Albershausen

Kirchstraße 1, 73095 Albershausen

Stromnetzgesellschaft Heilbronn Verwaltungs-GmbH, Heilbronn

Weipertstr. 41, 74076 Heilbronn

(dříve EnBW Omega Dreiundvierzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart)
Stromnetzgesellschaft Laupheim GmbH & Co. KG, Laupheim

Marktplatz 1, 88471 Laupheim

Stromnetzgesellschaft Laupheim Verwaltungs GmbH, Laupheim

Marktplatz 1, 88471 Laupheim
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TransnetBW GmbH, Stuttgart

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Oblast prodeje
Plně konsolidované společnosti

Sídlo společnosti

ED GrünSelect GmbH, Rheinfelden

Rheinbrückstr. 5/7, 79618 Rheinfelden Baden

EnBW Mainfrankenpark GmbH, Dettelbach

Mainfrankenpark 2, 97337 Dettelbach

EnBW Vertriebsbeteiligungen GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15

(dříve SüdBest GmbH, Stuttgart)

70567 Stuttgart

energieNRW GmbH, Düsseldorf

Höherweg 100, 40233 Düsseldorf

ESD Energie Service Deutschland AG, Offenburg

Zeller Straße 38, 77654 Offenburg

eYello CZ, k. s., Praha/Česká republika

Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10

GasVersorgung Süddeutschland GmbH, Stuttgart

Schulze-Delitzsch-Straße 7, 70565 Stuttgart

Gasversorgung Unterland GmbH, Heilbronn

Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn

NaturEnergie AG, Grenzach-Whylen

Am Wasserkraftwerk 49
79639 Grenzach-Wyhlen

NaturEnergie+ Deutschland GmbH, Rheinfelden

Schönenbergerstraße 10
79618 Rheinfelden Baden

Sales & Solutions GmbH, Frankfurt am Main

Lyoner Str. 44-48, 60528 Frankfurt am Main

Thermogas Gas- und Gerätevertriebs-GmbH, Stuttgart

Talstr. 117, 70188 Stuttgart

Watt Synergia GmbH, Frankfurt am Main

Lyoner Str. 44-48, 60528 Frankfurt am Main

Yello Strom GmbH, Köln

Am Grauen Stein 27, 51105 Köln

ZEAG Immobilien GmbH & Co. KG, Heilbronn

Weipertstr. 41, 74076 Heilbronn

TRITEC AG, Aarberg/Schweiz

Heckenweg 29, CH-3270 Aarberg

grünES GmbH, Esslingen am Neckar

Fleischmannstr. 50, 73728 Esslingen am Neckar

Energiedienstleistungen Rhein-Neckar GmbH, Ludwigshafen

Donnersbergweg 2
67059 Ludwigshafen am Rhein

Energie- und Medienversorgung Sandhofer Straße GmbH & Co. KG, Mannheim

Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim

Pražská energetika, a. s., Praha/Česká republika

Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

Propojené, avšak nekonsolidované společnosti

Sídlo společnosti

EZG Operations GmbH, Wismar

Am Haffeld 2, 23970 Wismar

NatürlichEnergie Swiss NES GmbH, Laufenburg/Schweiz

Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg

WECO Flüssiggas Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Talstraße 117, 70188 Stuttgart

ZEAG Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, Heilbronn

Weipertstr. 41, 74076 Heilbronn

WECO Flüssiggas GmbH & Co. KG, Stuttgart

Talstraße 117, 70188 Stuttgart

Stromvertrieb Backnang Verwaltungs GmbH, Backnang

Schlachthofstraße 6 – 10, 71522 Backnang

Energie- und Medienversorgung Sandhofer Straße Verwaltungs GmbH, Mannheim

Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim

Ostatní
Plně konsolidované společnosti

Sídlo společnosti

ED Immobilien GmbH & Co. KG, Rheinfelden

Rheinbrückstr. 5/7, 79618 Rheinfelden Baden

ED Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, Rheinfelden

Rheinbrückstr. 5/7, 79618 Rheinfelden Baden

EnBW City GmbH & Co. KG, Obrigheim

Kraftwerkstr. 1, 74847 Obrigheim

EnBW Immobilienbeteiligungen GmbH, Stuttgart

Eichwiesenring 14, 70567 Stuttgart

EnBW International Finance B.V., Rotterdam/Nizozemsko

Schouwburgplein 30-34
NL- 3012 CL Rotterdam
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Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Perspektiven GmbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

Energiedienst Support GmbH, Rheinfelden

Rheinbrückstr. 5-7, 79618 Rheinfelden Baden

Facilma Grundbesitzmanagement und -service GmbH & Co. Besitz KG, Obrigheim

Kraftwerkstr. 1, 74847 Obrigheim

Neckarwerke Stuttgart GmbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

NWS Finanzierung GmbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

SBZ Beteiligungen GmbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

symbiotic services GmbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

MURVA Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald

Tölzer Str. 15, 82031 Grünwald

EnBW VersicherungsVermittlung GmbH, Stuttgart

Calwer Straße 7, 0173 Stuttgart

Propojené, avšak nekonsolidované společnosti

Sídlo společnosti

EBAG Omega Dritte Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW CZ, spol. s r.o., Praha/Česká republika

Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10

EnBW Omega Achtundsechzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

EnBW Omega Dreiundsiebzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

EnBW Omega Einundsiebzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Fünfundfünfzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Fünfundsechzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Fünfundsiebzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Neunundsechzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Sechsundsechzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

EnBW Omega Siebenundsechzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

EnBW Omega Siebzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Vierundfünfzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Vierundsechzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Vierundsiebzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

EnBW Omega Zweiundfünfzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

EnBW Omega Zweiundsiebzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

EnBW Real Estate GmbH, Obrigheim

Kraftwerkstraße 1, 74847 Obrigheim

EnBW Senergi Immobilien GmbH, Karlsruhe

Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe

KMS Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart

Schelmenwasenstr. 15, 70567 Stuttgart

SSG Verwaltungsgesellschaft mbH i.L., Kornwestheim

Stammheiner Str. 10, 70806 Kornwestheim

Pražská energetika Holding a. s., Praha/Česká republika

Na Hroudě 1492, 100 05 Praha 10
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EnBW New Ventures GmbH, Stuttgart

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

INFORMACE POŽADOVANÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni
K 14. 3. 2016 se novými členy Skupiny PRE staly společnosti KORMAK Praha a. s., se sídlem Praha 10 – Uhříněves,
K Sokolovně 667, IČO 485 92 307, a KORMAK nemovitosti s. r. o., se sídlem 10 – Uhříněves, K Sokolovně 667/9,
IČO 020 65 801, obě 100% dceřiné společnosti PRE.
Další údaje jsou uvedeny v rámci textu výroční zprávy.
Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky
Údaje jsou uvedeny v kapitolách Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a Strategický rozvoj a investice.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost nevyvíjí systematicky aktivity v těchto oblastech.
Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí
Společnost má organizační složku na Slovensku, která se na celkovém obratu podílí méně než 10 %.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích
Údaje jsou uvedeny v kapitolách Ochrana životního prostředí a BOZP a Lidské zdroje.
Informace o cílech a metodách řízení rizik ve společnosti
Údaje jsou uvedeny v kapitole Systém řízení rizik ve Skupině PRE.
Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je
účetní jednotka vystavena
Údaje jsou uvedeny v účetních závěrkách.
Údaje o přerušeních v podnikání
Společnost v průběhu roku nepřerušila podnikání.
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Informace požadované právními předpisy

Dozorčí rada má v souladu se stanovami osm členů, kteří jsou voleni valnou hromadou společnosti. Dozorčí rada
jakožto kontrolní orgán dohlíží v souladu se zákonem, stanovami a usneseními valné hromady na obchodní vedení
vykonávané představenstvem společnosti. Dozorčí rada dále zodpovídá za volbu a odvolání členů představenstva,
schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a stanovování jejich odměn a dalších plnění.
V roce 2015 se konalo pět zasedání dozorčí rady v sídle společnosti a v jednom dalším případě proběhlo hlasování mimo zasedání. Zasedání dozorčí rady se pravidelně zúčastňovali předseda a místopředseda představenstva
a v souladu se stanovami členové závodní rady zvolení zaměstnanci společnosti.
Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti a klíčová rozhodnutí uskutečněná představenstvem. Představenstvo pravidelně informovalo dozorčí radu o aktuálním dění ve společnosti, hospodářských výsledcích a finančním stavu společnosti. K tomu představenstvo předkládalo písemné materiály, které byly při projednávání dozorčí
radou vždy doplněny slovním komentářem členů představenstva.
Dozorčí rada v roce 2015 mimo jiné:
• projednala a přezkoumala návrh na rozdělení zisku za rok 2014, včetně předložených návrhů konsolidované a samostatné účetní závěrky; seznámila se s výroky auditora k těmto závěrkám;
• dohlížela na vývoj operativní činnosti společnosti, zejména na vývoj prodeje a obratu, jakož i na vývoj pohledávek
a závazků společnosti;
• vyhodnotila splnění cílů top managementu za rok 2014;
• projednala a přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2014;
• projednala výroční zprávu za rok 2014;
• projednala podklady pro valnou hromadu společnosti dne 24. 6. 2015;
• schválila hospodářský plán na rok 2016 a vzala na vědomí střednědobý plán do roku 2018;
• schválila dlouhodobou rozvojovou strategii Skupiny PRE 2015–2020;
• schválila cíle top managementu pro rok 2016;
• vzala na vědomí koncept dlouhodobého financování PRE;
• projednala rezignaci člena představenstva pana Jaroslava Marouška a zvolila novým členem představenstva pana
Pavla Pustějovského;
• projednala odstoupení členů dozorčí rady paní Radmily Kleslové a pana Marca Wolpensingera a jmenovala náhradním členem dozorčí rady pana Jörga Reicherta.
Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2015 byly velmi dobré a vyslovuje za ně členům představenstva i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 9. března 2016

Franz Retzer
místopředseda dozorčí rady
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O ČINNOSTI V ROCE 2015
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ZPRÁVY AUDITORA
Deloitte Audit s. r. o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
Tel: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČO: 49620592
DIČ: CZ49620592

Pro akcionáře společnosti Pražská energetika, a. s.
Se sídlem: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Identifikační číslo: 60193913
Zpráva na samostatnou účetní závěrku

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Pražská energetika, a. s., sestavené na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských společenství zahrnující výkaz finanční pozice
k 31. prosinci 2015, výkaz zisku a ztráty, výkaz úplného výsledku, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled
o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství, a za takový
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální)
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou
(„DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný
a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis
právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
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Zprávy auditora

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Pražská energetika,
a. s., k 31. prosinci 2015 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství.
Zpráva na konsolidovanou účetní závěrku
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Pražská energetika, a. s., a jejích dceřiných
společností sestavené na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropských
společenství zahrnující výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2015, výkaz zisku a ztráty, výkaz úplného výsledku, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem Evropských společenství, a za takový
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných
v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální)
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního
systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
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auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.
Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního
systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
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Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Pražská energetika, a. s., a jejích dceřiných společností k 31. prosinci 2015 a jejich finanční výkonnosti a peněžních
toků za rok končící k tomuto datu v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví upravenými právem
Evropských společenství.
Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené v konsolidované výroční zprávě mimo samostatnou a konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.
Náš výrok k samostatné a konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením samostatné a konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční
zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetními závěrkami či našimi znalostmi o účetní jednotce
získanými během ověřování účetních závěrek, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.
V Praze dne 20. dubna 2016
Auditorská společnost:

Statutární auditor:

Deloitte Audit s. r. o.
evidenční číslo 079

Václav Loubek
evidenční číslo 2037
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Tel: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
DeloitteCZ@deloitteCE.com
www.deloitte.cz
zapsána Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 24349
IČO: 49620592
DIČ: CZ49620592

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro akcionáře společnosti Pražská energetika, a. s.
Se sídlem: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Identifikační číslo: 60193913

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených v přiložené zprávě o vztazích společnosti Pražská energetika, a. s.,
za rok končící k 31. prosinci 2015, která je součástí této výroční zprávy v kapitole Zpráva o vztazích. Za sestavení
této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného
ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským Standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard
vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje
významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti
a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření
poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích
společnosti Pražská energetika, a. s., za rok končící k 31. prosinci 2015 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Společnost se rozhodla neuvést hodnoty plnění v rámci uvedených smluv s odkazem na obchodní tajemství.
V Praze dne 20. dubna 2016
Auditorská společnost:

Statutární auditor:

Deloitte Audit s. r. o.
evidenční číslo 079

Václav Loubek
evidenční číslo 2037

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou
(„DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný
a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis
právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
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Deloitte Audit s. r. o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
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KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2015
Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Pražská energetika, a. s., ke dni 31. 12. 2015
sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém EU

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč)
Pozn.
Výnosy z vyrobené elektřiny		
Výnosy z prodané elektřiny a plynu		
Náklady na prodanou elektřinu a plyn		
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu
(4)
Další provozní výnosy
(4)
Osobní náklady
(5)
Odpisy
(12, 13)
Nakoupené služby, materiál a energie
(6)
Výpůjční náklady
(7)
Ostatní zisky a ztráty
(8)
Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
(9)
Zisk z běžné činnosti po zdanění
Zisk připadající na kmenovou akcii (Kč)
(11)

2015
318 114
18 454 231
-12 533 497
6 238 848
353 204
- 1 178 922
- 1 117 622
-1 035 652
-49 782
-80 056
3 130 018
-606 631
2 523 387
652

2014
169 238
18 540 318
-12 813 862
5 895 694
407 850
-1 186 185
-1 043 376
-1 065 337
-44 552
41 781
3 005 875
-587 815
2 418 060
625

2015
2 523 387
--27 298
-27 298
2 496 089

2014
2 418 060
-213
-116 294
-116 507
2 301 553

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření (tis. Kč)

Zisk z běžné činnosti po zdanění
Přecenění ostatních finančních aktiv
Zajištění peněžních toků
Ostatní úplný výsledek po zdanění celkem
Úplný výsledek hospodaření přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti
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Konsolidovaná účetní závěrka 2015

Pozn.
2015
Aktiva			
Pozemky, budovy a zařízení
(12)
21 565 859
Nehmotný majetek
(13)
191 068
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
(15)
48 886
Dlouhodobá aktiva
21 805 813
Zásoby
(16)
44 483
Daňové pohledávky		
121 199
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
(15)
2 164 338
Peníze a peněžní ekvivalenty
(17)
214 858
Krátkodobá aktiva
2 544 878
Aktiva celkem
24 350 691
			
Pasiva			
Základní kapitál
(22)
3 869 443
Rezervní fondy
(23)
1 134 737
Nerozdělené zisky		
10 109 478
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřské společnosti
15 113 658
Půjčky
(18)
3 202 000
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
(19)
357 833
Rezervy
(21)
37 775
Odložený daňový závazek
(9)
1 922 492
Dlouhodobé závazky
5 520 100
Půjčky
(18)
1 061 092
Daňové závazky		
138 364
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
(19)
2 421 705
Rezervy
(21)
95 772
Krátkodobé závazky
3 716 933
Pasiva celkem
24 350 691
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2014
20 572 770
297 573
37 959
20 908 302
51 005
155 677
2 213 062
206 214
2 625 958
23 534 260

3 869 443
1 162 035
9 333 397
14 364 875
2 988 596
335 611
38 725
1 784 045
5 146 977
1 050 721
115 258
2 762 715
93 714
4 022 408
23 534 260
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Konsolidovaný výkaz o finanční pozici (rozvaha) (tis. Kč)
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Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu (tis. Kč)
				
Vlastní kapitál
Základní
Rezervní
Nerozdělený přiřaditelný akcionářům
kapitál
fondy
zisk
mateřské společnosti
Zůstatek k 31. 12. 2013
3 869 443
1 278 542
8 664 289
13 812 274
Výplata dividend a tantiém
---1 748 952
-1 748 952
Ostatní úplný výsledek
--116 507
--116 507
Čistý zisk roku 2014
--2 418 060
2 418 060
Zůstatek k 31. 12. 2014
3 869 443
1 162 035
9 333 397
14 364 875
Výplata dividend a tantiém
---1 747 306
-1 747 306
Ostatní úplný výsledek
--27 298
--27 298
Čistý zisk roku 2015
--2 523 387
2 523 387
Zůstatek k 31. 12. 2015
3 869 443
1 134 737
10 109 478
15 113 658

Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích (tis. Kč)
Pozn.
2015
Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů		
206 214
Provozní činnost			
Příjmy z prodeje elektřiny a plynu		
17 916 665
Výdaje na nákup elektřiny a plynu		
-12 110 185
Čistý příjem z prodeje elektřiny a plynu
5 806 480
Ostatní provozní příjmy
(4,8)
322 237
Provozní výdaje
(6,8)
-1 038 121
Krátkodobé změny pracovního kapitálu		
47 819
Osobní výdaje
(5)
-1 144 068
Daně přímé
(9)
-449 793
Finanční příjmy a výdaje		
-124 621
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
3 419 933
Investiční činnost			
Příjmy z prodeje stálých aktiv
(8)
34 545
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
(12,13)
-1 681 077
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
-1 646 532
Finanční činnost			
Splacené externí úvěry
(18)
-3 527 096
Vyplacené dividendy a tantiémy
(10)
-1 745 661
Přijaté externí úvěry
(18)
3 508 000
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
-1 764 757
Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů		
8 644
Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů
(17)
214 858
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2014
265 546
18 193 733
-12 551 356
5 642 377
391 463
-925 130
39 276
-1 099 835
-538 941
-64 966
3 444 244
129 280
-1 935 050
-1 805 770
-628 916
-1 746 649
677 759
-1 697 806
-59 332
206 214

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Obecné údaje
Zahájení používání nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Přehled významných účetních pravidel a postupů
Tržby
Osobní náklady
Nakoupené služby, materiál a energie
Výpůjční náklady
Ostatní zisky a ztráty
Daň z příjmů
Dividendy
Zisk na akcii
Pozemky, budovy a zařízení
Nehmotný majetek
Dceřiné podniky
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Zásoby
Peníze a peněžní ekvivalenty
Půjčky
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
Závazky z finančního leasingu
Rezervy
Základní kapitál
Rezervní fondy
Podmíněné závazky a podmíněná aktiva
Finanční nástroje
Smlouvy o operativním leasingu
Transakce se spřízněnými subjekty
Události po datu sestavení účetní závěrky
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Obsah přílohy účetní závěrky

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(1) Obecné údaje
Pražská energetika, a. s., (dále jen „PRE“ nebo „společnost“) byla založena jako akciová společnost v České republice a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 1. 1. 1994.
Sídlo společnosti je Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ 100 05, IČO 60 19 39 13.
Hlavním předmětem činnosti společnosti a jejích dceřiných podniků (dále jen „Skupina“) je dodávka elektřiny v České republice a distribuce elektřiny v regionu hlavního města Prahy a města Roztoky o rozloze přibližně 505 čtverečních kilometrů. Tyto činnosti reprezentují podstatnou část výnosů Skupiny. Skupina dále posiluje svou činnost
v oblasti výroby elektřiny ze slunečního záření.
V roce 2012 doplnila Skupina svou hlavní činnost o dodávky zemního plynu a začala nabízet dodávku elektřiny a plynu v rámci segmentu domácností a drobných podnikatelů také pod obchodní značkou Yello Energy.
Distribuce elektřiny se uskutečňuje ve veřejném zájmu a práva a povinnosti spojená s touto činností, jakož i s obchodováním a dodávkami elektřiny a plynu kromě obecných právních předpisů upravuje energetický zákon - z. č.
458/ 2000 Sb. v platném znění a jeho prováděcí předpisy.
Hlavní akcionáři PRE
Pražská energetika Holding a. s. (PREH)
EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)
Ostatní
Celkem

2015
58,05 %
41,40 %
0,55 %
100,00 %

2014
58,05 %
41,40 %
0,55 %
100,00 %

Společnost PREH je společně ovládána hl. m. Prahou (s podílem 51 %) a společností EnBW (s podílem 49 %).
Společnost EnBW drží podíl na akciích PRE ve výši 41,40 % základního kapitálu PRE a vykonává rozhodující vliv
na společnost PRE dle § 74 odst. 1 a 3 ZOK. Společnost PRE je v souladu s ustanoveními § 79 ZOK součástí koncernu EnBW a v jeho rámci působí na českém energetickém trhu. Ovládání a řízení společnosti PRE realizuje společnost
EnBW prostřednictvím zástupců v představenstvu a dozorčí radě. Další informace jsou uvedeny ve zprávě o vztazích.
(2) Zahájení používání nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Standardy a interpretace v účinnosti v běžném období
V běžném období jsou v účinnosti následující standardy, interpretace a úpravy stávajících standardů vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatých Evropskou unií:
• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2011–2013
• IFRIC 21 – Poplatky, interpretace přijatá EU dne 13. června 2014 (účinná pro účetní období začínající dne
17. června 2014 nebo po tomto datu).
Zahájení dodržování těchto úprav stávajících standardů nevedlo k žádným zásadním změnám účetních pravidel
účetní jednotky.
Standardy a interpretace vydané IASB a přijaté EU, které zatím nejsou účinné
K datu schválení této účetní závěrky byly vydány následující standardy, novelizace a interpretace přijaté Evropskou
unií, které ještě nevstoupily v účinnost:
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• Úpravy standardu IAS 1 – Iniciativa týkající se zveřejňování informací (účinné v EU pro účetní období začínající
1. ledna 2016 nebo později)
• Úpravy standardů IAS 16 a IAS 38 – Vyjasnění přípustných metod odpisů a amortizace (účinné v EU pro
účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později)
• Úpravy standardů IAS 16 a IAS 41 – Rostliny přinášející úrodu (účinné v EU pro účetní období začínající
1. ledna 2016 nebo později)
• Úpravy IAS 19 – Plány definovaných požitků: Příspěvky zaměstnanců (účinné v EU pro účetní období začínající
1. února 2015 nebo později)
• Úpravy standardu IAS 27 – Ekvivalenční metoda v individuální účetní závěrce (účinné v EU pro účetní období
začínající 1. ledna 2016 nebo později)
• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2010 – 2012 (účinné v EU pro účetní období začínající 1. února 2015 nebo později)
• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2012 – 2014 (účinné v EU pro účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později)
Účetní jednotka se rozhodla neaplikovat tyto standardy, novelizace a interpretace před datem jejich účinnosti. Dle
odhadů účetní jednotky nebude mít dodržování těchto standardů, novelizací a interpretací v období, kdy budou použity poprvé, žádný významný dopad na účetní závěrku jednotky.
Standardy a interpretace vydané radou IASB, ale dosud nepřijaté Evropskou unií
• IFRS 9 – Finanční nástroje (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu),
• IFRS 14 – Časové rozlišení při cenové regulaci (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto
datu, EU deklarovala, že standard nepřijme),
• IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu),
• IFRS 16 – Leasingy (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo po tomto datu),
• úpravy standardů IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 Investice do přidružených podniků
a společného podnikání – Prodej aktiv mezi investorem a přidruženým nebo společným podnikem (účinnost
zatím není stanovena),
• úpravy standardů IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 Investice do přidružených podniků
a společného podnikání – uplatňování konsolidační výjimky (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2016
nebo po tomto datu),
• úpravy standardu IAS 7 – Výkazy peněžních toků – Iniciativa týkající se zveřejňování informací (účinné pro
účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo po tomto datu),
• úpravy standardu IAS 12 – Daně z příjmů – Účtování o odložených daňových pohledávkách z nerealizovaných
ztrát (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo po tomto datu).
Dle odhadů účetní jednotky nebude mít dodržování těchto nových standardů, úprav stávajících standardů a interpretací v období, kdy budou použity poprvé, žádný významný dopad na účetní závěrku jednotky. Výjimkou jsou nové
standardy IFRS 9, IFRS 15 a IFRS 16. Dopad jejich přijetí zatím není účetní jednotkou vyhodnocen.
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• Úpravy standardu IFRS 11 – Účtování o akvizici účastí na společných činnostech (účinné v EU pro účetní
období začínající 1. ledna 2016 nebo později)

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Pro oblast zajišťovacího účetnictví uplatňovaného u portfolia finančních aktiv a závazků, jehož zásady Evropská unie
dosud neschválila, nejsou zatím schválena žádná nařízení.
Účetní jednotka odhaduje, že aplikace zajišťovacího účetnictví na portfolio finančních aktiv nebo závazků v souladu
se standardem IAS 39 – Finanční nástroje – účtování a oceňování, by v případě použití k datu účetní závěrky
neměla na účetní závěrku žádný významný dopad.
(3) Přehled významných účetních pravidel a postupů
Prohlášení o shodě
Účetní závěrka byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém
EU.
Východiska přípravy účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena za použití oceňovací báze historických cen s výjimkou některých finančních nástrojů.
Základní účetní pravidla a postupy jsou uvedeny níže.
Principy konsolidace
Konsolidovaná účetní závěrka zahrnuje účetní závěrky společnosti a jejích dceřiných společností. Společnost
ve svých dceřiných společnostech uplatňuje a hodlá uplatňovat i v následujícím roce rozhodující vliv. Účetní závěrky
dceřiných společností jsou začleněny do konsolidované účetní závěrky od data účinnosti akvizice.
V případě nutnosti jsou v účetních závěrkách podniků s rozhodujícím vlivem provedeny úpravy tak, aby používané
účetní postupy souhlasily s pravidly a postupy používanými v rámci Skupiny.
Všechny významné transakce s podniky ve Skupině a související zůstatky, výnosy a náklady jsou při konsolidaci
eliminovány.
Účtování o výnosech
Výnosy z prodeje zboží jsou zaúčtovány v reálné hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, pokud
Skupina převedla na kupujícího významná rizika a odměny z vlastnictví daného zboží. Výnosy ze smluv o poskytování služeb se vykazují s odkazem na stupeň dokončení smlouvy.
Tržby z prodeje elektřiny a distribuce jsou vykázány v období její spotřeby zákazníky. Tržby z ostatních poskytnutých
služeb jsou vykázány v okamžiku poskytnutí služby.
Výnosy z pronájmu (zejména optických kabelů) se vykazují rovnoměrně po dobu trvání pronájmu.
Úrokový výnos je časově rozlišován na základě výše nezaplacené části jistiny a efektivní úrokové sazby, která představuje sazbu diskontující odhadované budoucí peněžní příjmy na čistou účetní hodnotu daného aktiva po očekávanou dobu životnosti finančních aktiv.
Leasing
Leasing je klasifikován jako finanční leasing, jestliže se převádějí všechna podstatná rizika a odměny vyplývající
z vlastnictví daného majetku na nájemce. Jakýkoliv jiný typ leasingu se klasifikuje jako operativní leasing.
Majetek pořízený formou finančního leasingu je zaúčtován jako aktivum Skupiny v reálné hodnotě k datu pořízení
nebo v současné hodnotě minimálních splátek leasingu, je-li nižší. Splátky leasingu jsou rozčleněny na finanční
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Leasingové platby v rámci operativního leasingu jsou v průběhu doby trvání leasingu rovnoměrně účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Závazky z leasingu jsou součástí položek „Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky“ v krátkodobých a dlouhodobých závazcích.
Přepočty údajů v cizích měnách
Jednotlivé účetní závěrky každé jednotky ve Skupině jsou prezentovány v měně primárního ekonomického prostředí, v němž jednotka podniká (funkční měna). V případě všech jednotek Skupiny je funkční měnou česká koruna,
která je i měnou vykazování v konsolidované účetní závěrce.
Účetní operace v jiné měně než v českých korunách se v průběhu roku účtují devizovým kurzem vyhlašovaným
Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Peněžní položky v cizích měnách jsou k datu účetní
závěrky přepočteny podle devizových kurzů ČNB platných k tomuto datu. Nepeněžní položky v cizích měnách oceněné reálnou hodnotou jsou přepočteny podle devizových kurzů platných k datu, kdy je reálná hodnota stanovena.
Nepeněžní položky, které jsou oceňovány v historických cenách v cizí měně, nejsou přepočítávány. Zisky a ztráty
vyplývající z přepočtu jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty daného období, s výjimkou kurzových rozdílů vznikajících ze zajištění peněžních toků, kde jsou změny reálné hodnoty účtovány přímo do vlastního kapitálu.
Výpůjční náklady
Skupina kapitalizuje výpůjční náklady s použitím míry kapitalizace v souladu s IAS 23. Ostatní výpůjční náklady jsou
zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, v němž vznikají.
Daň z příjmů
Výsledná částka zdanění vykázaná ve výkazu zisku a ztráty zahrnuje splatnou daň za účetní období a změnu zůstatku
odložené daně.
Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného
ve výkazu zisku a ztráty, neboť nezahrnuje výnosy nebo náklady, které jsou zdanitelné nebo uznané v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani, ani nejsou daňově odčitatelné. Splatná daň dále obsahuje
doplatky (resp. přeplatky) daně z minulých období. Závazek Skupiny z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu účetní závěrky.
Odložená daň je zaúčtována za použití závazkové metody vycházející z rozvahového přístupu, a to na základě očekávaných rozdílů mezi účetní hodnotou rozvahových položek v účetní závěrce a odpovídajícím daňovým základem
těchto položek použitým při výpočtu zdanitelného zisku. V zásadě platí, že odložené daňové závazky jsou zaúčtovány u všech zdanitelných dočasných rozdílů, zatímco odložené daňové pohledávky jsou zaúčtovány v rozsahu,
v jakém je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti němuž bude možno využít odčitatelných dočasných rozdílů,
bude k dispozici.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započteny, pokud existuje právně vymahatelný nárok na započtení daňové pohledávky běžného období proti daňovým závazkům běžného období, pokud se vztahují k dani
z příjmů vybírané stejným finančním úřadem a pokud Skupina hodlá vyrovnat své daňové pohledávky a závazky
běžného období v čisté výši.
Odložená daň je vypočítána pomocí daňových sazeb, které budou podle očekávání platit v období, kdy dojde k realizaci aktiv nebo k vyrovnání závazku, a je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje
k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu.
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náklady a snížení závazku z leasingu tak, aby byla zajištěna konstantní úroková sazba ve vztahu k zůstatku závazků.
Finanční náklady jsou účtovány přímo do výkazu zisku a ztráty.
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Pozemky, budovy a zařízení
Pozemky, budovy a zařízení určené k využití při výrobě zboží, při poskytování služeb nebo určené pro administrativní účely jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Pořizovací
cena zahrnuje cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. V rozvaze jsou vykazovány pozemky, budovy a zařízení
v pořizovací ceně nad 40 000 Kč.
Odběratelé se podílejí na úhradě účelně vynaložených nákladů Skupiny na připojení a zajištění požadovaného příkonu. Povinnost úhrady vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 51/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
O investičních příspěvcích Skupina účtuje jako o výnosech běžného období.
Ocenění hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením tohoto majetku.
Odpisy budov a zařízení jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Investice ve výstavbě pro výrobní nebo administrativní účely nebo pro účely, které nebyly dosud stanoveny, jsou
účtovány v pořizovací ceně snížené o veškeré ztráty ze snížení hodnoty. Pořizovací cena zahrnuje poplatky za odborné služby. Odepisování tohoto majetku začíná, za použití stejné metody jako u ostatního majetku, ve chvíli, kdy
je majetek připraven k zamýšlenému využití.
Předpokládaná doba použitelnosti a odepisování se prověřují vždy na konci každého účetního období, přičemž vliv
jakýchkoliv změn v odhadech se účtuje prospektivně.
Pořizovací cena majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou s použitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku
Budovy, haly a ostatní stavby
Kabelové tunely, kabelové a venkovní vedení
Optokabely
Energetická zařízení
Pracovní stroje a zařízení
Telekomunikační zařízení
Přístroje a zvláštní technická zařízení, sdělovací kabely
Dopravní prostředky
Elektroměry
Inventář
Hardware
Fotovoltaické elektrárny - stavební část *)
Fotovoltaické elektrárny - technologie *)
*) Doba odpisování se počítá od uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu.

Doba odpisu v letech
6, 7, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70
40
30
15, 25, 30
5, 8, 10, 12, 20
4-33
3, 4, 5, 6, 8, 10
4, 8, 10
12
4, 5, 6, 8, 10
3, 4
20
20

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odepisován po dobu své odhadované životnosti stejným způsobem
jako majetek vlastněný Skupinou nebo po dobu leasingu, je-li toto období kratší.
Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou
majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 000 Kč do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován
jako drobný hmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub nákladů a jeho fyzický stav je veden v podrozvahové evidenci. Výjimkou z tohoto pravidla jsou vybrané druhy drobných elektrozařízení a elektrických strojů, které
jsou vykazovány a odpisovány jako dlouhodobý hmotný majetek.
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Nehmotná aktiva samostatně pořízená se vykazují v pořizovacích nákladech po odečtení kumulované amortizace
a ztrát ze snížení hodnoty. Goodwill vznikající při akvizici podniku je vykazován v pořizovací hodnotě, jak byla stanovena ke dni akvizice podniku, snížené o případné kumulované ztráty ze snížení hodnoty. Amortizace se účtuje
rovnoměrně po dobu předpokládané doby použitelnosti. Předpokládaná doba použitelnosti a metoda amortizace se
prověřují vždy na konci každého účetního období, přičemž vliv jakýchkoliv změn v odhadech se účtuje prospektivně.
Nehmotná aktiva jsou odepisována rovnoměrně po dobu následující odhadované životnosti:
Kategorie majetku
Software
Ostatní nehmotná aktiva

Doba odpisu v letech
4
dle smlouvy

Nehmotný majetek v pořizovací ceně od 2 000 Kč do 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován jako drobný nehmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub nákladů a jeho fyzický stav je veden
v podrozvahové evidenci.
Snížení hodnoty hmotných a nehmotných aktiv
Skupina ke každému rozvahovému dni zkoumá hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, zda u jednotlivých položek existuje náznak snížení jejich hodnoty. Pokud ano, je odhadnuta zpětně získatelná hodnota majetku
a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. V případě, že příslušný majetek negeneruje peněžní přítoky samostatně, odhadne se zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky, ke které majetek patří.
Zpětně získatelná hodnota představuje vyšší z hodnot reálné hodnoty po odečtení nákladů na prodej a hodnoty
z užívání. Při určování hodnoty z užívání se očekávané budoucí peněžní toky diskontují na současnou hodnotu
za použití diskontní sazby před daní ze zisku, která vyjadřuje současné tržní odhady časové hodnoty peněz a rizika
specifická pro dané aktivum.
Pokud je podle odhadu zpětně získatelná hodnota majetku nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku
snížena na zpětně získatelnou hodnotu. Ztráta ze snížení hodnoty majetku je okamžitě účtována do nákladů.
Pokud je ztráta ze snížení hodnoty následně zrušena, účetní hodnota majetku se navýší na upravený odhad zpětně
získatelné hodnoty. Navýšená účetní hodnota nesmí převyšovat původní účetní hodnotu před zaúčtováním ztráty
ze snížení hodnoty. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty je okamžitě účtováno do výnosů.
Snížení hodnoty goodwillu
Pro účely testování snížení hodnoty je goodwill přiřazen každé penězotvorné jednotce Skupiny (nebo skupině penězotvorných jednotek), u které se očekává, že bude mít prospěch ze synergií kombinace.
U penězotvorných jednotek, k nimž byl goodwill přiřazen, probíhá testování na snížení hodnoty jednou ročně, případně častěji, existuje-li náznak toho, že hodnota jednotky by mohla být snížena. Je-li zpětně získatelná částka
penězotvorné jednotky nižší než její účetní hodnota, je ztráta ze snížení hodnoty alokována tak, aby byla nejprve
snížena účetní hodnota jakéhokoli goodwillu přiřazeného k jednotce a poté účetní hodnota ostatních aktiv jednotky
poměrně na základě účetní hodnoty každého aktiva jednotky. Jakákoli ztráta ze snížení hodnoty goodwillu je vykázána přímo do hospodářského výsledku. Ztráta ze snížení hodnoty goodwillu není v následujícím období odúčtována.
Zásoby
Zásoby se oceňují na nižší z úrovní pořizovací ceny s použitím váženého aritmetického průměru a čisté realizovatelné hodnoty. Pořizovací cena nakoupených zásob zahrnuje cenu pořízení materiálu, celní poplatky, skladovací
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Nehmotná aktiva

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Čistá realizovatelná hodnota zahrnuje předpokládanou prodejní
cenu zásob sníženou o všechny odhadované náklady na marketing, prodej a distribuci.
Rezervy
Rezerva je vykázána v rozvaze, pokud má Skupina současný (smluvní nebo mimosmluvní) závazek, který je důsledkem minulých událostí, přičemž je pravděpodobné, že Skupina bude muset tento závazek vypořádat a výši takového závazku je možné spolehlivě odhadnout.
Částka vykázaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání současného závazku vykázaného k rozvahovému dni po zohlednění rizik a nejistot spojených s daným závazkem. Pokud se rezerva
určuje pomocí odhadu peněžních toků potřebných k vypořádání současného závazku, účetní hodnota rezervy se
rovná současné hodnotě těchto peněžních toků.
Finanční aktiva
Finanční aktiva jsou zachycena v rozvaze Skupiny, resp. se odúčtují k datu transakce na základě smlouvy o koupi
nebo prodeji aktiva, kde podmínky vyžadují dodat investici v časovém rámci určeném daným trhem, a oceňují se
při prvotním vykázání reálnou hodnotou navýšenou o transakční náklady kromě finančních aktiv v reálné hodnotě
vykázaných do zisku nebo ztráty, které se při prvotním vykázání oceňují reálnou hodnotou.
Finanční aktiva se klasifikují do těchto kategorií: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,
investice držené do splatnosti, realizovatelná finanční aktiva a pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky.
Klasifikace závisí na charakteru finančních aktiv a účelu použití a určuje se při prvotním zaúčtování.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Finanční aktiva se klasifikují jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, pokud jsou určena k obchodování
nebo jsou označena jako oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.
Finanční aktiva se klasifikují jako určená k obchodování, pokud (i) byla pořízena v zásadě za účelem prodeje v blízké
budoucnosti, nebo (ii) jsou součástí identifikovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny skupinou a u kterých je v poslední době doloženo obchodování realizované pro krátkodobý zisk, nebo (iii) jsou derivátem,
který neplní funkci účinného zajišťovacího nástroje.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty se vykazují v reálné hodnotě, přičemž jakýkoliv
výsledný zisk a nebo ztráta se účtuje do výsledovky. Čistý zisk nebo čistá ztráta zúčtovaná do zisku nebo ztráty
zahrnuje jakékoliv dividendy nebo úroky získané z finančního aktiva.
Investice držené do splatnosti
Směnky a dluhopisy s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami a pevnou splatností, které Skupina hodlá a je
schopná držet až do splatnosti, se klasifikují jako investice držené do splatnosti. Při vykazování se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry po zohlednění snížení hodnoty.
Realizovatelná finanční aktiva
Kótované akcie a kótované umořovatelné dluhopisy, které Skupina vlastní a které se obchodují na aktivním trhu, se
klasifikují jako „realizovatelné“ a vykazují se v reálné hodnotě. Zisky a ztráty ze změny reálné hodnoty se vykazují
přímo do vlastního kapitálu v položce Fond z přecenění investic, kromě ztráty ze snížení hodnoty, úroků vypočítaných s použitím metody efektivní úrokové míry a kurzových rozdílů z peněžních aktiv, které se vykazují přímo do zisku nebo ztráty. V případě prodeje investic nebo snížení jejich hodnoty se kumulovaný zisk nebo ztráta, vykázané
v minulém období ve fondu z přecenění investic, zahrnují do zisku a ztráty za dané období.
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Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky
Pohledávky z obchodního styku jsou při počátečním zaúčtování oceněny reálnou hodnotou a následně jsou přeceněny na amortizovanou hodnotu s použitím efektivní úrokové sazby. V rámci zisku a ztráty jsou zaúčtovány přiměřené opravné položky na odhadované nevymahatelné ztráty, pokud existují objektivní důkazy, že aktivum má sníženou
hodnotu. Zaúčtovaná opravná položka je stanovena jako rozdíl mezi účetní hodnotou aktiva a současnou hodnotou
odhadovaných budoucích peněžních toků diskontovaných efektivní úrokovou sazbou vypočtenou při počátečním
zaúčtování.
Jiné pohledávky s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami, které nejsou kótované na aktivním trhu, se klasifikují jako ostatní finanční aktiva. Oceňují se v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry po zohlednění jakékoli ztráty ze snížení hodnoty. Výnosové úroky se vykazují pomocí efektivní úrokové míry.
Finanční závazky
Finanční závazky se klasifikují jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, nebo jako
ostatní finanční závazky.
Jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou klasifikovány deriváty, které neplní funkci
účinného zajišťovacího nástroje. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty se vykazují v reálné hodnotě, přičemž jakýkoliv výsledný zisk nebo ztráta z přecenění se účtuje do hospodářského výsledku.
Ostatní finanční závazky (včetně půjček, závazků z obchodního styku a ostatních závazků) se prvotně oceňují v reálné hodnotě navýšené o transakční náklady. Následně se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní
úrokové míry.
Metoda efektivní úrokové míry se používá k výpočtu zůstatkové hodnoty finančního závazku a alokace úrokového
nákladu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která přesně diskontuje odhadované budoucí platby
po očekávanou dobu trvání finančního závazku nebo případně po kratší období.
Deriváty
Skupina používá k zajištění budoucích transakcí a peněžních toků derivátové kontrakty.
Komoditní deriváty na nákupy a prodeje elektřiny jsou většinou vypořádány fyzickou dodávkou elektřiny ke spotřebě
nebo prodeji v rámci běžných činností Skupiny. Takovéto kontrakty proto nespadají pod IAS 39. Skupina dále uzavírá
komoditní deriváty v rámci svého tradingového portfolia.
Deriváty se prvotně oceňují reálnou hodnotou k datu uzavření smlouvy o derivátu a poté se přeceňují na reálnou
hodnotu vždy k rozvahovému dni. Výsledný zisk nebo ztráty se vykazují přímo v zisku běžného období, pokud se
nejedná o zajišťovací derivát v rámci zajišťovacího účetnictví. Skupina označuje určité deriváty buď jako zajištění
reálné hodnoty vykázaných aktiv nebo závazků, nebo jako závazné přísliby (zajištění reálné hodnoty), příp. zajištění
vysoce pravděpodobných očekávaných transakcí nebo zajištění měnového rizika ze závazného příslibu (zajištění
peněžních toků).
Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se klasifikuje jako ostatní dlouhodobé finanční aktivum, resp. dlouhodobý
závazek, pokud je zůstatková splatnost zajišťovacího vztahu delší než 12 měsíců, nebo jako krátkodobé ostatní finanční aktivum, resp. krátkodobý závazek, pokud je zůstatková splatnost zajišťovacího vztahu kratší než 12 měsíců.
Deriváty, které nejsou zařazené do efektivního zajišťovacího vztahu, se klasifikují jako krátkodobé pohledávky, resp.
krátkodobé závazky.
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U realizovatelných finančních aktiv denominovaných v cizí měně je případný kurzový rozdíl součástí změny reálné
hodnoty.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Účtování zajišťovacího nástroje
Zajišťovací nástroje Skupina klasifikuje buď jako zajištění reálné hodnoty anebo zajištění peněžních toků. Zajištění
měnového rizika ze závazného příslibu se účtuje jako zajištění peněžních toků.
Při vzniku zajišťovacího vztahu účetní jednotka zdokumentuje vztah mezi zajišťovacím nástrojem a zajištěnou položkou, cíle řízení rizika a strategii realizace různých zajišťovacích operací. Od vzniku zajištění Skupina průběžně dokumentuje, zda je zajišťovací nástroj použitý v zajišťovacím vztahu vysoce účinný při kompenzaci změn reálné hodnoty
nebo peněžních toků zajištěné položky.
Pohyby ve fondu ze zajišťovacích derivátů jako položky vlastního kapitálu jsou uvedeny také ve výkazu změn vlastního kapitálu.
Zajištění peněžních toků
Účinná část změn reálné hodnoty finančních derivátů, které se tak označují a splňují kritéria zajištění peněžních toků,
se rozlišuje do vlastního kapitálu. Zisk anebo ztráta týkající se neúčinné části se vykazuje přímo do zisku nebo ztráty.
Částky vykázané ve vlastním kapitálu se zúčtují do zisku nebo ztráty v období, ve kterém se v zisku nebo ztrátě
vykáže zajištěná položka.
Zajišťovací účetnictví končí, jestliže Skupina zruší zajišťovací vztah, po vypršení zajišťovacího nástroje nebo jeho prodeji, výpovědí, resp. realizací předmětné smlouvy, nebo pokud přestane splňovat podmínky zajišťovacího účetnictví.
Úprava účetní hodnoty zajištěné položky vyplývající ze zajištěného rizika se realizuje do zisku nebo ztráty od data
předmětné úpravy.
Náklady na zaměstnanecké požitky
Skupina přispívá na všeobecné zdravotní a důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti v zákonné výši
platné v daném roce na základě hrubé mzdy. Náklady na pojistné na sociální zabezpečení jsou zaúčtovány do výkazu
zisku a ztráty ve stejném období jako související mzdové náklady.
Skupina rovněž přispívá svým zaměstnancům v rámci tzv. definovaných příspěvkových plánů na penzijní připojištění. Tyto příspěvky jsou zahrnuty do nákladů v období, v němž zaměstnanci vzniká právo na získání příspěvku na základě služby, kterou Skupině poskytuje.
Skupina vyplácí další odměny dle Kolektivní smlouvy (tzv. plán definovaných požitků – viz pozn. „Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky“). Příslušné závazky jsou oceněny současnou hodnotou předpokládaných budoucích
výplat s použitím pojistně-matematických odhadů.
Výkaz o peněžních tocích
Skupina sestavuje výkaz o peněžních tocích přímou metodou. Výkaz sestavený přímou metodou přináší více informací pro operativní řízení podniku.
Důležité účetní odhady
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Skupiny používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované
hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení Skupiny stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně,
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty se mohou v budoucnu od těchto odhadů odlišovat. Za nejvýznamnější oblast podléhající použití odhadů považuje Skupina stanovení výše nevyfakturované energie. Její přírůstek se
stanovuje bilanční metodou, a to jako rozdíl mezi celkovými vstupy a výstupy elektřiny včetně ztrát a vlastní spotřeby
v daném období. Celkový koncový stav je navíc ověřován kontrolním výpočtem v zákaznickém systému.
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Skupina PRE sestavuje účetní výkazy tak, aby byly správné, spolehlivé, relevantní a aby účetní závěrka podávala
věrný a poctivý obraz finanční pozice, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Ve Skupině existují vnitřní předpisy,
které stanovují závazná účetní pravidla a kontrolní mechanismy. Jedná se především o podnikové normy Oběh a podepisování účetních dokladů, Oceňování majetku a závazků, Inventarizace majetku a závazků a Účetní zachycení
transakcí souvisejících s obchodem s elektřinou a zajištěním měnového rizika. V těchto vnitřních předpisech jsou
definovány postupy zpracování a účetního zachycení všech obvyklých transakcí včetně pravidel zamezení vzniku
podvodné činnosti. Na dodržování vnitřních předpisů dohlíží vnitřní audit Skupiny, který se řídí podnikovými normami Statut interního auditu, Řízení rizik, Plánování a provádění interních auditů.

(4) Tržby (tis. Kč)
Výnosy a náklady související s prodejem elektřiny a plynu
Výnosy z vyrobené elektřiny
Odvod za elektřinu ze slunečního záření
Výnosy z výroby elektřiny celkem
Prodej elektřiny B2B
Prodej distribučních a systémových služeb B2B
Prodej elektřiny B2C
Prodej distribučních a systémových služeb B2C
Prodej plynu vč. distribučních služeb
Ostatní výnosy *)
Hrubý zisk z tradingu
Výnosy celkem
Nákup prodané elektřiny
Nákup distribučních a systémových služeb
Nákup plynu
Náklady celkem
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu
*) Zahrnuje výnosy z dodávek silové elektřiny distributorům a obchodníkům s elektřinou.

2015
335 414
-17 300
318 114
4 259 529
4 928 851
2 854 558
6 041 471
189 990
190 756
-10 924
18 454 231
-6 179 829
-6 192 070
-161 598
-12 533 497
6 238 848

2014
175 820
-6 582
169 238
4 313 445
4 823 709
2 984 172
6 064 978
115 349
225 261
13 404
18 540 318
-6 616 850
-6 084 699
-112 313
-12 813 862
5 895 694

Další provozní výnosy
2015
2014
Výnosy z poskytnutých služeb *)
154 165
148 276
Přijaté investiční příspěvky
167 132
217 696
Náhrady za neoprávněné odběry
22 403
24 280
Ostatní
9 504
17 598
Celkem
353 204
407 850
*) Zahrnuje tržby za pronájem pozemků, nemovitostí a ostatního provozního vybavení, nákladní dopravu, podporu IT, odečty měřidel tepla
a plynu a elektromontážní práce.
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Zásady a postupy vnitřní kontroly

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(5) Osobní náklady (tis. Kč)
2015
2014
Zaměstnanci
Zaměstnanci
vč. managementu
vč. managementu
Průměrný počet
1 403
1 401
Mzdy
695 867
683 798
Mzdy vyplacené v závislosti na splnění cíle
59 219
64 543
Pojištění
279 937
274 023
Odměny členům orgánů Skupiny
39 773
33 659
Ostatní sociální náklady*)
104 126
130 162
Celkem
1 178 922
1 186 185
*) Jedná se především o náklady na odstupné a zaměstnanecké požitky definované Kolektivní smlouvou, zejména příspěvky na stravování, odměny vyplacené zaměstnancům v souvislosti s pracovními a životními jubilei, s odchodem do důchodu, příspěvky na penzijní
připojištění a léčebnou péči.

(6) Nakoupené služby, materiál a energie (tis. Kč)
2015
2014
Materiál a vlastní spotřeba energií
94 940
101 430
Opravy dlouhodobého hmotného majetku
249 476
244 439
Konzultační služby
38 291
47 852
Nájemné
187 613
184 847
Poštovní a telekomunikační poplatky
36 655
38 901
Podpora IT
124 834
144 286
Marketing
98 411
95 014
Školení a konference
6 183
7 047
Ostatní *)
199 249
201 521
Celkem
1 035 652
1 065 337
*) Zahrnuje náklady na odměny statutárnímu auditorovi Deloitte Audit, s. r. o., za audit ve výši 2 735 tis. Kč (2 815 tis. Kč v roce 2014),
náklady na externí pracovníky, úklidové práce, bezpečnostní služby, skladování a jiné služby.

(7) Výpůjční náklady (tis. Kč)

Úroky z úvěru
Úrokový náklad k zaměstnaneckým požitkům
Úroky z leasingu
Celkem

2015
47 543
1 498
741
49 782

2014
41 501
2 041
1 010
44 552

2015
-64 068
-5 835
-6 999
-7 512
11 308
-6 950
-80 056

2014
-39 455
-10 538
-7 303
6 186
82 559
10 332
41 781

(8) Ostatní zisky a ztráty (tis. Kč)

Odpis pochybných pohledávek a tvorba opravných položek
Daně a poplatky
Pojistné
Kurzové zisky (ztráty)
Zisk z prodeje a vyřazení majetku
Ostatní
Celkem
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Splatná daň z příjmů je vypočítána jako 19 % odhadovaného zdanitelného zisku. Odložená daň je počítána pomocí
sazby daně z příjmů předpokládané v následujících letech, tj. také 19 %.
					
Splatná daň			
Odložená daň			
Celková daň z příjmů			

2015
491 786
114 845
606 631

Efektivní daňová sazba		
2015		
Zisk před zdaněním
3 130 018 		 3 005 875
Daň z příjmů při užití platné sazby daně z příjmů
594 703
19,00 %
571 116
Efekt z trvale daňově neúčinných položek
11 928
0,38 %
16 699
Celková daň z příjmů / efektivní daňová sazba
606 631
19,38 %
587 815

2014
453 140
134 675
587 815
2014
19,00 %
0,56 %
19,56 %

Odložené daňové pohledávky (-) a závazky (+) zaúčtované v rozvaze se vztahují k následujícím položkám:

Dlouhodobý majetek
Rezervy a opravné položky k pohledávkám
Zásoby
Závazek dle Kolektivní smlouvy
Zajištění peněžních toků
Odložený daňový závazek celkem

2015
2 030 268
-42 087
-432
-61 506
-3 751
1 922 492

Účtování
do HV
148 847
-6 107
116
-6 330
-136 526

Účtování		
do VK
2014
-- 1 881 421
--35 980
--548
--55 176
1 921
-5 672
1 921 1 784 045

Účtování
do HV
136 704
175
-67
-4 033
-132 779

Účtování
do VK
-----35 791
-35 791

2013
1 744 717
-36 155
-481
-51 143
30 119
1 687 057

2015
1 710 294

2014
1 710 294

(10) Dividendy (tis. Kč)
Částky zaúčtované jako rozdělení zisku akcionářům v daném období:

Konečná dividenda za rok 2014 ve výši 442 Kč (442 Kč za rok 2013) na akcii

Navržená konečná dividenda za rok 2015 musí být schválena akcionáři na řádné valné hromadě a nebyla do závazků
v této účetní závěrce zaúčtována.
(11) Zisk na akcii (tis. Kč)
Výpočet zisku na akcii vychází z čistého zisku k rozdělení ve výši 2 523 387 tis. Kč (2 418 060 tis. Kč v roce 2014)
připadajícího na 3 869 443 ks akcií, tj. zisk na akcii je ve výši 652 Kč (625 Kč v roce 2014). Skupina nemá žádné vydané instrumenty, které by základní zisk na akcii ředily.
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(9) Daň z příjmů (tis. Kč)

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(12) Pozemky, budovy a zařízení (mil. Kč)
				
Teleko-		
Foto		
Ener- Kabelové munikačAdmini- voltaické			
Nedo		 getické a venkov- ní techno- strativní
elek- Elektro-		 končené
Pozemky
stavby ní vedení logie a IT
budovy trárny *)
měry Ostatní investice
Pořizovací hodnota										
Stav k 31. 12. 2013
777,6 10 614,1 11 738,6
2 209,6
1 700,4
1 113,6
1 818,1
700,7
819,6
Přírůstky
28,0
448,9
572,0
131,1
18,0
384,7
60,7
38,4
239,3
Úbytky
-39,8
-30,2
-64,4
-27,1
-28,0
--136,1
-33,4
-0,2
Přeúčtování
30,2
237,9
53,2
79,3
50,6
-25,2
19,8
-496,1
Stav k 31. 12. 2014
795,9 11 270,6 12 299,4
2 392,9
1 741,0
1 498,3
1 767,8
725,5
562,7
Oprávky										
Stav k 31. 12. 2013
-1,2 -4 271,8
-3 783,2
-1 580,3
-413,1
-55,6
-1 365,2
-365,6
-Odpisy
--289,4
-270,5
-139,7
-37,3
-91,7
-78,2
-53,2
-Oprávky k úbytkům
-33,2
64,4
27,1
24,4
-136,1
29,6
-Stav k 31. 12. 2014
-1,2 -4 527,9
-3 989,3
-1 693,0
-426,0
-147,3
-1 307,3
-389,3
-Zůst. hodnota 2013
776,4
6 342,3
7 955,4
629,3
1 287,3
1 058,0
452,9
335,1
819,6
Zůst. hodnota 2014
794,7
6 742,7
8 310,1
700,0
1 314,9
1 351,0
460,5
336,2
562,7

Celkem
31 492,3
1 920,9
-359,2
-33 054,1
-11 836,0
-960,0
314,7
-12 481,3
19 656,3
20 572,8

Fotovoltaické elektrárny měly k 31. 12. 2014 výkon 18 922 kWp.
				
Teleko-		
Foto		
Ener- Kabelové munikačAdmini- voltaické			
Nedo		 getické a venkov- ní techno- strativní
elek- Elektro-		 končené
Pozemky
stavby ní vedení logie a IT
budovy trárny *)
měry Ostatní investice Celkem
Pořizovací hodnota										
Stav k 31. 12. 2014
795,9 11 270,6 12 299,4
2 392,9
1 741,0
1 498,3
1 767,8
725,5
562,7 33 054,1
Přírůstky
3,1
453,1
606,4
123,1
8,8
311,4
73,9
24,4
279,6
1 883,8
Úbytky
-1,5
-100,6
-94,7
-43,3
-27,8
--60,6
-27,0
-0,4
-355,9
Přeúčtování *)
0,2
71,7
92,2
101,0
23,0
150,6
6,7
3,5
-295,9
153,0
Změna konsolidačního celku
-----36,3
---36,3
Stav k 31. 12. 2015
797,7 11 694,8 12 903,3
2 573,7
1 745,0
1 996,6
1 787,8
726,4
546,0 34 771,3
Oprávky										
Stav k 31. 12. 2014
-1,2 -4 527,9
-3 989,3
-1 693,0
-426,0
-147,3
-1 307,3
-389,3
-- -12 481,3
Odpisy
--319,7
-286,4
-159,3
-39,8
-117,2
-81,6
-52,9
-- -1 056,9
Opravné položky
-0,6
-------0,6
Oprávky k úbytkům
-96,7
90,0
43,4
16,4
-60,6
25,1
-332,2
Přeúčtování
----------Stav k 31. 12. 2015
-1,2 -4 750,3
-4 185,7
-1 808,9
-449,4
-264,5
-1 328,3
-417,1
-- -13 205,4
Zůst. hodnota 2014
794,7
6 742,7
8 310,1
700,0
1 314,9
1 351,0
460,5
336,2
562,7 20 572,8
Zůst. hodnota 2015
796,5
6 944,5
8 717,6
764,8
1 295,6
1 732,1
459,5
309,3
546,0 21 565,9
*) Částka 150,6 mil. Kč představuje alokaci kupní ceny proti goodwillu (bod 13) k datu akvizice společností PRE FVE Mikulov, s .r. o.,
PRE FVE Dačice, s. r. o., PRE FVE Pozořice, s. r. o.
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Instalovaný výkon (kWp)
Licence
Akvizice
941
2010
2014
4 848
2009/2010
2014
4 596
2010
2015
1 109
2009
2011
1 087
2010
2011
3 998
2010
2013
6 336
2009
2013
603
2010
23 518		
**) Jde o malé zdroje instalované v Praze (vlastní výstavba)

(13) Nehmotný majetek (mil. Kč)
			
Nedokončené
Software
Goodwill
Ostatní
investice
Pořizovací hodnota					
Stav k 31. 12. 2013
454,7
-42,9
70,0
Přírůstky
9,1
139,0
0,9
63,0
Úbytky
-1,3
--3,7
-Přeúčtování
58,6
-0,5
-59,1
Stav k 31. 12. 2014
521,0
139,0
40,6
73,9
Oprávky					
Stav k 31. 12. 2013
-368,5
--30,2
-Odpisy
-78,0
--5,4
-Oprávky k úbytkům
1,3
-3,8
-Stav k 31. 12. 2014
-445,2
--31,9
-Zůst. hodnota 2013
86,2
-12,7
70,0
Zůst. hodnota 2014
75,9
139,0
8,8
73,9
			
Nedokončené
Software
Goodwill
Ostatní
investice
Pořizovací hodnota					
Stav k 31. 12. 2014
521,0
139,0
40,6
73,9
Přírůstky
0,4
50,9
1,4
54,7
Úbytky
-9,2
--2,5
-Přeúčtování
54,7
-150,6
0,3
-57,4
Stav k 31. 12. 2015
566,9
39,3
39,8
71,2
Oprávky					
Stav k 31. 12. 2014
-445,2
--31,9
-Odpisy
-56,1
--4,6
-Oprávky k úbytkům
9,2
-2,5
-Stav k 31. 12. 2015
-492,1
--34,0
-Zůst. hodnota 2014
75,9
139,0
8,8
73,9
Zůst. hodnota 2015
74,8
39,3
5,8
71,2

Celkem
567,6
212,0
-5,0
-774,6
-398,7
-83,4
5,1
-477,0
168,9
297,6

Celkem
774,5
107,4
-11,7
-153,0
717,2
-477,0
-60,7
11,7
-526,0
297,6
191,1

Skupina nemá žádná nehmotná aktiva vytvořená vlastní činností.
V roce 2016 Skupina očekává celkové investiční výdaje ve výši 1,9 mld. Kč. K datu sestavení účetní závěrky z nich
byla smluvně zajištěna přibližně 1,2 mld. Kč.
V souladu s účetními postupy (viz bod „Přehled významných účetních pravidel a postupů“) je drobný dlouhodobý
majetek při pořízení účtován do nákladů.
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Fotovoltaické elektrárny
PRE FVE Mikulov, s. r. o. *)
PRE FVE Dačice, s .r. o. *)
FVE Pozořice, s. r. o.*)
FVE Kondrac
FVE Hořovice
FVE Pozorka
FVE Syrovice
FVE Ostatní **)
Celkem
*) Zařízení FVE je v majetku dceřiných společností

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Cena pořízení drobného dlouhodobého majetku v užívání k datu účetní závěrky:
2015
317 506
56 035
373 541

2014
307 201
50 327
357 528

				
		
Země
Vlastnický
Společnost
Hlavní činnost
původu
podíl
PREdistribuce, a. s.
Distribuce
ČR
100 %
eYello CZ, k. s.
Obchodování s elektřinou a plynem
ČR
100 %
PREměření, a. s.
Nákup, prodej a montáž měřidel,
výroba elektřiny ze slunečního záření
ČR
100 %
PRE FVE Mikulov, s. r. o. *)
Výroba elektrické energie ze slunečního záření
ČR
100 %
PRE FVE Dačice, s. r. o. *)
Výroba elektrické energie ze slunečního záření
ČR
100 %
PRE FVE Pozořice, s. r. o. *)
Výroba elektrické energie ze slunečního záření
ČR
100 %
*) 100% vlastníkem těchto společností je PREměření, a. s.

Podíl na
hlasovacích
právech
100 %
100 %

Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
Celkem

(14) Dceřiné podniky (tis. Kč)

100 %
100 %
100 %
100 %

Společnost uplatňuje ve svých dceřiných společnostech rozhodující vliv, tzn. že může přímo nebo nepřímo řídit
finanční a provozní záležitosti příslušné společnosti se záměrem na těchto operacích dosahovat zisku.
Účetní závěrky dceřiných společností jsou začleněny do konsolidované účetní závěrky.

(15) Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky (tis. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky dlouhodobé
Složené jistiny
Pohledávky za prodané byty
Ostatní
Celkem

2015
48 589
167
130
48 886

2014
37 095
734
130
37 959

Dlouhodobé pohledávky jsou oceněny amortizovanou hodnotou, která odpovídá jejich reálné hodnotě.
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky krátkodobé
2015
2014
Pohledávky z dodávek elektřiny a plynu
1 226 554
1 179 072
Pohledávky související s dodávkou distribučních služeb *)
318 192
326 444
Maržové vklady u energetických burz
32 430
33 270
Pohledávky z přecenění komoditních kontraktů (tradingové portfolio)
251 497
316 750
Pohledávky ze zajištění peněžních toků
-14 492
Ostatní aktiva
335 665
343 034
Celkem
2 164 338
2 213 062
*) Od roku 2015 společnost nesalduje nevyfakturované distribuční služby s nevyfakturovanou elektřinou a plynem. Pro zachování porovnatelnosti provedla společnost stejnou změnu i ve srovnávacím období, čímž došlo v tomto období k navýšení bilanční sumy
o 243 mil. Kč.
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Zůstatek k 31. 12. 2013
Tvorba a čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2014
Tvorba a čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2015

277 749
85
277 834
39 882
317 716

Při určování pochybnosti pohledávek Skupina zvažuje všechny změny bonity pohledávek z obchodního styku
od data jejich vzniku až do data účetní závěrky.
Zůstatková hodnota pohledávek z obchodního styku a ostatních pohledávek odpovídá jejich reálné hodnotě.
(16) Zásoby (tis. Kč)
Zásoby
Materiál
Zboží
Celkem

2015
26 234
18 249
44 483

2014
32 723
18 282
51 005

Náklady na prodaný a spotřebovaný materiál vykázané ve výkazu zisku a ztráty činily 237 702 tis. Kč
(209 837 tis. Kč v roce 2014).
Z důvodu omezené využitelnosti byl k zásobám vytvořen následující odpis na čistou realizovatelnou hodnotu:
Zůstatek k 31. 12. 2013
Tvorba a čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2014
Tvorba a čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2015

2 800
434
3 234
-751
2 483

Odpis na čistou realizovatelnou hodnotu je vykázán v položce „Ostatní zisky a ztráty“.
(17) Peníze a peněžní ekvivalenty (tis. Kč)
Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, vklady splatné na požádání a další vysoce likvidní finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a s nimiž je spojeno nevýznamné riziko změny hodnoty.
2015
209 550
3 191
2 117
214 858

Běžné bankovní účty
Hotovost
Ceniny
Celkem
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2014
202 361
2 252
1 601
206 214

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v brutto hodnotě činily 472 055 tis. Kč
(433 159 tis. Kč v roce 2014). Nesplacené částky zpravidla nejsou úročeny. Byly vytvořeny následující opravné
položky k pochybným pohledávkám:

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(18) Půjčky (tis. Kč)
		
2015			
2014
Částka
Úroková míra
Splatnost
Částka
Úroková míra
Úvěr č. 1
-PRIBOR+0,88 %
22. 5. 2015
701 029
PRIBOR+0,88 %
Úvěr č. 2
-PRIBOR+0,90 %
30. 6. 2015
600 873
PRIBOR+0,90 %
Úvěr č. 3
-PRIBOR+0,68 %
29. 6. 2015
1 200 109
PRIBOR+0,68 %
Úvěr č. 4
-Fix 0,55 %
31. 7. 2015
95 227
Fix 0,55 %
Úvěr č. 5 - 1. část
-Fix 5,93 %
31. 10. 2024
132 960
Fix 5,93 %
Úvěr č. 5 - 2. část
-PRIBOR+2,35 %
31. 10. 2024
18 118
PRIBOR+2,35 %
Úvěr č. 6 - 1. část
-PRIBOR+2,86 %
31. 10. 2024
67 200
PRIBOR+2,86 %
Úvěr č. 6 - 2. část
-PRIBOR+2,35 %
31. 10. 2024
54 009
PRIBOR+2,35 %
Úvěr č. 7
-PRIBOR+2,3 %
28. 3. 2023
51 079
PRIBOR+2,3 %
Úvěr č. 8
-PRIBOR+2,3 %
15. 12. 2024
165 604
PRIBOR+2,3 %
Úvěr č. 9
-PRIBOR+2,3 %
30. 6. 2023
48 444
PRIBOR+2,3 %
Úvěr č. 10
1 000 039
Fix 1,4 %
1. 7. 2024			
Úvěr č. 11
1 005 614
Fix 1,555 %
8. 7. 2022			
Úvěr č. 12
1 100 028
Fix 0,935 %
25. 6. 2020			
Úvěr č. 13
114 293
Fix 0,6 %
3. 8. 2018			
Úvěr č. 14
289 004
Fix 0,46 %
4. 1. 2016			
Povolené přečerpání
běžných účtů
754 114
PRIBOR+0,35 %
-904 665
PRIBOR+0,35 %
Celkem
4 263 092
4 039 317
Dlouhodobé půjčky
3 202 000			 2 988 596		
Krátkodobé půjčky
1 061 092			 1 050 721		
Celkem
4 263 092
4 039 317

Splatnost
22. 5. 2015
30. 6. 2015
29. 6. 2015
31. 7. 2015
31. 10. 2024
31. 10. 2024
31. 10. 2024
31. 10. 2024
28. 3. 2023
15. 12. 2024
30. 6. 2023

--

Úvěry č. 5 až 9 byly předčasně splaceny v souladu s podmínkami úvěru, poplatky za předčasné splacení ve výši
1 059 tis. Kč.
Úvěr č. 13 představuje úvěr od mateřské společnosti Pražská energetika Holding a. s.
Banky nepožadují zajištění úvěrů s ohledem na rating Skupiny. Nevyužité úvěrové linky činí k 31. 12. 2015 celkem
2 007 mil. Kč (1 195 mil. Kč k 31. 12. 2014).
Úvěry jsou oceněny amortizovanou hodnotou, která se významně neliší od reálné hodnoty. Skupina kapitalizuje
výpůjční náklady s použitím míry kapitalizace v souladu s IAS 23.
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Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky dlouhodobé
2015
2014
Závazky k zaměstnancům *)
311 583
288 806
Ostatní finanční závazky
46 250
46 805
Celkem
357 833
335 611
*) Jedná se o závazky dle Kolektivní smlouvy (z titulu odměn vyplácených zaměstnancům při odchodu do důchodu, pracovních a životních jubileích).
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky krátkodobé
2015
2014
Závazky z obchodních vztahů *)
1 928 596
2 160 196
Závazky z přecenění komoditních kontraktů (tradingové portfolio)
254 391
289 451
Závazky z přecenění derivátů
4 831
51 188
Závazky k zaměstnancům **)
63 748
72 916
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
25 369
26 948
Ostatní závazky
144 770
162 016
Celkem
2 421 705
2 762 715
*) Zahrnuje přijaté zálohy na elektřinu a plyn snížené o dohadnou položku na dodanou a dosud nevyfakturovanou elektřinu a plyn
v celkové výši 751 512 tis. Kč (604 305 tis. Kč v roce 2014). Od roku 2015 společnost nesalduje nevyfakturované distribuční služby
s nevyfakturovanou elektřinou a plynem. Pro zachování porovnatelnosti provedla společnost stejnou změnu i ve srovnávacím období,
čímž došlo v tomto období k navýšení bilanční sumy o 243 mil. Kč.
**) Zahrnuje nevyplacené prosincové mzdy a závazky k zaměstnancům dle Kolektivní smlouvy.

Skupina eviduje závazky z obchodních vztahů po splatnosti ve výši 106 tis. Kč (21 tis. Kč v roce 2014). Všechny
závazky po splatnosti byly uhrazeny v průběhu ledna roku 2016.
Závazky jsou oceněny amortizovanou hodnotou, která odpovídá jejich reálné hodnotě.

(20) Závazky z finančního leasingu (tis. Kč)
		
Současná hodnota
Minimální
minimálních
Závazky z leasingu
leasingové splátky
leasingových splátek
2015
2014
2015
2014
Leasingové platby splatné do 1 roku
20 665
18 167
20 537
17 984
Leasingové platby splatné od 1 roku do 5 let
39 937
45 890
38 778
43 510
Leasingové platby splatné za více než 5 let
1 573
1 456
1 472
1 295
Leasingové platby celkem
62 175
65 513
60 787
62 789
Budoucí leasingové poplatky
-1 388
-2 724		
Současná hodnota minimálních leasingových splátek
60 787
62 789
60 787
62 789
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky dlouhodobé			
40 250
44 805
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky krátkodobé			
20 537
17 984
Celkem
60 787
62 789
Dlouhodobý hmotný majetek				
Zůstatková cena majetku pořízeného formou finančního leasingu
		
60 787
62 789

Skupina má uzavřeny smlouvy o finančním leasingu na automobily. Všechny smlouvy mají pevně určený splátkový
kalendář a nebyly uzavřeny žádné smlouvy o podmíněném splácení leasingu.
Veškeré závazky z leasingu jsou vyjádřeny v českých korunách. Reálná hodnota závazků z leasingu odpovídá jejich
účetní hodnotě.
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elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(19) Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky (tis. Kč)

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(21) Rezervy (tis. Kč)
Podnikatelská rizika
63 830
--1 284
-24 891
37 655
--603
-378
36 674
36 674
-36 674

Zůstatek k 31. 12. 2013
Tvorba rezerv v běžném roce
Čerpání rezerv v běžném roce
Rozpuštění rezerv v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2014
Tvorba rezerv v běžném roce
Čerpání rezerv v běžném roce
Rozpuštění rezerv v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2015
Dlouhodobé závazky - rezervy
Krátkodobé závazky - rezervy
Celkem

Mzdy
92 736
93 714
-86 369
-6 367
93 714
95 772
-79 354
-14 360
95 772
-95 772
95 772

Ostatní
970
100
--1 070
81
-50
-1 101
1 101
-1 101

Celkem
157 536
93 814
-87 653
-31 258
132 439
95 853
-80 007
-14 738
133 547
37 775
95 772
133 547

Rezerva na mzdy představuje mzdy vyplácené v závislosti na splnění cíle. Rezervy na podnikatelská rizika vyplývají
z provozování dlouhodobých aktiv.

(22) Základní kapitál (tis. Kč)
Základní kapitál
Je registrováno 3 869 443 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000 Kč na akcii (3 869 443 ks akcií v roce 2014).
Tyto akcie jsou v zaknihované podobě a nejsou s nimi spojena žádná práva na vyplácení pravidelných dividend.
Celý základní kapitál je splacen.

(23) Rezervní fondy (tis. Kč)
2015
Rezervní fond
773 889
Ostatní fondy ze zisku
382 711
Zajištění peněžních toků
-15 992
Fond z přecenění ostatních krátkodobých finančních aktiv
-6 673
Fondy z přeměn společností *)
802
Celkem
1 134 737
*) Částka 802 tis. Kč představuje zisk z výhodné koupě vzniklý při alokaci kupní ceny PRE FVE Mikulov, s. r. o.

2014
773 889
382 711
12 108
-6 673
-1 162 035

Rezervní fond Skupiny je vytvořen ve výši 20 % základního kapitálu (773 889 tis. Kč) a dále se již netvoří. O použití
rezervního fondu rozhoduje valná hromada a tento fond slouží k úhradě ztrát.
Ostatní fondy ze zisku představují část kapitálu bývalého státního podniku – právního předchůdce společnosti.
Na základě privatizačního projektu se kapitál státního podniku rozdělil ke dni vzniku akciové společnosti (1. 1. 1994)
na základní kapitál, rezervní fond a kapitálové fondy. K tomuto datu byl zůstatek kapitálových fondů 390 390 tis. Kč.
O nakládání se zůstatkem tohoto fondu rozhoduje představenstvo podle pravidel hospodaření schválených valnou
hromadou společnosti. Společnost může se souhlasem valné hromady zřídit další dobrovolné fondy.
Do fondu z přecenění ostatních finančních aktiv se účtují zisky a ztráty z přecenění realizovatelných cenných papírů.
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Banky poskytly na žádost Skupiny platební záruky v celkové výši 125 mil. Kč (172 mil. Kč v roce 2014) ve prospěch
společností OTE, a. s., Organizátor krátkodobého trhu s elektřinou, a. s., a dále na veřejné zakázky na dodávku
elektřiny a plynu ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., a Městské části Praha 4.

(25) Finanční nástroje (tis. Kč)
Kategorie finančních nástrojů
Finanční aktiva
(a) Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku (přecenění komoditních kontraktů)
(b) Finanční deriváty v rámci zajišťovacího účetnictví
(c) Úvěry a pohledávky (včetně peněz a peněžních ekvivalentů)
(d) Realizovatelná finanční aktiva

2015
251 497
-1 682 568
5 822

2014
316 750
14 492
1 595 568
5 822

2015
255 388
-3 834
5 564 346

2014
289 451
6 846
44 343
5 596 551

Úvěry a pohledávky představují zejména pohledávky z dodávek elektrické energie.
Finanční závazky
(e) Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku (přecenění komoditních kontraktů)
(f) Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku (přecenění úrokových swapů)
(g) Finanční deriváty v rámci zajišťovacího účetnictví
(h) Finanční závazky oceněné zůstatkovou hodnotou

Finanční závazky oceněné zůstatkovou hodnotou zahrnují především bankovní úvěry a závazky z dodávek elektrické
energie.
Finanční aktiva a závazky (a, d, e) byly oceněny hodnotami kótovanými na aktivních trzích (úroveň 1).
Finanční aktiva a závazky (b, f, g) byly oceněny oceňovacími modely s využitím tržních dat (úroveň 2).
Zisky a ztráty z finančních nástrojů zaúčtované do běžného období
Zisk/ztráta z přecenění kom. derivátů v trading. portfoliu
(součástí položky „Zisk/ztráta z tradingu“)
Výnosy z držení cenných papírů
Výpůjční náklady (kromě úroku k zaměstnaneckým požitkům)
Ostatní
Zajišťovací účetnictví
Tvorba fondu ze zajištění peněžních toků ve vlastním kapitálu
Odúčtování fondu ze zajištění pen. toků (v položce „Náklady na nákup elektřiny“)

2015

2014

(a, e)
(c, d)
(g)
(c, g)

-10 924
--48 287
-181 131

13 404
--42 511
-12 357

(b, g)
(b, g)

2015
-3 834
29 851

2014
-29 851
-164 474

Kapitálové riziko
Kapitálová struktura je řízena tak, aby Skupina dosahovala dlouhodobě stabilní finanční pozice a zároveň maximalizovala dlouhodobý výnos pro své akcionáře. Skupina sleduje své zadlužení pomocí ukazatele vlastní kapitál/celková
aktiva.
2015
24 350 691
15 113 658
62 %

Celková aktiva
Vlastní kapitál
Vlastní kapitál / celková aktiva
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2014
23 291 078
14 364 875
62 %

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(24) Podmíněné závazky a podmíněná aktiva (tis. Kč)

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Tržní riziko
S ohledem na své aktivity je Skupina vystavena především tržním rizikům změny cen komodit (elektřiny a plynu),
měnovému riziku a riziku změny úrokových sazeb.
K zajištění tržních rizik používá Skupina následující finanční instrumenty s charakterem derivátů:
• komoditní forwardy a futures pro zajištění změny cen těchto komodit,
• měnové forwardy pro zajištění změny směnných kurzů,
• úrokové swapy pro zajištění rizika změny úrokových sazeb.
Expozice Skupiny vůči tržním rizikům se měří různými metodami. Mezi nejdůležitější patří analýza citlivosti, která
zobrazuje možné dopady cenových změn definovaných v jednotlivých scénářích na hospodaření Skupiny. Pro řízení
krátkodobé obchodní expozice se používá metoda VaR (Value at Risk). Expozice Skupiny vůči tržním rizikům je pravidelně monitorována a způsob řízení se v porovnání s minulým obdobím zásadně nezměnil.
Ke koncentraci tržního rizika nedochází.
Měnové riziko
Významnou část dodávky elektřiny a plynu pro zákazníky Skupina opatřuje v cizí měně (EUR).
Skupina zajišťuje podstatnou část svých budoucích plánovaných peněžních toků (v EUR) na nákup elektřiny a plynu
proti riziku změny kurzu pomocí měnových derivátů a vede zajišťovací účetnictví (zajištění peněžních toků).
Významná cizoměnová expozice vzniká pouze v eurech při vypořádání burzovních či OTC obchodů uzavíraných
za účelem obchodních transakcí spojených s opatřením elektřiny či plynu pro zákazníky Skupiny. Za současných
podmínek, kdy ČNB měnovou politikou ovlivňuje devizový trh, jsou rizika měřena za využití definovaných scénářů
vývoje kurzu. Otevřená pozice vychází z ročního plánu potřeby devizových prostředků a výše sjednaného zajištění.
Pozice je zajišťována pomocí forwardů. V rámci zajišťovacího účetnictví Skupina sleduje efektivitu zajištění. Zajištění
bylo dosud výrazně efektivní. Neefektivní část zajištění byla nevýznamná.
Účetní hodnota cizoměnových aktiv a závazků:
Aktiva v tis. Kč *)
Závazky v tis. Kč *)
2015
2014
2015
2014
Kontrakty na nákup eur
189
14 492
997
2 753
Ostatní aktiva a závazky *)
572 643
728 911
807 687
948 369
Celkem eur
572 832
743 403
808 684
951 122
Ostatní měny
170
192
--Celkem
573 002
743 595
808 684
951 122
*) Jedná se o peníze a peněžní ekvivalenty, bankovní úvěry, maržové vklady a cenové odchylky v souvislosti s obchodováním na energetických burzách, pohledávky a závazky z cizoměnových faktur a pohledávky a závazky ze zajištění peněžních toků.
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Nákup eur
Do 1 měsíce
Od 1 do 3 měsíců
Od 3 do 12 měsíců
Celkem

Průměrný kuz			
Kč/EUR
Hodnota v tis. eur
Hodnota v tis. Kč
2015
2014
2015
2014
2015
2014
27,07
27,49
5 000
10 000
135 344
274 895
27,20
27,62
30 000
20 000
816 070
552 480
27,03
27,56
80 391
50 000
2 172 942
1 377 820
27,08
27,56
115 391
80 000
3 124 356
2 205 195

Reálná
hodnota v tis. Kč
2015
2014
-196
2 378
-4 731
2 230
3 930
9 884
-997
14 492

Měnové riziko – analýza citlivosti
Skupina provedla citlivostní analýzu s cílem zjistit, jaký dopad by měla změna hodnoty těchto aktiv a závazků v důsledku oslabení kurzu koruny vůči euru o 1 % na zisk, resp. vlastní kapitál.
v tis. Kč
Zisk (+)/ ztráta (-)
Vlastní kapitál

2015
-2 311
25 266

2014
-2 194
17 958

Úrokové riziko
V roce 2015 Skupina refinancovala podstatnou část střednědobých a dlouhodobých úvěrů. Nově sjednané úvěry
mají splatnosti pět, sedm a devět let. Tyto úvěry byly sjednány s fixní úrokovou sazbou po celé období až do splatnosti. Změny tržních úrokových sazeb tak nemají vliv na sjednanou výši splátek těchto úvěrů, čímž je riziko změny
úrokových sazeb účinně redukováno. Změny úrokových sazeb mohou ovlivnit pouze náklady související se zajištěním krátkodobých zdrojů financování. Případný dopad tohoto rizika však není pro Společnost významný.
Otevřené úrokové deriváty k datu závěrky:
Průměrná fixní
úroková sazba
2015
2014
-1,47%

Dohodnutá jistina
v tis. Kč
2015
2014
-2 760 031

Reálná hodnota
v tis. Kč
2015
2014
--40 083

Aktiva v tis. Kč *)
2015
2014
Úrokové swapy
--Ostatní aktiva a závazky
189
17 004
Celkem
189
17 004
*) Jedná se o aktiva a závazky související se zajištěním budoucích peněžních toků a úvěry.

Závazky v tis. Kč *)
2015
2014
-51 188
997
279 695
997
330 883

Úrokové swapy

Účetní hodnota aktiv a závazků, která je závislá na úrokové míře:

Úrokové riziko – citlivostní analýza
Skupina provedla citlivostní analýzu s cílem zjistit, jaký dopad by měla změna hodnoty těchto aktiv a závazků v důsledku zvýšení úrokové míry o 1 % na zisk, resp. vlastní kapitál.
v tis. Kč
Zisk (+)/ ztráta (-)
Vlastní kapitál
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2014
489
-44

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Otevřené měnové deriváty k datu závěrky:

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Riziko změny cen komodit
Společnost je vystavena riziku spojenému s vývojem ceny elektrické energie a plynu s tím, že objem plynu je relativně nízký. Nákup elektřiny pro konečné zákazníky probíhá s cílem dosáhnout optimalizace nákupních cen v rámci
objemově omezené pozice. Řízení expozice je odvozeno zejména od limitů na maximálně přípustnou velikost otevřené pozice, možný finanční dopad se odvozuje z definovaných scénářů vývoje cen.
Cenové riziko u tradingových obchodů
Obchody, které Společnost neuzavírá primárně v přímé souvislosti se zajištěním silové elektřiny pro konečné zákazníky a vlastní spotřebu, jsou sledovány v rámci tzv. Volně obchodovatelného portfolia, kam se soustřeďují veškeré
tradingové obchody. Pro obchody ve volně obchodovatelném portfoliu jsou stanoveny limity, zejména pak závazné
limity na bázi tzv. stop loss, které představuje maximální přípustnou ztrátu, kterou je společnost ochotna přijmout.
Maximálně přípustný stop loss je nastaven pro celé sledované roční období, v rámci sledování jsou nastaveny dílčí
limity pro jednotlivá čtvrtletí ve výši ¼ tohoto celkového limitu. Možné ohrožení těchto limitů je sledováno pomocí
včasných indikátorů, které vycházejí z tržního ocenění již uskutečněných obchodů, tržní hodnoty otevřené pozice
a VaR (Value at Risk), pomocí kterého je odhadovaná možná cenová změna v daném časovém horizontu na definované hladině pravděpodobnosti.
K 31. 12. 2015 činí otevřená pozice ve volně obchodovatelném portfoliu celkem ca 0,18 TWh. Tyto obchody jsou
sjednány jako komoditní forwardy, kdy podkladovým aktivem jsou standardizované instrumenty, jejichž ceny jsou
kótovány na burzách. Pro jejich ocenění jsou využívána data závěrkových cen (settlement price), které veřejné trhy,
burzy, každodenně zveřejňují. Tyto kontrakty, resp. jejich hodnota kolísá z důvodu změn tržních cen a jsou proto
spojeny s rizikem změny cen elektřiny na velkoobchodním trhu.
Otevřené komoditní deriváty k datu závěrky:
Dohodnutá cena
v tis. EUR
2015
2014
Komoditní forwardy
– otevřená pozice

5 394

--

Dohodnutá cena
v tis. Kč
2015
2014
145 773

--

Reálná hodnota
v tis. Kč
2015
2014
-14 099

--

Účetní hodnota aktiv a závazků, která je závislá na ceně komodity:
Aktiva v tis. Kč *)
2015
2014
-------

Komoditní forwardy – VOP
Ostatní aktiva a závazy
Celkem

Závazky v tis. Kč *)
2015
2014
14 099
---14 099
--

Komoditní riziko – citlivostní analýza
Skupina provedla citlivostní analýzu s cílem zjistit, jaký dopad by měla změna hodnoty těchto aktiv a závazků v důsledku zvýšení ceny komodity na EEX o 1 % na zisk, resp. vlastní kapitál.
v tis. Kč
Zisk (+)/ ztráta (-)
Vlastní kapitál

2015
1 317
--

2014
---

Kreditní riziko
Společnost je vystavena kreditnímu riziku jednak z hlediska vztahů ke konečným zákazníkům v oblasti dodávky
a distribuce elektřiny a plynu a dále z hlediska expozice na velkoobchodním trhu s komoditami a v souvislosti
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V oblasti dodávky a distribuce elektřiny nebo plynu, která je hlavní činností Skupiny, jsou aplikovány níže uvedené
režimy, čímž je minimalizováno riziko nezaplacení pohledávek.
U zákazníků velkoodběratelů se odečty stavů měřidel a fakturace provádí měsíčně. Na úhradu odebrané, ale ještě
nevyfakturované elektřiny nebo plynu platí zákazníci měsíční nebo dekádní zálohy ve výši očekávané spotřeby, přičemž se bere v úvahu spotřeba minulých období, sezónnost a další faktory. Způsob stanovení zálohy je předmětem
smlouvy o dodávce. V případech neplacení za dodávku jsou zákazníci upomínáni. Pokud odběratel neuhradí pohledávky ani ve stanovené dodatečné lhůtě, dochází k přerušení dodávky elektřiny nebo plynu. Část velkoodběratelů
jistí úhradu budoucích pohledávek zálohami placenými v předstihu a kaucemi.
U zákazníků maloodběratelů se běžný odečet stavu měřidel a fakturace provádí jednou ročně, a na dodanou, ale
zatím nevyfakturovanou elektřinu nebo plyn jsou předepsány zálohy, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly velikosti a charakteru spotřeby. Stanovení ceny a způsobu placení je obsaženo ve smlouvě uzavřené se zákazníkem.
Pokud odběratel neuhradí pohledávky ani ve stanovené dodatečné lhůtě, dochází k přerušení dodávky elektřiny.
Bonita obchodních partnerů na velkoobchodním trhu s komoditami je prověřována a v závislosti na získané bonitě
mají partneři přiděleny limity expozice. Finanční deriváty na OTC bázi jsou sjednávány pouze s partnery s dostatečným stupněm bonity.
Ke koncentraci kreditního rizika nedochází.
Likvidní riziko
Likvidní riziko je řízeno prostřednictvím zachovávání průměrné výše peněz a peněžních ekvivalentů, bankovních
zdrojů a úvěrových nástrojů, průběžným sledováním předpokládaných a skutečných peněžních toků, a snahou o přizpůsobování doby splatnosti finančních aktiv a závazků. V bodě „Půjčky“ je uvedena hodnota dodatečných úvěrových zdrojů, které má Skupina k dispozici pro další snížení likvidního rizika, ovšem zatím nebyly čerpány. Skupina
není vystavena významnému likvidnímu riziku a nemá problémy s platební schopností.
Ke koncentraci likvidního rizika nedochází.
Ta b u l k y l i k v i d n í h o r i z i k a
Následující tabulky znázorňují zbytkovou splatnost nediskontovaných nederivátových finančních pohledávek a závazků Skupiny. Tabulka finančních závazků byla sestavena se zohledněním nejdříve možných termínů, kdy může být
Skupina požádána o splnění závazků.
Pohledávky 2015
Z obchodních vztahů		
Maržové vklady, složené jistiny		
Ostatní pohledávky		
Celkem
(15)

Do 1 měsíce
1 204 669
32 430
18 697
1 255 796

1-3 měsíce
179 106
-463
179 569

3-12 měsíců
165 929
4 023
21 228
191 180

Nad 12 měsíců
-41 632
838
42 470

Celkem
1 549 704
78 085
41 226
1 669 015

Pohledávky 2014		
Z obchodních vztahů		
Maržové vklady, složené jistiny		
Ostatní pohledávky 		
Celkem
(15)

Do 1 měsíce
1 088 349
33 270
4 497
1 126 116

1-3 měsíce
144 840
-198
145 038

3-12 měsíců
26 356
4 153
50 479
80 988

Nad 12 měsíců
-35 546
1 703
37 249

Celkem
1 259 545
72 969
56 877
1 389 391

Skupina PRE
Výroční zpráva 2015

105

Konsolidovaná účetní závěrka 2015

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

s uzavřenými zajišťovacími deriváty na OTC. Běžným postupem společnosti je nepožadovat zajištění obchodních
pohledávek.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Závazky 2015
Závazky z obchodních vztahů
Ostatní finanční závazky
Bankovní úvěry
Rezervy
Celkem

(19)
(19)
(18)
(21)

Do 1 měsíce
1 229 749
100 966
295 686
-1 626 401

1-3 měsíce
30 119
3 052
2 000
-35 171

3-12 měsíců
29 443
38 314
763 407
-831 164

Nad 12 měsíců
274
6 000
3 488 492
37 775
3 532 541

Celkem
1 289 585
148 332
4 549 585
37 775
6 025 277

Závazky 2014		
Závazky z obchodních vztahů
(19)
Ostatní finanční závazky
(19)
Bankovní úvěry
(18)
Rezervy
(21)
Celkem		

Do 1 měsíce
1 247 707
80 851
--1 328 558

1-3 měsíce
22 973
11 155
8 950
-43 078

3-12 měsíců
42 397
60 092
3 576 303
-3 678 792

Nad 12 měsíců
3
2 000
554 666
38 725
595 394

Celkem
1 313 080
154 098
4 139 919
38 725
5 645 822

2015
55 165
100 812
330
12 113
168 420

2014
55 198
98 449
358
11 977
165 982

Závazky z leasingů – viz bod „Závazky z finančního leasingu“.
(26) Smlouvy o operativním leasingu (tis. Kč)
Minimální splátky operativního leasingu zaúčtované do nákladů běžného období:
Nájemné
Nebytové prostory
Kabelové kolektory
Vozidla
Ostatní najatý majetek všeho druhu
Celkem

Skupina má v operativním nájmu zejména kabelové kolektory pro uložení kabelů VVN a VN a dále nebytové prostory pro trafostanice VN/NN. Smlouvy znějí na dobu neurčitou. Management očekává, že výdaje na nájemné zůstanou v budoucnu reálně na současné úrovni, tedy u smluv uzavřených k 31. 12. 2015 přibližně ve výši 111 mil. Kč
ročně.
Závazky z nevypověditelných nájemních smluv
do 1 roku
od 1 do 5 let
5 let a více
Celkem

2015
9 267
33 204
68 646
111 117

2014
7 840
29 072
70 612
107 524

Nevypověditelné nájemní smlouvy jsou uzavřeny na nájmy pozemků pod rozvodnami. Pravděpodobnost výpovědi
je minimální.
(27) Transakce se spřízněnými subjekty (tis. Kč)
V souladu s IAS 24 byly identifikovány níže uvedené spřízněné strany. Za spřízněné osoby jsou považovány i dceřiné
společnosti a transakce s nimi jsou v konsolidaci eliminovány.
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Prodej spřízněným osobám Nákupy od spřízněných osob
2015
2014
2015
2014
Pražská energetika Holding a. s.
309
349
--Hlavní město Praha
206 164
202 900
18 137
34 689
EnBW Energie Baden-Württemberg AG *)
1 382 442
820 344
1 604 567
860 248
Netze BW GmbH **)
697
---Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
783 501
957 100
3 847
2 190
Kolektory Praha, a. s.
6 402
6 978
100 545
98 182
Obecní dům, a. s.
7 702
8 008
--TRADE CENTRE PRAHA a. s.
7 868
6 803
17 591
3 836
Pražská vodohospodářská společnost a. s.
10 114
18 972
3 279
2 268
Celkem
2 405 199
2 021 454
1 747 966
1 001 413
*) K 30. 4. 2014 se společnosti EnBW Trading GmbH a EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH sloučily se společností EnBW
Energie Baden-Württemberg AG a zanikly.
**) K 1. 2. 2014 došlo k přeměně EnBW Regional AG na Netze BW GmbH.

Přehled pohledávek a závazků vůči spřízněným osobám
Pohledávky
Závazky
2015
2014
2015
2014
Pražská energetika Holding a. s. *)
51
25
114 293
95 227
Hlavní město Praha
42 259
36 749
5 646
4 933
EnBW Energie Baden-Württemberg AG **)
300
35
24 474
9 027
Netze BW GmbH ***)
----Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
41 677
36 639
1 282
1 487
Kolektory Praha, a. s.
1 121
676
1 200
1 224
Obecní dům, a. s.
810
877
--TRADE CENTRE PRAHA a. s.
161
-1 643
1 518
Pražská vodohospodářská společnost a. s.
1 937
2 095
-250
Celkem
88 316
77 096
148 538
113 666
*) Závazek 114 293 tis. Kč (resp. 95 227 tis. Kč v 2014) přestavuje úvěr od mateřské společnosti Pražská energetika Holding a. s.
– viz bod „Půjčky“.
**) K 30. 4. 2014 se společnosti EnBW Trading GmbH a EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH sloučily se společností EnBW
Energie Baden-Württemberg AG a zanikly.
***) K 1. 2. 2014 došlo k přeměně EnBW Regional AG na Netze BW GmbH.

Obchodní transakce byly uskutečněny za obvyklé ceny. Nesplacené částky nebyly zajištěny a byly uhrazeny na počátku následujícího roku.
Vyplacené dividendy
Pražská energetika Holding a. s.
EnBW Energie Baden-Württemberg AG

2015
992 754
707 989

2014
992 754
707 989

2015
33
81 635

2014
39
80 463

Odměny osob s řídící pravomocí
Počet osob
Odměny v tis. Kč
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Celkový obrat pohledávek a závazků vůči spřízněným osobám

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Osobami s řídící pravomocí jsou členové představenstva, ředitelé společnosti a členové dozorčí a závodní rady.
Členové závodní rady, kteří jsou voleni z řad zaměstnanců, mají zároveň uzavřenu standardní pracovní smlouvu
odpovídající jejich profesi.
Vybrané osoby s řídící pravomocí mohou užívat osobní automobil i pro soukromé účely.
Pohledávky za osobami s řídící pravomocí
Skupina evidovala k 31. 12. 2015 pohledávky za osobami s řídící pravomocí v celkové výši 43 tis. Kč (47 tis. Kč
k 31. 12. 2014). Tyto pohledávky jsou vykázány v položce „Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky“
a byly uhrazeny v průběhu ledna 2016.
(28) Události po datu sestavení účetní závěrky (tis. Kč)
V roce 2016 došlo ke změně konsolidačního celku uvedeného v bodě 14. K 1. 1. 2016 se společnost PREměření,
a. s., jako nástupnická společnost zúčastnila fúze sloučením se společnostmi PRE FVE Dačice, s. r. o., PRE FVE
Mikulov, s. r. o., a PRE FVE Pozořice, s. r. o., jako zanikajícími společnostmi. V důsledku fúze sloučením přešlo
na společnost PREměření, a. s., jako na nástupnickou společnost jmění zanikajících společností PRE FVE Dačice,
s. r. o., PRE FVE Mikulov, s. r. o., a PRE FVE Pozořice, s. r. o.
V březnu 2016 získala PRE 100 % akcií společnosti KORMAK Praha a. s., regionálního poskytovatele elektromontážních služeb. Jako součást této transakce PRE rovněž získala 100% podíl ve společnosti KORMAK nemovitosti
s. r. o., která vlastní a pronajímá několik nebytových objektů.
V Praze dne 20. dubna 2016

Pavel Elis
předseda představenstva
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Samostatná účetní závěrka společnosti Pražská energetika, a. s., ke dni 31. 12. 2015
sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém EU

Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč)
Pozn.
Výnosy z prodané elektřiny a plynu		
Náklady na prodanou elektřinu a plyn		
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu
(4)
Další provozní výnosy
(4)
Osobní náklady
(5)
Odpisy
(12,13)
Nakoupené služby, materiál a energie
(6)
Výpůjční náklady
(7)
Přijaté dividendy		
Ostatní zisky a ztráty
(8)
Zisk z běžné činnosti před zdaněním
Daň z příjmů
(9)
Zisk z běžné činnosti po zdanění
Zisk připadající na kmenovou akcii [Kč]
(11)

2015
15 314 897
-13 813 329
1 501 568
905 211
-567 752
-166 845
-562 793
-40 262
1 080 000
40 902
2 190 029
-219 501
1 970 528
509

2014
15 934 326
-14 612 404
1 321 922
940 492
-571 353
-187 678
-614 474
-42 298
1 160 999
106 465
2 114 075
-189 658
1 924 417
497

2015
1 970 528
--25 912
-25 912
1 944 616

2014
1 924 417
-212
-118 482
-118 694
1 805 723

Výkaz o úplném výsledku hospodaření (tis. Kč)

Zisk z běžné činnosti po zdanění
Přecenění ostatních finančních aktiv
Zajištění peněžních toků
Ostatní úplný výsledek po zdanění celkem
Úplný výsledek hospodaření přiřaditelný akcionářům Společnosti
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Výkaz o finanční pozici (rozvaha) (tis. Kč)
Pozn.
2015
Aktiva			
Pozemky, budovy a zařízení
(12)
1 909 724
Nehmotný majetek
(13)
147 964
Majetkové účasti
(14)
9 835 801
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
(15)
35 004
Půjčky
(16)
3 739 128
Dlouhodobá aktiva
15 667 621
Zásoby
(17)
40 327
Daňové pohledávky		
92 998
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
(15)
1 816 999
Půjčky
(16)
470 382
Peníze a peněžní ekvivalenty
(18)
141 421
Krátkodobá aktiva		
2 562 127
Aktiva celkem
18 229 748
Pasiva			
Základní kapitál
(23)
3 869 443
Rezervní fondy
(24)
1 133 935
Nerozdělené zisky		
5 023 094
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům Společnosti
10 026 472
Půjčky
(19)
3 202 000
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
(20)
174 480
Rezervy
(22)
2 251
Odložený daňový závazek
(9)
66 065
Dlouhodobé závazky
3 444 796
Půjčky
(19)
1 125 921
Daňové závazky		
24 695
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
(20)
3 560 637
Rezervy
(22)
47 227
Krátkodobé závazky		
4 758 480
Pasiva celkem
18 229 748

Skupina PRE
Výroční zpráva 2015

110

Samostatná účetní závěrka 2015

2014
1 929 760
150 181
9 835 801
32 347
3 198 438
15 146 527
45 495
135 917
1 846 950
167 020
180 149
2 375 531
17 522 058
3 869 443
1 159 848
4 785 886
9 815 177
2 500 000
169 392
2 270
72 022
2 743 684
1 009 473
16 794
3 891 102
45 828
4 963 197
17 522 058

				
Vlastní kapitál
Základní
Rezervní
Nerozdělený přiřaditelný akcionářům
kapitál
fondy
zisk
Společnosti
Zůstatek k 31. 12. 2013
3 869 443
1 278 542
4 594 831
9 742 816
Výplata dividend a tantiém			
-1 733 362
-1 733 362
Ostatní úplný výsledek		
-118 694		
-118 694
Čistý zisk roku 2014			
1 924 417
1 924 417
Zůstatek k 31. 12. 2014
3 869 443
1 159 848
4 785 886
9 815 177
Výplata dividend a tantiém			
-1 733 320
-1 733 320
Ostatní úplný výsledek		
-25 913		
-25 913
Čistý zisk roku 2015			
1 970 528
1 970 528
Zůstatek k 31. 12. 2015
3 869 443
1 133 935
5 023 094
10 026 472

Výkaz o peněžních tocích (tis. Kč)
Pozn.
2015
Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů		
180 149
Provozní činnost			
Příjmy z prodeje elektřiny a plynu		
14 388 254
Výdaje za nákup elektřiny a plynu		
-13 397 836
Čistý příjem z prodeje elektřiny a plynu
(4)
990 418
Příjmy ve Skupině
(28)
1 070 258
Ostatní provozní příjmy
(4,8)
61 948
Provozní výdaje
(6,8)
-737 280
Změny krátkodobého pracovního kapitálu		
37 737
Osobní výdaje
(5)
-552 926
Daně přímé
(9)
-168 789
Finanční příjmy a výdaje
(7)
-39 106
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
662 260
Investiční činnost			
Příjmy z prodeje stálých aktiv
(8)
24 167
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
(12,13)
-146 398
Úvěry ve skupině		
-632 385
Přijaté úroky ve skupině		
93 260
Přijaté dividendy a podíly na zisku		
1 080 000
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
418 644
Finanční činnost			
Splacené externí úvěry
(19)
-2 753 722
Vyplacené dividendy a tantiémy
(10)
-1 731 678
Finanční operace ve Skupině
(28)
-142 232
Přijaté externí úvěry
(19)
3 508 000
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
-1 119 632
Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů		
-38 728
Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů
(18)
141 421
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2014
216 570
15 319 006
-14 498 133
820 873
1 049 580
63 038
-676 622
35 921
-537 066
-226 956
-49 545
479 223
123 595
-289 819
-905 053
57 107
1 160 999
146 829
-533 584
-1 731 049
924 400
677 760
-662 473
-36 421
180 149
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elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Obsah přílohy účetní závěrky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Obecné údaje
Zahájení používání nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Přehled významných účetních pravidel a postupů
Tržby
Osobní náklady
Nakoupené služby, materiál a energie
Výpůjční náklady
Ostatní zisky a ztráty
Daň z příjmů
Dividendy
Zisk na akcii
Pozemky, budovy a zařízení
Nehmotný majetek
Majetkové účasti
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Poskytnuté půjčky
Zásoby
Peníze a peněžní ekvivalenty
Přijaté půjčky
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
Závazky z finančního leasingu
Rezervy
Základní kapitál
Rezervní fondy
Podmíněné závazky a podmíněná aktiva
Finanční nástroje
Smlouvy o operativním leasingu
Transakce se spřízněnými subjekty
Události po datu sestavení účetní závěrky
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Pražská energetika, a. s., (dále jen „PRE“ nebo „Společnost“) byla založena jako akciová společnost v České republice a byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 1. ledna 1994.
Sídlo Společnosti je Na Hroudě 1492/4, Praha 10, PSČ 100 05, IČ 60 19 39 13.
Hlavním předmětem činnosti Společnosti je dodávka elektřiny zákazníkům na území České republiky, která reprezentuje podstatnou část výnosů Společnosti. V roce 2012 rozšířila Společnost svou činnost o dodávky zemního
plynu.
Hlavní akcionáři PRE
Pražská energetika Holding a. s.
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Ostatní
Celkem

2015
58,05 %
41,40 %
0,55 %
100,00 %

2014
58,05 %
41,40 %
0,55 %
100,00 %

Společnost PREH je společně ovládána hl. m. Prahou (s podílem 51 %) a společností EnBW (s podílem 49 %).
Společnost EnBW drží podíl na akciích PRE ve výši 41,40 % základního kapitálu PRE a vykonává rozhodující vliv
na společnost PRE dle § 74 odst. 1 a 3 ZOK. Společnost PRE je v souladu s ustanoveními § 79 ZOK součástí koncernu EnBW a v jeho rámci působí na českém energetickém trhu. Ovládání a řízení společnosti PRE realizuje společnost EnBW prostřednictvím zástupců v představenstvu a dozorčí radě. Další informace jsou uvedeny ve zprávě
o vztazích.
(2) Zahájení používání nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Standardy a interpretace v účinnosti v běžném období
V běžném období jsou v účinnosti následující standardy, interpretace a úpravy stávajících standardů vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatých Evropskou unií:
• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2011–2013
• IFRIC 21 – Poplatky, interpretace přijatá EU dne 13. června 2014 (účinná pro účetní období začínající dne
17. června 2014 nebo po tomto datu).
Zahájení dodržování těchto úprav stávajících standardů nevedlo k žádným zásadním změnám účetních pravidel
účetní jednotky.
Standardy a interpretace vydané IASB a přijaté EU, které zatím nejsou účinné
K datu schválení této účetní závěrky byly vydány následující standardy, novelizace a interpretace přijaté Evropskou
unií, které ještě nevstoupily v účinnost:
• Úpravy standardu IFRS 11 – Účtování o akvizici účastí na společných činnostech (účinné v EU pro účetní
období začínající 1. ledna 2016 nebo později).
• Úpravy standardu IAS 1 – Iniciativa týkající se zveřejňování informací (účinné v EU pro účetní období začínající
1. ledna 2016 nebo později).
• Úpravy standardů IAS 16 a IAS 38 – Vyjasnění přípustných metod odpisů a amortizace (účinné v EU pro
účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později).
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• Úpravy standardů IAS 16 a IAS 41 – Rostliny přinášející úrodu (účinné v EU pro účetní období začínající
1. ledna 2016 nebo později).
• Úpravy IAS 19 – Plány definovaných požitků: Příspěvky zaměstnanců (účinné v EU pro účetní období začínající
1. února 2015 nebo později).
• Úpravy standardu IAS 27 – Ekvivalenční metoda v individuální účetní závěrce (účinné v EU pro účetní období
začínající 1. ledna 2016 nebo později).
• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2010–2012 (účinné v EU pro účetní období začínající 1. února 2015 nebo
později).
• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2012–2014 (účinné v EU pro účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo později).
Účetní jednotka se rozhodla neaplikovat tyto standardy, novelizace a interpretace před datem jejich účinnosti. Dle
odhadů účetní jednotky nebude mít dodržování těchto standardů, novelizací a interpretací v období, kdy budou použity poprvé, žádný významný dopad na účetní závěrku jednotky.
Standardy a interpretace vydané radou IASB, ale dosud nepřijaté Evropskou unií
• IFRS 9 – Finanční nástroje (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu),
• IFRS 14 – Časové rozlišení při cenové regulaci (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2016 nebo po tomto
datu, EU deklarovala, že standard nepřijme),
• IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo po tomto datu),
• IFRS 16 – Leasingy (účinný pro účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo po tomto datu),
• úpravy standardů IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 – Investice do přidružených podniků
a společného podnikání – Prodej aktiv mezi investorem a přidruženým nebo společným podnikem (účinnost
zatím není stanovena),
• úpravy standardů IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 – Investice do přidružených podniků
a společného podnikání – uplatňování konsolidační výjimky (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2016
nebo po tomto datu),
• úpravy standardu IAS 7 – Výkazy peněžních toků – Iniciativa týkající se zveřejňování informací (účinné pro
účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo po tomto datu),
• úpravy standardu IAS 12 – Daně z příjmů – Účtování o odložených daňových pohledávkách z nerealizovaných
ztrát (účinné pro účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo po tomto datu).
Dle odhadů účetní jednotky nebude mít dodržování těchto nových standardů, úprav stávajících standardů a interpretací v období, kdy budou použity poprvé, žádný významný dopad na účetní závěrku jednotky. Výjimkou jsou nové
standardy IFRS 9, IFRS 15 a IFRS 16. Dopad jejich přijetí zatím není účetní jednotkou vyhodnocen.
Pro oblast zajišťovacího účetnictví uplatňovaného u portfolia finančních aktiv a závazků, jehož zásady Evropská unie
dosud neschválila, nejsou zatím schválena žádná nařízení.
Účetní jednotka odhaduje, že aplikace zajišťovacího účetnictví na portfolio finančních aktiv nebo závazků v souladu
se standardem IAS 39 – Finanční nástroje – účtování a oceňování, by v případě použití k datu účetní závěrky neměla
na účetní závěrku žádný významný dopad.
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Prohlášení o shodě
Účetní závěrka byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém
EU.
Východiska přípravy účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena za použití oceňovací báze historických cen s výjimkou některých finančních nástrojů.
Základní účetní pravidla a postupy jsou uvedeny níže.
Informace o konsolidované účetní závěrce
Společnost sestavuje a zveřejňuje kromě této samostatné účetní závěrky také konsolidovanou účetní závěrku mateřské společnosti PRE a dceřiných společností (dále „Skupina PRE“) v souladu s IFRS vždy k 31. 12. Konsolidovaná účetní závěrka je zveřejňována ke stejnému datu jako samostatná účetní závěrka.
Účtování o výnosech
Výnosy z prodeje zboží jsou zaúčtovány v reálné hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, pokud
Společnost převedla na kupujícího významná rizika a odměny z vlastnictví daného zboží. Výnosy ze smluv o poskytování služeb se vykazují s odkazem na stupeň dokončení smlouvy.
Tržby z prodeje elektřiny a distribuce jsou vykázány v období její spotřeby zákazníky. Tržby z ostatních poskytnutých
služeb jsou vykázány v okamžiku poskytnutí služby.
Výnosy z pronájmu (zejména optických kabelů) se vykazují rovnoměrně po dobu trvání pronájmu.
Úrokový výnos je časově rozlišován na základě výše nezaplacené části jistiny a efektivní úrokové sazby, která představuje sazbu diskontující odhadované budoucí peněžní příjmy na čistou účetní hodnotu daného aktiva po očekávanou dobu životnosti finančních aktiv.
Leasing
Leasing je klasifikován jako finanční leasing, jestliže se převádějí všechna podstatná rizika a odměny vyplývající
z vlastnictví daného majetku na nájemce. Jakýkoliv jiný typ leasingu se klasifikuje jako operativní leasing.
Majetek pořízený formou finančního leasingu je zaúčtován jako aktivum Společnosti v reálné hodnotě k datu pořízení nebo v současné hodnotě minimálních splátek leasingu, je-li nižší. Splátky leasingu jsou rozčleněny na finanční
náklady a snížení závazku z leasingu tak, aby byla zajištěna konstantní úroková sazba ve vztahu k zůstatku závazků.
Finanční náklady jsou účtovány přímo do výkazu zisku a ztráty.
Leasingové platby v rámci operativního leasingu jsou v průběhu doby trvání leasingu rovnoměrně účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Závazky z leasingu jsou součástí položek „Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky“ v krátkodobých a dlouhodobých závazcích.
Přepočty údajů v cizích měnách
Účetní závěrka Společnosti je prezentována v měně primárního ekonomického prostředí, v němž jednotka podniká
(funkční měna). Funkční měnou Společnosti je česká koruna, která je i měnou vykazování v účetní závěrce.
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Účetní operace v jiné měně než v českých korunách se v průběhu roku účtují devizovým kurzem vyhlašovaným
Českou národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu. Peněžní položky v cizích měnách jsou k datu účetní
závěrky přepočteny podle devizových kurzů ČNB platných k tomuto datu. Nepeněžní položky v cizích měnách oceněné reálnou hodnotou jsou přepočteny podle devizových kurzů platných k datu, kdy je reálná hodnota stanovena.
Nepeněžní položky, které jsou oceňovány v historických cenách v cizí měně, nejsou přepočítávány. Zisky a ztráty
vyplývající z přepočtu jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty daného období, s výjimkou kurzových rozdílů vznikajících ze zajištění peněžních toků, kde jsou změny reálné hodnoty účtovány přímo do vlastního kapitálu.
Výpůjční náklady
Společnost kapitalizuje výpůjční náklady s použitím míry kapitalizace v souladu s IAS 23. Ostatní výpůjční náklady
jsou zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, v němž vznikají.
Daň z příjmů
Výsledná částka zdanění vykázaná ve výkazu zisku a ztráty zahrnuje splatnou daň za účetní období a změnu zůstatku
odložené daně.
Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného
ve výkazu zisku a ztráty, neboť nezahrnuje výnosy nebo náklady, které jsou zdanitelné nebo uznané v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani, ani nejsou daňově odčitatelné. Splatná daň dále obsahuje
doplatky (resp. přeplatky) daně z minulých období. Závazek Společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí
daňové sazby platné k datu účetní závěrky.
Odložená daň je zaúčtována za použití závazkové metody vycházející z rozvahového přístupu, a to na základě očekávaných rozdílů mezi účetní hodnotou rozvahových položek v účetní závěrce a odpovídajícím daňovým základem
těchto položek použitým při výpočtu zdanitelného zisku. V zásadě platí, že odložené daňové závazky jsou zaúčtovány u všech zdanitelných dočasných rozdílů, zatímco odložené daňové pohledávky jsou zaúčtovány v rozsahu,
v jakém je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti němuž bude možno využít odčitatelných dočasných rozdílů,
bude k dispozici.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započteny, pokud existuje právně vymahatelný nárok na započtení daňové pohledávky běžného období proti daňovým závazkům běžného období, pokud se vztahují k dani
z příjmů vybírané stejným finančním úřadem a pokud Společnost hodlá vyrovnat své daňové pohledávky a závazky
běžného období v čisté výši.
Odložená daň je vypočítána pomocí daňových sazeb, které budou podle očekávání platit v období, kdy dojde k realizaci aktiv nebo k vyrovnání závazku, a je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje
k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu.
Pozemky, budovy a zařízení
Pozemky, budovy a zařízení určené k využití při výrobě zboží, při poskytování služeb nebo určené pro administrativní účely jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Pořizovací
cena zahrnuje cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. V rozvaze jsou vykazovány pozemky, budovy a zařízení
v pořizovací ceně nad 40 000 Kč.
Ocenění hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením tohoto majetku.
Odpisy budov a zařízení jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Investice ve výstavbě pro výrobní nebo administrativní účely nebo pro účely, které nebyly dosud stanoveny, jsou
účtovány v pořizovací ceně snížené o veškeré ztráty ze snížení hodnoty. Pořizovací cena zahrnuje poplatky za od-
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Předpokládaná doba použitelnosti a metody odepisování se prověřují vždy na konci každého účetního období, přičemž vliv jakýchkoliv změn v odhadech se účtuje prospektivně.
Pořizovací cena majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou s použitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku
Budovy, haly a ostatní stavby
Optokabely
Pracovní stroje a zařízení
Telekomunikační zařízení
Přístroje a zvláštní technická zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Hardware

Doba odpisu v letech
6, 7, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70
30
5, 8, 10, 12, 20
4 - 33
4, 10
4, 8, 10
4, 5, 6, 8, 10
3, 4

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odepisován po dobu své odhadované životnosti stejným způsobem
jako majetek vlastněný Společností nebo po dobu leasingu, je-li toto období kratší.
Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou
majetku a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 000 Kč do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován
jako drobný hmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub nákladů a jeho fyzický stav je veden v podrozvahové evidenci. Výjimkou z tohoto pravidla jsou vybrané druhy drobných elektrozařízení a elektrických strojů, které
jsou vykazovány a odpisovány jako dlouhodobý hmotný majetek.
Nehmotná aktiva
Nehmotná aktiva samostatně pořízená se vykazují v pořizovacích nákladech po odečtení kumulované amortizace
a ztrát ze snížení hodnoty. Amortizace se účtuje rovnoměrně po dobu předpokládané doby použitelnosti. Předpokládaná doba použitelnosti a metoda amortizace se prověřují vždy na konci každého účetního období, přičemž vliv
jakýchkoliv změn v odhadech se účtuje prospektivně.
Nehmotná aktiva jsou odepisována rovnoměrně po dobu následující odhadované životnosti:
Kategorie majetku
Software
Ostatní nehmotná aktiva

Doba odpisu v letech
4
6 nebo dle smlouvy 1, 2, 4

Nehmotný majetek v pořizovací ceně od 2 000 Kč do 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován jako drobný nehmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub nákladů a jeho fyzický stav je veden
v podrozvahové evidenci.
Snížení hodnoty hmotných a nehmotných aktiv
Společnost ke každému rozvahovému dni zkoumá hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, zda u jednotlivých položek existuje náznak snížení jejich hodnoty. Pokud ano, je odhadnuta zpětně získatelná hodnota majetku
a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. V případě, že příslušný majetek negeneruje peněžní přítoky samostatně, odhadne se zpětně získatelná částka penězotvorné jednotky, ke které majetek patří.
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borné služby. Odepisování tohoto majetku začíná, za použití stejné metody jako u ostatního majetku, ve chvíli, kdy
je majetek připraven k zamýšlenému využití.
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Zpětně získatelná hodnota představuje vyšší z hodnot reálné hodnoty po odečtení nákladů na prodej a hodnoty
z užívání. Při určování hodnoty z užívání se očekávané budoucí peněžní toky diskontují na současnou hodnotu
za použití diskontní sazby před daní ze zisku, která vyjadřuje současné tržní odhady časové hodnoty peněz a rizika
specifická pro dané aktivum.
Pokud je podle odhadu zpětně získatelná hodnota majetku nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku
snížena na zpětně získatelnou hodnotu. Ztráta ze snížení hodnoty majetku je okamžitě účtována do nákladů.
Pokud je ztráta ze snížení hodnoty následně zrušena, účetní hodnota majetku se navýší na upravený odhad zpětně
získatelné hodnoty. Navýšená účetní hodnota nesmí převyšovat původní účetní hodnotu před zaúčtováním ztráty
ze snížení hodnoty. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty je okamžitě účtováno do výnosů.
Zásoby
Zásoby se oceňují na nižší z úrovní pořizovací ceny s použitím váženého aritmetického průměru a čisté realizovatelné hodnoty. Pořizovací cena nakoupených zásob zahrnuje cenu pořízení materiálu, celní poplatky, skladovací
poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Čistá realizovatelná hodnota zahrnuje předpokládanou prodejní
cenu zásob sníženou o všechny odhadované náklady na marketing, prodej a distribuci.
Rezervy
Rezerva je vykázána v rozvaze, pokud má Společnost současný (smluvní nebo mimosmluvní) závazek, který je důsledkem minulých událostí, přičemž je pravděpodobné, že Společnost bude muset tento závazek vypořádat a výši
takového závazku je možné spolehlivě odhadnout.
Částka vykázaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání současného závazku vykázaného k rozvahovému dni po zohlednění rizik a nejistot spojených s daným závazkem. Pokud se rezerva
určuje pomocí odhadu peněžních toků potřebných k vypořádání současného závazku, účetní hodnota rezervy se
rovná současné hodnotě těchto peněžních toků.
Finanční aktiva
Finanční aktiva jsou zachycena v rozvaze Společnosti, resp. se odúčtují k datu transakce na základě smlouvy o koupi
nebo prodeji aktiva, kde podmínky vyžadují dodat investici v časovém rámci určeném daným trhem, a oceňují se
při prvotním vykázání reálnou hodnotou navýšenou o transakční náklady, kromě finančních aktiv v reálné hodnotě
vykázaných do zisku nebo ztráty, které se při prvotním vykázání oceňují reálnou hodnotou.
Finanční aktiva se klasifikují do těchto kategorií: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,
investice držené do splatnosti, realizovatelná finanční aktiva a pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky.
Klasifikace závisí na charakteru finančních aktiv a účelu použití a určuje se při prvotním zaúčtování.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Finanční aktiva se klasifikují jako v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, pokud jsou určena k obchodování
nebo jsou označena jako oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty.
Finanční aktiva se klasifikují jako určená k obchodování, pokud (i) byla pořízena v zásadě za účelem prodeje v blízké budoucnosti, nebo (ii) jsou součástí identifikovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny
Společností a u kterých je v poslední době doloženo obchodování realizované pro krátkodobý zisk, nebo (iii) jsou
derivátem, který neplní funkci účinného zajišťovacího nástroje.
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty se vykazují v reálné hodnotě, přičemž jakýkoliv
výsledný zisk a nebo ztráta se účtuje do výsledovky. Čistý zisk nebo čistá ztráta zúčtovaná do zisku nebo ztráty
zahrnuje jakékoliv dividendy nebo úroky získané z finančního aktiva.
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Směnky a dluhopisy s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami a pevnou splatností, které Společnost hodlá
a je schopná držet až do splatnosti, se klasifikují jako investice držené do splatnosti. Při vykazování se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry po zohlednění snížení hodnoty.
Majetkové účasti
Majetkové účasti představují podíl Společnosti na základním kapitálu jiných společností. Mateřská společnost ovládá jednotky, do kterých bylo investováno, pokud má nad těmito jednotkami moc, je vystavena variabilním výnosům
nebo má právo na tyto výnosy na základě své angažovanosti v jednotce a současně má schopnost využívat moc nad
jednotkami k ovlivnění výše svých výnosů. Výnosy z majetkových účastí plynou do Společnosti ve formě dividend.
Tyto majetkové účasti jsou oceňovány v pořizovacích cenách.
Realizovatelná finanční aktiva
Kótované akcie a kótované umořovatelné dluhopisy, které Společnost vlastní a které se obchodují na aktivním
trhu, se klasifikují jako „realizovatelné“ a vykazují se v reálné hodnotě. Zisky a ztráty ze změny reálné hodnoty se
vykazují přímo do vlastního kapitálu v položce Fond z přecenění investic, kromě ztráty ze snížení hodnoty, úroků
vypočítaných s použitím metody efektivní úrokové míry a kurzových rozdílů z peněžních aktiv, které se vykazují
přímo do zisku nebo ztráty. V případě prodeje investic nebo snížení jejich hodnoty se kumulovaný zisk nebo ztráta,
vykázané v minulém období ve fondu z přecenění investic, zahrnují do zisku a ztráty za dané období.
U realizovatelných finančních aktiv denominovaných v cizí měně je případný kurzový rozdíl součástí změny reálné
hodnoty.
Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky
Pohledávky z obchodního styku jsou při počátečním zaúčtování oceněny reálnou hodnotou a následně jsou přeceněny na amortizovanou hodnotu s použitím efektivní úrokové sazby. V rámci zisku a ztráty jsou zaúčtovány přiměřené opravné položky na odhadované nevymahatelné ztráty, pokud existují objektivní důkazy, že aktivum má sníženou
hodnotu. Zaúčtovaná opravná položka je stanovena jako rozdíl mezi účetní hodnotou aktiva a současnou hodnotou
odhadovaných budoucích peněžních toků diskontovaných efektivní úrokovou sazbou vypočtenou při počátečním
zaúčtování.
Jiné pohledávky s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami, které nejsou kótované na aktivním trhu, se klasifikují jako ostatní finanční aktiva. Oceňují se v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry po zohlednění jakékoli ztráty ze snížení hodnoty. Výnosové úroky se vykazují pomocí efektivní úrokové míry.
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Investice držené do splatnosti
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Finanční závazky
Finanční závazky se klasifikují jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty nebo jako ostatní finanční závazky.
Jako finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty jsou klasifikovány deriváty, které neplní funkci
účinného zajišťovacího nástroje. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty se vykazují v reálné hodnotě, přičemž jakýkoliv výsledný zisk nebo ztráta z přecenění se účtuje do hospodářského výsledku.
Ostatní finanční závazky (včetně půjček, závazků z obchodního styku a ostatních závazků) se prvotně oceňují v reálné hodnotě navýšené o transakční náklady. Následně se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní
úrokové míry.
Metoda efektivní úrokové míry se používá k výpočtu zůstatkové hodnoty finančního závazku a alokace úrokového
nákladu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která přesně diskontuje odhadované budoucí platby
po očekávanou dobu trvání finančního závazku nebo případně po kratší období.
Deriváty
Společnost používá k zajištění budoucích transakcí a peněžních toků derivátové kontrakty. Na Energetické burze
Praha a OTC trzích Společnost uzavírá komoditní deriváty na nákupy a prodeje elektřiny. Předpokládá, že většina
těchto derivátů bude vypořádána fyzickou dodávkou elektřiny ke spotřebě nebo prodeji v rámci běžných činností
Společnosti. Takovéto kontrakty proto nespadají pod IAS 39. Dále Společnost uzavírá v rámci svého tradingového
portfolia obchody s komoditními deriváty.
Deriváty se prvotně oceňují reálnou hodnotou k datu uzavření smlouvy o derivátu a poté se přeceňují na reálnou
hodnotu vždy k rozvahovému dni. Výsledný zisk nebo ztráty se vykazují přímo v zisku běžného období, pokud se
nejedná o zajišťovací derivát v rámci zajišťovacího účetnictví. Společnost označuje určité deriváty buď jako zajištění
reálné hodnoty vykázaných aktiv nebo závazků, nebo jako závazné přísliby (zajištění reálné hodnoty), příp. zajištění
vysoce pravděpodobných očekávaných transakcí nebo zajištění měnového rizika ze závazného příslibu (zajištění
peněžních toků).
Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se klasifikuje jako ostatní dlouhodobé finanční aktivum, resp. dlouhodobý
závazek, pokud je zůstatková splatnost zajišťovacího vztahu delší než 12 měsíců, nebo jako krátkodobé ostatní finanční aktivum, resp. krátkodobý závazek, pokud je zůstatková splatnost zajišťovacího vztahu kratší než 12 měsíců.
Deriváty, které nejsou zařazené do efektivního zajišťovacího vztahu, se klasifikují jako krátkodobé pohledávky, resp.
krátkodobé závazky.
Účtování zajišťovacího nástroje
Zajišťovací nástroje Společnost klasifikuje buď jako zajištění reálné hodnoty anebo zajištění peněžních toků. Zajištění
měnového rizika ze závazného příslibu se účtuje jako zajištění peněžních toků.
Při vzniku zajišťovacího vztahu účetní jednotka zdokumentuje vztah mezi zajišťovacím nástrojem a zajištěnou položkou, cíle řízení rizika a strategii realizace různých zajišťovacích operací. Od vzniku zajištění Společnost průběžně
dokumentuje, zda je zajišťovací nástroj použitý v zajišťovacím vztahu vysoce účinný při kompenzaci změn reálné
hodnoty nebo peněžních toků zajištěné položky.
Pohyby ve fondu ze zajišťovacích derivátů jako položky vlastního kapitálu jsou uvedeny také ve výkazu změn vlastního kapitálu.
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Účinná část změn reálné hodnoty finančních derivátů, které se tak označují a splňují kritéria zajištění peněžních toků,
se účtuje do vlastního kapitálu. Zisk anebo ztráta týkající se neúčinné části se vykazuje přímo do zisku nebo ztráty.
Částky vykázané ve vlastním kapitálu se zúčtují do zisku nebo ztráty v období, ve kterém se v zisku nebo ztrátě
vykáže zajištěná položka.
Zajišťovací účetnictví končí, jestliže Společnost zruší zajišťovací vztah, po vypršení zajišťovacího nástroje nebo jeho
prodeji, výpovědí, resp. realizací předmětné smlouvy, nebo pokud přestane splňovat podmínky zajišťovacího účetnictví. Úprava účetní hodnoty zajištěné položky vyplývající ze zajištěného rizika se realizuje do zisku nebo ztráty
od data předmětné úpravy.
Náklady na zaměstnanecké požitky
Společnost přispívá na všeobecné zdravotní a důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti v zákonné výši
platné v daném roce na základě hrubé mzdy. Náklady na pojistné na sociální zabezpečení jsou zaúčtovány do výkazu
zisku a ztráty ve stejném období jako související mzdové náklady.
Společnost rovněž přispívá svým zaměstnancům v rámci tzv. definovaných příspěvkových plánů na penzijní připojištění. Tyto příspěvky jsou zahrnuty do nákladů v období, v němž zaměstnanci vzniká právo na získání příspěvku
na základě služby, kterou Společnosti poskytuje.
Společnost vyplácí další odměny dle Kolektivní smlouvy (tzv. plán definovaných požitků – viz pozn. „Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky“). Příslušné závazky jsou oceněny současnou hodnotou předpokládaných budoucích výplat s použitím pojistně-matematických odhadů.
Výkaz o peněžních tocích
Společnost sestavuje výkaz o peněžních tocích přímou metodou. Výkaz sestavený přímou metodou přináší více
informací pro operativní řízení podniku.
Důležité účetní odhady
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované
období. Vedení Společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních
informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty se v budoucnu mohou od těchto odhadů
odlišovat. Za nejvýznamnější oblast podléhající použití odhadů považuje Společnost stanovení výše nevyfakturované energie. Její přírůstek se stanovuje bilanční metodou, a to jako rozdíl mezi celkovými vstupy a výstupy elektřiny
včetně ztrát a vlastní spotřeby v daném období. Celkový koncový stav je navíc ověřován kontrolním výpočtem
v zákaznickém systému.
Zásady a postupy vnitřní kontroly
Skupina PRE sestavuje účetní výkazy tak, aby byly správné, spolehlivé, relevantní a aby účetní závěrka podávala
věrný a poctivý obraz finanční pozice, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Ve Společnosti existují vnitřní
předpisy, které stanovují závazná účetní pravidla a kontrolní mechanismy. Jedná se především o podnikové normy.
Oběh a podepisování účetních dokladů, Oceňování majetku a závazků, Inventarizace majetku a závazků a Účetní
zachycení transakcí souvisejících s obchodem s elektřinou a zajištěním měnového rizika. V těchto vnitřních předpisech jsou definovány postupy zpracování a účetního zachycení všech obvyklých transakcí včetně pravidel zamezení
vzniku podvodné činnosti. Na dodržování vnitřních předpisů dohlíží vnitřní audit Společnosti, který se řídí podnikovými normami Statut interního auditu, Řízení rizik, Plánování a provádění interních auditů.
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Zajištění peněžních toků
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(4) Tržby (tis. Kč)
Výnosy a náklady související s prodejem elektřiny a plynu
Prodej elektřiny B2B
Prodej distribučních a systémových služeb B2B
Prodej elektřiny B2C
Prodej distribučních a systémových služeb B2C
Výnosy z prodeje plynu
Ostatní výnosy *)
Hrubý zisk/ztráta z tradingu
Výnosy celkem
Náklady na nákup prodané elektřiny
Náklady na nákup distribučních a systémových služeb
Náklady na nákup plynu
Náklady celkem
Hrubý zisk z prodeje elektřiny a plynu
*) Zahrnuje výnosy z prodeje silové elektřiny distributorům a obchodníkům s elektřinou.

2015
4 259 529
2 767 181
2 800 033
4 713 580
105 625
679 873
-10 924
15 314 897
-6 179 829
-7 480 760
-152 740
-13 813 329
1 501 568

2014
4 313 445
3 056 845
2 956 403
4 828 044
96 409
669 776
13 404
15 934 326
-6 616 848
-7 884 889
-110 667
-14 612 404
1 321 922

Další provozní výnosy
2015
2014
Výnosy z poskytnutých služeb *)
900 647
930 280
Ostatní
4 564
10 212
Celkem
905 211
940 492
*) Zahrnuje služby poskytované ostatním společnostem v rámci Skupiny PRE na základě uzavřených smluv o poskytování služeb, dále
tržby za pronájem pozemků, nemovitostí a vozidel a podporu IT.

(5) Osobní náklady (tis. Kč)
2015
2014
Zaměstnanci
Zaměstnanci
vč. managementu
vč. managementu
Průměrný počet
641
643
Mzdy
332 821
330 018
Mzdy vyplacené v závislosti na splnění cíle
28 481
30 894
Pojištění
134 087
130 966
Odměny členům orgánů Společnosti
22 307
18 644
Ostatní sociální náklady *)
50 056
60 831
Celkem
567 752
571 353
*) Jedná se především o náklady na odstupné a zaměstnanecké požitky definované Kolektivní smlouvou, zejména příspěvky na stravování, odměny vyplacené zaměstnancům v souvislosti s pracovními a životními jubilei, s odchodem do důchodu, příspěvky na penzijní
připojištění a léčebnou péči.

(6) Nakoupené služby, materiál a energie (tis. Kč)
2015
Materiál a vlastní spotřeba energií
61 397
Opravy dlouhodobého hmotného majetku
43 075
Konzultační služby
22 109
Nájemné
47 609
Poštovní a telekomunikační poplatky
36 533
Podpora IT
121 653
Marketing
80 757
Ostatní *)
149 660
Celkem
562 793
*) Zahrnuje náklady na externí pracovníky, úklidové práce, bezpečnostní služby, skladování a jiné služby.
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2014
70 973
44 655
29 972
46 721
38 789
141 841
90 691
150 832
614 474

Úroky z cashpoolingu
Úroky z úvěru
Úrokový náklad k zaměstnaneckým požitkům
Úroky z leasingu
Celkem

2015
10
38 770
741
741
40 262

2014
3
40 280
1 005
1 010
42 298

2015
-60 581
18 654
-7 473
108 979
-5 664
-13 013
40 902

2014
-31 122
88 787
5 942
74 121
-6 458
-24 805
106 465

(8) Ostatní zisky a ztráty (tis. Kč)

Odpis pochybných pohledávek a tvorba opravných položek
Zisk (ztráta) z prodeje a vyřazení dlouhodobého majetku a zásob
Kurzové zisky (ztráty)
Přijaté úroky ve Skupině
Podíl na výsledku hospodaření společnosti eYello CZ, k. s.
Ostatní
Celkem

(9) Daň z příjmů (tis. Kč)
Splatná daň z příjmů je vypočítána jako 19 % odhadovaného zdanitelného zisku. Odložená daň je počítána pomocí
sazby daně z příjmů předpokládané v následujících letech, tj. také 19 %.
2015
219 379
122
219 501

2014
190 180
-522
189 658

2015		
2 114 075
19,00 %
401 674
-10,07 %
-220 590
1,10 %
8 574
10,02 %
189 658

2014

Splatná daň
Odložená daň
Celková daň z příjmů
		
Zisk před zdaněním
2 190 028
Daň z příjmů při užití platné sazby daně z příjmů
416 105
Efekt z daňově neúčinných dividend
-220 590
Efekt z ostatních trvale daňově neúčinných položek
23 986
Celková daň z příjmů / efektivní daňová sazba
219 501

19,00 %
-10,43 %
0,41 %
8,97 %

Odložené daňové pohledávky (-) a závazky (+) zaúčtované v rozvaze se vztahují k následujícím položkám:
		
31. 12. 2015
Dlouhodobý majetek
121 142
Rezervy
-9 401
Pohledávky
-15 153
Zásoby
-348
Závazek dle kolektivní smlouvy
-26 423
Zajištění peněžních toků
-3 752
Odložený daňový závazek celkem
66 065
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Účtování
do HV
7 823
-263
-6 102
117
-1 453
-122

Účtování		
do VK 31. 12. 2014
-113 319
--9 138
--9 051
--465
--24 970
-6 078
2 327
-6 078
72 022

Účtování
do HV
3 204
-22
272
-41
-3 935
--522
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Účtování
do VK
------27 792
-27 792

31. 12. 2013
110 115
-9 116
-9 323
-424
-21 035
30 119
100 336
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(7) Výpůjční náklady (tis. Kč)

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(10) Dividendy (tis. Kč)
Částky zaúčtované jako rozdělení zisku akcionářům v daném období:

Konečná dividenda za rok 2014 ve výši 442 Kč (442 Kč za rok 2013) na akcii

2015
1 710 294

2014
1 710 294

Konečná výše navrhované dividendy za rok 2015 musí být schválena akcionáři na řádné valné hromadě a nebyla
do závazků v této účetní závěrce zaúčtována.
(11) Zisk na akcii (tis. Kč)
Výpočet zisku na akcii vychází z čistého zisku k rozdělení ve výši 1 970 528 tis. Kč (1 924 417 tis. Kč v roce 2014)
připadající na 3 869 443 ks akcií, tj. zisk na akcii je ve výši 509 Kč (497 Kč v roce 2014). Společnost nemá žádné
vydané instrumenty, které by základní zisk na akcii ředily.

(12) Pozemky, budovy a zařízení (mil. Kč)
		 Telekomuni		
kační techAdministra-		
NedokončePozemky
nologie a IT
tivní budovy
Ostatní
né investice
Pořizovací hodnota						
Stav k 31. 12. 2013
169,6
795,1
1 700,2
421,6
114,7
Přírůstky
4,4
4,3
18,0
30,0
66,1
Úbytky
-35,8
-14,4
-28,0
-31,2
-Přeúčtování
-32,1
50,6
13,9
-96,6
Stav k 31. 12. 2014
138,2
817,1
1 740,8
434,3
84,2
Oprávky						
Stav k 31. 12. 2013
-1,2
-634,5
-413,1
-194,4
-Odpisy
--39,1
-37,3
-31,2
-Oprávky k úbytkům
-14,4
24,4
27,4
-Přeúčtování
-----Stav k 31. 12. 2014
-1,2
-659,2
-426,0
-198,3
-Zůstatková hodnota 2013
168,4
160,6
1 287,1
227,2
114,7
Zůstatková hodnota 2014
137,0
157,9
1 314,8
236,0
84,2
		 Telekomuni		
kační techAdministra-		
NedokončePozemky
nologie a IT
tivní budovy
Ostatní
né investice
Pořizovací hodnota						
Stav k 31. 12. 2014
138,2
817,1
1 740,8
434,3
84,2
Přírůstky
0,0
7,9
8,8
17,6
69,2
Úbytky
-1,0
-22,5
-27,8
-17,4
0,0
Přeúčtování
0,0
47,2
23,0
2,7
-72,8
Stav k 31. 12. 2015
137,2
849,7
1 744,8
437,2
80,6
Oprávky						
Stav k 31. 12. 2014
-1,2
-659,2
-426,0
-198,3
-Odpisy
--38,3
-39,8
-31,4
-Oprávky k úbytkům
-22,4
16,4
15,7
-Přeúčtování
-----Stav k 31. 12. 2015
-1,2
-675,1
-449,4
-214,0
0,0
Zůstatková hodnota 2014
137,0
157,9
1 314,8
236,0
84,2
Zůstatková hodnota 2015
136,0
174,6
1 295,4
223,2
80,6
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Celkem
3 201,2
122,8
-109,5
0,0
3 214,5
-1 243,2
-107,7
66,2
--1 284,7
1 958,0
1 929,8

Celkem
3 214,5
104,5
-68,7
0,1
3 249,4
-1 284,7
-109,5
54,5
--1 339,7
1 929,8
1 909,7

			 Nedokončené
Software
Ostatní
investice
Pořizovací hodnota				
Stav k 31. 12. 2013
451,1
18,2
67,7
Přírůstky
9,1
0,6
62,2
Úbytky
-1,2
-3,7
-Přeúčtování
58,6
0,2
-58,8
Stav k 31. 12. 2014
517,6
15,3
71,1
Oprávky				
Stav k 31. 12. 2013
-364,7
-14,0
-Odpisy
-78,0
-2,0
-Oprávky k úbytkům
1,2
3,7
-Přeúčtování
---Stav k 31. 12. 2014
-441,5
-12,3
-Zůstatková hodnota 2013
86,4
4,2
67,7
Zůstatková hodnota 2014
76,1
3,0
71,1
			 Nedokončené
Software
Ostatní
investice
Pořizovací hodnota				
Stav k 31. 12. 2014
517,6
15,3
71,1
Přírůstky
0,4
0,2
54,5
Úbytky
-9,2
-2,5
-Přeúčtování
54,8
0,1
-54,8
Stav k 31. 12. 2015
563,5
13,1
70,8
Oprávky				
Stav k 31. 12. 2014
-441,5
-12,3
-Odpisy
-56,1
-1,3
-Oprávky k úbytkům
9,2
2,5
-Přeúčtování
---Stav k 31. 12. 2015
-488,4
-11,1
-Zůstatková hodnota 2014
76,1
3,0
71,1
Zůstatková hodnota 2015
75,2
2,1
70,8

Celkem
537,0
71,9
-4,9
0,0
604,0
-378,7
-80,0
4,9
--453,8
158,3
150,2

Celkem
604,0
55,1
-11,7
-647,5
-453,8
-57,4
11,7
--499,5
150,2
148,0

Společnost nemá žádná nehmotná aktiva vytvořená vlastní činností.
Společnost nemá žádný majetek, který by byl v zástavě nebo jímž by bylo ručeno.
V roce 2016 se očekávají celkové investiční výdaje ve výši 221 mil. Kč s tím, že k datu sestavení účetní závěrky bylo
smluvně zajištěno přibližně 16 % celkových plánovaných výdajů.
V souladu s účetními postupy (viz bod „Přehled významných účetních pravidel a postupů“) je drobný dlouhodobý
majetek při pořízení účtován do nákladů. Následující tabulka uvádí cenu pořízení tohoto majetku, který je v užívání
k datu účetní závěrky:
Drobný dlouhodobý majetek
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
Celkem
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2014
220,4
49,9
270,3
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(13) Nehmotný majetek (mil. Kč)
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(14) Majetkové účasti (tis. Kč)
			
			
Poznámka
Podíl
PREdistribuce, a. s.
Neobchodovatelné
100 %
PREměření, a. s.
Neobchodovatelné
100 %
eYello CZ, k. s.
Neobchodovatelné
90 %
Celkem			

2015		
Majetková 		
účast
Podíl
9 513 537
100 %
313 264
100 %
9 000
90 %
9 835 801		

2014
Majetková
účast
9 513 537
313 264
9 000
9 835 801

Společnost PREměření, a. s., má podíl ve výši 10 % ve společnosti eYello CZ, k. s., podíl ve výši 100 % ve společnosti PRE FVE Mikulov, s. r. o., podíl ve výši 100 % ve společnosti PRE FVE Dačice, s. r. o., a podíl ve výši 100 %
ve společnosti PRE FVE Pozořice, s. r. o.
K 1. 1. 2016 se společnost PREměření, a. s., jako nástupnická společnost zúčastnila fúze sloučením se společnostmi PRE FVE Dačice, s. r. o., PRE FVE Mikulov, s. r. o., a PRE FVE Pozořice, s. r. o., jako zanikajícími společnostmi.
V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost PREměření, a. s., jako na nástupnickou společnost jmění zanikajících společností PRE FVE Dačice, s. r. o., PRE FVE Mikulov, s. r. o., a PRE FVE Pozořice, s. r. o.
Mateřská společnost ovládá všechny své dceřiné společnosti.
Údaje o dceřiných společnostech jsou uvedeny podle samostatných statutárních závěrek těchto společností sestavených podle Českých účetních standardů.
Obchodní jméno: PREdistribuce, a. s.
Společnost se zabývá distribucí elektřiny.
2015
Sídlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a
IČO: 27 37 65 16
Průměrný počet zaměstnanců:
513
Ekonomické údaje (v tis. Kč):		
Základní kapitál
17 707 934
Vlastní kapitál
19 290 879
Zisk po zdanění
1 052 026
Tržby za prodej zboží a služeb
9 384 238

2014

514
17 707 934
19 330 653
1 092 564
9 568 423

Obchodní jméno: PREměření, a. s.
Společnost zajišťuje odečty měřidel, nákup a prodej měřidel, jejich ověřování a montáž a v menší míře též prodej
vybraného sortimentu elektrospotřebičů. Další významnou činností společnosti je výroba elektrické energie ze slunečního záření. Od roku 2013 společnost nabízí služby v oblasti montáží fotovoltaických elektráren na klíč.
2015
Sídlo: Praha 10, Na Hroudě 2149/19
IČO: 25 67 70 63
Průměrný počet zaměstnanců:
244
Ekonomické údaje (v tis. Kč):		
Základní kapitál
35 000
Vlastní kapitál
512 223
Zisk po zdanění
88 424
Tržby za prodej zboží, služeb a z výroby elektřiny ze slunečního záření
594 965
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2014

239
35 000
425 982
36 778
534 022

Společnost eYello CZ, k. s., byla založena v roce 1996 s původním názvem PREleas, a. s. Společnost nabízí dodávky elektřiny a plynu pod značkou Yello Energy. Dále zajišťuje finanční pronájem technologií a technologických
zařízení pro společnost PREdistribuce, a. s., skupiny Pražské energetiky. K 1. 5. 2014 proběhla změna právní
formy společnosti z akciové společnosti na komanditní společnost, která byla zapsána do obchodního rejstříku
dne 1. 5. 2014.
2015
Sídlo: Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11		
IČO: 25 05 40 40		
Průměrný počet zaměstnanců:
5
Ekonomické údaje (v tis. Kč):		
Vlastní kapitál
6 849
Zisk po zdanění
-6
Tržby za prodej elektřiny, plynu a služeb
167 926

2014

5
6 855
-5 145
77 577

(15) Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky (tis. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky dlouhodobé
Složené jistiny
Pohledávky za prodané byty
Ostatní
Celkem

2015
34 821
167
16
35 004

2014
31 597
734
16
32 347

Dlouhodobé pohledávky jsou oceněny amortizovanou hodnotou, která odpovídá jejich reálné hodnotě.
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky krátkodobé
Pohledávky z dodávek elektřiny a plynu
Maržové vklady u energetických burz
Pohledávky z přecenění komoditních kontraktů (tradingové portfolio)
Pohledávky ze zajištění peněžních toků
Ostatní aktiva
Celkem

2015
1 210 995
32 430
251 497
-322 077
1 816 999

2014
1 173 565
33 270
316 750
14 492
308 873
1 846 950

Z výše uvedených krátkodobých obchodních pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti v brutto hodnotě
ve výši 391 044 tis. Kč (388 670 tis. Kč v roce 2014). Nesplacené částky zpravidla nejsou úročeny. Byly vytvořeny
následující opravné položky k pochybným pohledávkám:
Zůstatek k 31. 12. 2013
Tvorba a čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2014
Tvorba a čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2015

254 462
-6 661
247 801
37 944
285 745

Při určování pochybnosti pohledávek Společnost zvažuje všechny změny bonity pohledávek z obchodního styku
od data jejich vzniku až do data účetní závěrky.
Zůstatková hodnota pohledávek z obchodního styku a ostatních pohledávek odpovídá jejich reálné hodnotě.
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Obchodní jméno: eYello CZ, k. s.
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(16) Poskytnuté půjčky (tis. Kč)
			 k 31. 12. 2015			 k 31. 12. 2014
		
Úroková míra			
Úroková míra
Částka
p. a.
Splatnost
Částka
p. a.
Splatnost
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 1
-PRIBOR+1,30 %
29. 6. 2015 1 514 183
PRIBOR+1,30 %
29. 6. 2015
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 2
43 672
Fix 4,38 %
29. 2. 2022
49 621
Fix 4,38 %
29. 2. 2022
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 3
179 609
Fix 4,625 %
29. 2. 2023
200 010
Fix 4,625 %
29. 2. 2023
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 4
36 388
Fix 4,93 %
29. 2. 2024
39 882
Fix 4,93 %
29. 2. 2024
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 5
62 687
Fix 4,93 %
29. 2. 2024
68 705
Fix 4,93 %
29. 2. 2024
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 6
611 984
CZK IRS 3Y+3,1%
18. 6. 2026
611 984
CZK IRS 3Y+3,1%
18. 6. 2026
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 7
702 271
CZK IRS 3Y+3,0%
28. 11. 2026
702 271
CZK IRS 3Y+3,0%
28. 11. 2026
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 8
41 459
Fix 3,02 %
31. 12. 2021
48 366
Fix 3,02 %
31. 12. 2021
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 9
36 049
Fix 3,48 %
18. 12. 2024
40 054
Fix 3,48 %
18. 12. 2024
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 10
1 421 953
CZK IRS 3Y+2,5%
29. 6. 2027			
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 11
244 413
Fix 3,27 %
29. 10. 2024			
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 12
54 314
Fix 3,27 %
29. 10. 2024			
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 13
140 789
Fix 3,17 %
29. 10. 2023			
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 14
108 609
Fix 3,17 %
29. 10. 2023			
Poskytnutý úvěr ve Skupině č. 15
235 360
Fix 3,48 %
29. 10. 2024			
Pohledávky z cashpoolingu
PREdistribuce, a. s.
130 489
PRIBOR+0,75 %
171
PRIBOR+0,75%
Pohledávky z cashpoolingu
PREměření, a. s.
159 464
PRIBOR+0,75 %
85 450
PRIBOR+0,75%
Pohledávky z cashpoolingu
eYello CZ, k. s.
--		
4 761		
Celkem
4 209 510		
3 365 458		
v tom:
		
			
Dlouhodobé
3 739 128		
3 198 438		
Krátkodobé
470 382		
167 020		

Úvěry, které poskytla společnost Pražská energetika, a. s., společnosti PREdistribuce, a. s., budou k datu splatnosti refinancovány dlouhodobými úvěry v souladu s pravidly stanovenými interní podnikovou normou „Finanční řízení společností
ve skupině PRE“.
Poskytnuté půjčky jsou oceněny amortizovanou hodnotou, která se významně neliší od reálné hodnoty.
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2015
25 660
14 667
40 327

Materiál
Zboží
Celkem

2014
32 162
13 333
45 495

Součástí položek „Nakoupené služby, materiál a energie“ a „Ostatní zisky a ztráty“ ve výkazu zisku a ztráty jsou
náklady na prodané a spotřebované zásoby v celkové výši 231 828 tis. Kč (239 003 tis. Kč v roce 2014).
Z důvodu omezené využitelnosti byl k zásobám vytvořen následující odpis na čistou realizovatelnou hodnotu:
Zůstatek k 31. 12. 2013
Tvorba a čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2014
Tvorba a čerpání v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2015

2 498
297
2 795
-755
2 040

Odpis na čistou realizovatelnou hodnotu je vykázán v položce „Ostatní zisky a ztráty“.

(18) Peníze a peněžní ekvivalenty (tis. Kč)
Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, vklady splatné na požádání a další vysoce likvidní finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a s nimiž je spojeno nevýznamné riziko změny hodnoty.
2015
139 949
832
640
141 421

Běžné bankovní účty
Hotovost
Ceniny
Celkem
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2014
179 289
361
499
180 149

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(17) Zásoby (tis. Kč)

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(19) Přijaté půjčky (tis. Kč)
Tento bod shrnuje informace o smluvních podmínkách přijatých úročených půjček a úvěrů. Více informací o angažovanosti Společnosti v úrokových rizicích je uvedeno v bodě „Finanční nástroje“.
		
k 31. 12. 2015			 k 31. 12. 2014
Jistina
Úroková míra
Splatnost
Jistina
Úroková míra
Splatnost
Úvěr č. 1
-PRIBOR+0,88 %
22. 5. 2015
701 029
PRIBOR+0,88 %
22. 5. 2015
Úvěr č. 2
-PRIBOR+0,90 %
30. 6. 2015
600 873
PRIBOR+0,90 %
30. 6. 2015
Úvěr č. 3
-PRIBOR+0,68 %
29. 6. 2015 1 200 109
PRIBOR+0,68 %
29. 6. 2015
Úvěr č. 4
-Fix 0,55 %
31. 7. 2015
95 227
Fix 0,55 %
31. 7. 2015
Úvěr č. 5
1 000 039
Fix 1,4 %
1. 7. 2024			
Úvěr č. 6
1 005 614
Fix 1,155 %
8. 7. 2022			
Úvěr č. 7
1 100 028
Fix 0,935 %
25. 6. 2020			
Úvěr č. 8
114 293
Fix 0,6 %
3. 8. 2018
536 459
PRIBOR+0,35 %
Úvěr č. 9
289 004
Fix 0,46 %
4. 1. 2016
536 459
PRIBOR+0,35 %
Povolené přečerpání
běžných účtů - ING
202 332
PRIBOR+0,35 %
368 206
PRIBOR+0,35 %
Povolené přečerpání
běžných účtů - ČSOB
455 344
PRIBOR+0,35 %
7 570
PRIBID-0,25 %
					
min. 0,01 %
Povolené přečerpání
běžných účtů - ČS
96 438
PRIBOR+0,35 %
3 509 473		
Závazky z cashpoolingu 		
PRIBOR-0,35 %,
PRE distribuce, a. s.
-- minimálně 0,01 %
			
Závazky z cashpoolingu 		
PRIBOR-0,75 %,
eYello CZ, k. s.
1 643 minimálně 0,01 %
2 500 000		
Závazky z cashpoolingu
PRE FVE Dačice, s. r. o., a		
PRIBOR-0,75 %,
PRE FVE Mikulov, s. r. o., a 		 minimálně 0,01 %
PRE FVE Pozořice, s. r. o.
63 186
1 009 473		
Celkem
4 327 921
3 509 473		
v tom:
			
Dlouhodobé půjčky
3 202 000
2 500 000		
Krátkodobé půjčky
1 125 921
1 009 473

Úvěr č. 8 představuje úvěr od mateřské společnosti Pražská energetika Holding a. s.
Banky nepožadují zajištění úvěrů s ohledem na rating Společnosti. Nevyužité úvěrové linky činí k 31. 12. 2015 celkem 2 007 mil. Kč (1 195 mil. Kč k 31. 12. 2014).
Úvěry jsou oceněny amortizovanou hodnotou, která se výrazně neliší od reálné hodnoty. Společnost v současné
době v souladu s použitou účetní metodikou nekapitalizuje žádné výpůjční náklady.
(20) Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky (tis. Kč)
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky dlouhodobé
2015
2014
Závazky k zaměstnancům *)
134 230
124 587
Ostatní finanční závazky
40 250
44 805
Celkem
174 480
169 392
*) Jedná se o závazky dle Kolektivní smlouvy z titulu odměn vyplácených zaměstnancům při odchodu do důchodu, pracovních a životních
jubileích.
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Společnost eviduje závazky z obchodních vztahů po splatnosti ve výši 21 tis. Kč (21 tis. Kč v roce 2014). Všechny
závazky po splatnosti byly uhrazeny v průběhu ledna 2016.
Závazky jsou oceněny amortizovanou hodnotou, která odpovídá jejich reálné hodnotě.
(21) Závazky z finančního leasingu (tis. Kč)
		
Současná hodnota
Minimální
minimálních
leasingové splátky
leasingových splátek
2015
2014
2015
2014
Leasingové platby splatné do 1 roku
20 665
18 166
20 537
17 984
Leasingové platby splatné od 1 roku do 5 let
39 937
45 890
38 778
43 510
Leasingové platby splatné za více než 5 let
1 573
1 456
1 472
1 295
Leasingové platby celkem
62 175
65 512
60 787
62 789
Budoucí leasingové poplatky
-1 388
-2 723		
Současná hodnota minimálních leasingových splátek
60 787
62 789
60 787
62 789
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky				
Dlouhodobé			
40 250
44 805
Krátkodobé			
20 537
17 984
Celkem			
60 787
62 789
Dlouhodobý hmotný majetek				
Zůstatková cena majetku pořízeného formou fin. leasingu
60 787
62 789

Společnost má uzavřeny smlouvy o finančním leasingu na automobily. Všechny smlouvy mají pevně určený splátkový kalendář a nebyly uzavřeny žádné smlouvy o podmíněném splácení leasingu.
Veškeré závazky z leasingu jsou vyjádřeny v českých korunách. Reálná hodnota závazků z leasingu odpovídá jejich
účetní hodnotě.
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Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky krátkodobé
2015
2014
Závazky z obchodních vztahů *)
1 505 941
1 732 115
Závazky z přecenění komoditních kontraktů (tradingové portfolio)
254 391
289 451
Závazky z přecenění úrokových derivátů
4 831
9 090
Závazky k zaměstnancům **)
29 314
33 719
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
11 946
12 789
Závazky ve Skupině ***)
1 637 186
1 693 554
Ostatní závazky
117 028
120 384
Celkem
3 560 637
3 891 102
*)	Zahrnuje přijaté zálohy na elektřinu a plyn snížené o dohadnou položku na dodanou a dosud nevyfakturovanou elektřinu a plyn
v celkové výši 679 704 tis. Kč (808 947 tis. Kč v roce 2014)
**) 	Zahrnuje nevyplacené prosincové mzdy, a dále závazky k zaměstnancům dle Kolektivní smlouvy ve výši 9 290 tis. Kč
(11 332 tis. Kč v roce 2014).
***) 	Zahrnuje dohadnou položku na dodané distribuční služby od společnosti PREdistribuce, a. s., ve výši 1 627 923 tis. Kč
(1 685 668 tis. Kč v roce 2014), závazky ke společnosti PREměření, a. s., ve výši 1 149 tis. Kč. (1 427 tis. Kč v roce 2014) a závazky
ke společnosti eYello CZ, k. s., ve výši 5 664 tis. Kč.

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(22) Rezervy (tis. Kč)
Podnikatelská
rizika
1 241
---41
1 200
---50
1 150
1 150
-1 150

Zůstatek k 31. 12. 2013
Tvorba rezerv v běžném roce
Čerpání rezerv v běžném roce
Rozpuštění rezerv v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2014
Tvorba rezerv v běžném roce
Čerpání rezerv v běžném roce
Rozpuštění rezerv v běžném roce
Zůstatek k 31. 12. 2015
Dlouhodobé
Krátkodobé
Celkem

Mzdy
45 766
45 828
-41 398
-4 368
45 828
47 227
-38 165
-7 663
47 227
-47 227
47 227

Ostatní
970
100
--1 070
31
--1 101
1 101
-1 101

Celkem
47 977
45 928
-41 398
-4 409
48 098
47 258
-45 828
-50
49 478
2 251
47 227
49 478

Rezerva na mzdy představuje mzdy vyplácené v závislosti na splnění cíle.
(23) Základní kapitál (tis. Kč)
Základní kapitál
Je registrováno 3 869 443 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000 Kč na akcii (3 869 443 ks akcií v roce 2014).
Tyto akcie jsou v zaknihované podobě a nejsou s nimi spojena žádná práva na vyplácení pravidelných dividend.
Celý základní kapitál je splacen.

(24) Rezervní fondy (tis. Kč)

Rezervní fond
Ostatní fondy ze zisku
Zajištění peněžních toků
Fond z přecenění ostatních krátkodobých finančních aktiv
Celkem

2015
773 889
382 711
-15 992
-6 673
1 133 935

2014
773 889
382 711
9 921
-6 673
1 159 848

Rezervní fond Skupiny je vytvořen ve výši 20 % základního kapitálu (773 889 tis. Kč) a dále se již netvoří. O použití
rezervního fondu rozhoduje valná hromada a tento fond slouží k úhradě ztrát.
Ostatní fondy ze zisku představují část kapitálu bývalého státního podniku – právního předchůdce Společnosti.
Na základě privatizačního projektu se kapitál státního podniku rozdělil ke dni vzniku akciové společnosti (1. 1. 1994)
na základní kapitál, rezervní fond a kapitálové fondy. K tomuto datu byl zůstatek kapitálových fondů 390 390 tis. Kč.
O nakládání se zůstatkem tohoto fondu rozhoduje představenstvo podle pravidel hospodaření schválených valnou
hromadou společnosti. Společnost může se souhlasem valné hromady zřídit další dobrovolné fondy.
Do fondu z přecenění ostatních finančních aktiv se účtují zisky a ztráty z přecenění realizovatelných cenných papírů.
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Banky poskytly na žádost Skupiny platební záruky v celkové výši 125 mil. Kč (172 mil. Kč v roce 2014) ve prospěch
společností OTE, a. s., Organizátor krátkodobého trhu s elektřinou, a. s., a dále na veřejné zakázky na dodávku
elektřiny a plynu ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., a Městské části Praha 4.

(26) Finanční nástroje (tis. Kč)
Kategorie finančních nástrojů
Finanční aktiva
(a) Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku (přecenění komoditních kontraktů)
(b) Finanční deriváty v rámci zajišťovacího účetnictví
(c) Úvěry a pohledávky (včetně peněz a peněžních ekvivalentů)
(d) Realizovatelná finanční aktiva

2015
251 497
-5 744 696
5 822

2014
316 750
14 492
4 875 273
5 822

Úvěry a pohledávky představují zejména pohledávky z půjček poskytnutých ve Skupině a pohledávky z dodávek
elektrické energie.
Finanční závazky
(e) Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku (přecenění komoditních kontraktů)
(f) Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku (přecenění úrokových swapů)
(g) Finanční deriváty v rámci zajišťovacího účetnictví
(h) Finanční závazky oceněné zůstatkovou hodnotou

2015
255 388
-3 834
6 950 636

2014
289 451
6 846
2 245
6 293 082

Finanční závazky oceněné zůstatkovou hodnotou zahrnují především bankovní úvěry a závazky z dodávek elektrické
energie.
Finanční aktiva a závazky (a, d, e) byly oceněny hodnotami kótovanými na aktivních trzích (úroveň 1). Finanční aktiva
a závazky (b, f, g) byly oceněny oceňovacími modely s využitím tržních dat (úroveň 2).
Zisky a ztráty z finančních nástrojů zaúčtované do běžného období:
Zisk/ztráta z přecenění kom. derivátů v trading. portfoliu
(součástí položky „Zisk/ztráta z tradingu“)
Výnosy z držení cenných papírů a přijaté úroky ve Skupině
Výpůjční náklady (kromě úroku k zaměstnaneckým požitkům)
Ostatní
Zajišťovací účetnictví
Tvorba fondu ze zajištění peněžních toků ve vlastním kapitálu
Odúčtování fondu ze zajištění pen. toků (v položce „Náklady na nákup elektřiny“)

2015

2014

(a, e)
(c, d)
(f, h)
(c, h)

-10 924
108 979
-39 521
-60 502

13 404
74 121
-41 293
-30 160

(b, g)
(b, g)

2015
-3 834
-12 247

2014
12 247
-164 474

Kapitálové riziko
Kapitálová struktura je řízena tak, aby Společnost dosahovala dlouhodobě stabilní finanční pozice a zároveň maximalizovala dlouhodobý výnos pro své akcionáře.
2015
18 229 748
10 026 472
55 %

Celková aktiva
Vlastní kapitál
Vlastní kapitál/celková aktiva
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2014
17 522 058
9 815 177
56 %

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(25) Podmíněné závazky a podmíněná aktiva

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Tržní riziko
S ohledem na své aktivity je Společnost vystavena především tržním rizikům změny cen komodit (elektřiny a plynu),
měnovému riziku a riziku změny úrokových sazeb.
K zajištění tržních rizik používá Společnost finanční instrumenty s charakterem derivátů:
• komoditní forwardy a futures pro zajištění změny cen těchto komodit,
• měnové forwardy pro zajištění změny směnných kurzů,
• úrokové swapy pro zajištění rizika změny úrokových sazeb.
Expozice Společnosti vůči tržním rizikům se měří různými metodami. Mezi nejdůležitější patří analýza citlivosti,
která zobrazuje možné dopady cenových změn definovaných v jednotlivých scénářích do hospodaření Společnosti.
Pro řízení krátkodobé obchodní expozice se používá metoda VaR (Value at Risk). Expozice Společnosti vůči tržním
rizikům je pravidelně monitorována a způsob řízení se v porovnání s minulým obdobím zásadně nezměnil.
Ke koncentraci tržních rizik u Společnosti nedochází.
Měnové riziko
Významnou část dodávky elektřiny a plynu pro zákazníky Společnost opatřuje v cizí měně (EUR).
Společnost zajišťuje podstatnou část svých budoucích plánovaných peněžních toků (v EUR) na nákup elektřiny
a plynu proti riziku změny kurzu pomocí měnových derivátů a vede zajišťovací účetnictví (zajištění peněžních toků).
Významná cizoměnová expozice vzniká pouze v eurech při vypořádání burzovních či OTC obchodů uzavíraných
za účelem obchodních transakcí spojených s opatřením elektřiny či plynu pro zákazníky Skupiny. Za současných
podmínek, kdy ČNB měnovou politikou ovlivňuje devizový trh, jsou rizika měřena za využití definovaných scénářů
vývoje kurzu. Otevřená pozice vychází z ročního plánu potřeby devizových prostředků a výše sjednaného zajištění.
Pozice je zajišťována pomocí forwardů. V rámci zajišťovacího účetnictví Skupina PRE sleduje efektivitu zajištění.
Zajištění bylo dosud výrazně efektivní. Neefektivní část zajištění byla nevýznamná.
Účetní hodnota cizoměnových aktiv a závazků:
Aktiva v tis. Kč *)
Závazky v tis. Kč *)
2015
2014
2015
2014
Derivátové kontrakty na nákup eur
189
14 492
997
2 753
Ostatní aktiva a závazky v měně euro
572 192
728 365
807 613
948 369
Celkem v eurech
572 381
742 857
808 610
951 122
Ostatní měny
61
75
--Celkem
572 442
742 932
808 610
951 122
*) Jedná se o peníze a peněžní ekvivalenty, bankovní úvěry, maržové vklady a cenové odchylky v souvislosti s obchodováním na energetických burzách, pohledávky a závazky z cizoměnových faktur a pohledávky a závazky ze zajištění peněžních toků.
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Nákup eur
Do 1 měsíce
Od 1 do 3 měsíců
Od 3 do 12 měsíců
Celkem

Průměrný kurz Kč/ EUR
2015
2014
27,07
27,49
27,20
27,62
27,03
27,56
27,08
27,56

Hodnota v tis. eur
2015
2014
5 000
10 000
30 000
20 000
80 391
50 000
115 391
80 000

Hodnota v tis. Kč
2015
2014
135 344
274 895
816 070
552 480
2 172 942
1 377 820
3 124 356
2 205 195

Reálná hodnota v tis. Kč
2015
2014
-196
2 378
-4 731
2 230
3 930
9 884
-997
14 492

Měnové riziko – analýza citlivosti
Společnost provedla citlivostní analýzu s cílem zjistit, jaký dopad by měla změna hodnoty těchto aktiv a závazků
v důsledku oslabení kurzu koruny vůči euru o 1 % na zisk, resp. vlastní kapitál.
2015
-2 315
25 266

Zisk (+) / ztráta (-)
Vlastní kapitál

2014
-2 199
17 958

Úrokové riziko
V roce 2015 společnost refinancovala podstatnou část střednědobých a dlouhodobých úvěrů. Nově sjednané úvěry
mají splatnosti pět, sedm a devět let. Tyto úvěry byly sjednány s fixní úrokovou sazbou po celé období až do splatnosti. Změny tržních úrokových sazeb tak nemají vliv na sjednanou výši splátek těchto úvěrů, čímž je riziko změny
úrokových sazeb účinně redukováno. Změny úrokových sazeb mohou ovlivnit pouze náklady související se zajištěním krátkodobých zdrojů financování. Případný dopad tohoto rizika však není pro Společnost významný.
Otevřené úrokové deriváty k datu závěrky:
Průměrná fixní
úroková sazba
2015
2014
-1,21 %

Dohodnutá
jistina v tis. Kč
2015
2014
-2 500 000

Reálná hodnota
v tis. Kč
2015
2014
--9 090

Aktiva v tis. Kč*)
2015
2014
Úrokové swapy
--Ostatní aktiva a závazky
189
17 004
Celkem
189
17 004
*) Jedná se o aktiva a závazky související se zajištěním budoucích peněžních toků a úvěry.

Závazky v tis. Kč*)
2015
2014
-9 090
997
2 753
997
11 843

Úrokové swapy

Účetní hodnota aktiv a závazků, která je závislá na úrokové míře:

Úrokové riziko – analýza citlivosti
Společnost provedla citlivostní analýzu s cílem zjistit, jaký dopad by měla změna hodnoty těchto aktiv a závazků
v důsledku zvýšení úrokové míry o 1 % na zisk, resp. vlastní kapitál.
2015
--841

Zisk/ztráta
Vlastní kapitál
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2014
-64
-44

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Otevřené měnové deriváty k datu závěrky:

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Riziko změny cen komodit
Společnost je vystavena riziku spojenému s vývojem ceny elektrické energie a plynu s tím, že objem plynu je relativně nízký. Nákup elektřiny pro konečné zákazníky probíhá s cílem dosáhnout optimalizace nákupních cen v rámci
objemově omezené pozice. Řízení expozice je odvozeno zejména od limitů na maximálně přípustnou velikost otevřené pozice, možný finanční dopad se odvozuje od definovaných scénářů vývoje cen.
Cenové riziko u tradingových obchodů
Obchody, které Společnost neuzavírá primárně v přímé souvislosti se zajištěním silové elektřiny pro konečné zákazníky a vlastní spotřebu, jsou sledovány v rámci tzv. Volně obchodovatelného portfolia, kam se soustřeďují veškeré
tradingové obchody. Pro obchody ve volně obchodovatelném portfoliu jsou stanoveny limity, zejména pak závazné
limity na bázi tzv. stop loss, který představuje maximální přípustnou ztrátu, kterou je společnost ochotna přijmout.
Maximálně přípustný stop loss je nastaven pro celé sledované roční období, v rámci sledování jsou nastaveny dílčí
limity pro jednotlivá čtvrtletí ve výši ¼ tohoto celkového limitu. Možné ohrožení těchto limitů je sledováno pomocí
včasných indikátorů, které vycházejí z tržního ocenění již uskutečněných obchodů, tržní hodnoty otevřené pozice
a VaR (Value at Risk), pomocí kterého je odhadovaná možná cenová změna v daném časovém horizontu na definované hladině pravděpodobnosti.
K 31. 12. 2015 činí otevřená pozice ve volně obchodovatelném portfoliu celkem ca 0,18 TWh. Tyto obchody jsou
sjednány jako komoditní forwardy, kdy podkladovým aktivem jsou standardizované instrumenty, jejichž ceny jsou
kótovány na burzách. Pro jejich ocenění jsou využívána data závěrkových cen (settlement price), které veřejné trhy,
burzy, každodenně zveřejňují. Tyto kontrakty, resp. jejich hodnota kolísá z důvodu změn tržních cen a jsou proto
spojeny s rizikem změny cen elektřiny na velkoobchodním trhu.
Otevřené komoditní deriváty k datu závěrky:
Dohodnutá cena v tis. EUR Dohodnutá cena v tis. Kč
2015
2014
2015
2014
5 394
-145 773
--

Komoditní forwardy – otevřená pozice

Reálná hodnota v tis. Kč
2015
2014
-14 099
--

Účetní hodnota aktiv a závazků, která je závislá na ceně komodity:
Aktiva v tis. Kč *)
2015
2014
-------

Komoditní forwardy – VOP
Ostatní aktiva a závazy
Celkem

Závazky v tis. Kč *)
2015
2014
14 099
---14 099
--

Komoditní riziko – citlivostní analýza
Skupina provedla citlivostní analýzu s cílem zjistit, jaký dopad by měla změna hodnoty těchto aktiv a závazků v důsledku zvýšení ceny komodity na EEX o 1 % na zisk, resp. vlastní kapitál.

2015
1 317
--

Zisk (+)/ ztráta (-)
Vlastní kapitál
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v tis. Kč
2014
---

Společnost je vystavena kreditnímu riziku jednak z hlediska vztahů ke konečným zákazníkům v oblasti dodávky
a distribuce elektřiny a plynu a dále z hlediska expozice na velkoobchodním trhu s komoditami a v souvislosti
s uzavřenými zajišťovacími deriváty na OTC. Běžným postupem Společnosti je nepožadovat zajištění obchodních
pohledávek.
V oblasti dodávky a distribuce elektřiny nebo plynu, která je hlavní činností Společnosti, jsou aplikovány níže uvedené režimy, čímž je minimalizováno riziko nezaplacení pohledávek.
U zákazníků velkoodběratelů se odečty stavů měřidel a fakturace provádí měsíčně. Na úhradu odebrané, ale ještě
nevyfakturované elektřiny nebo plynu platí zákazníci měsíční nebo dekádní zálohy ve výši očekávané spotřeby, přičemž se bere v úvahu spotřeba minulých období, sezónnost a další faktory. Způsob stanovení zálohy je předmětem
smlouvy o dodávce. V případech neplacení za dodávku jsou zákazníci upomínáni. Pokud odběratel neuhradí pohledávky ani ve stanovené dodatečné lhůtě, dochází k přerušení dodávky elektřiny nebo plynu. Část velkoodběratelů
jistí úhradu budoucích pohledávek zálohami placenými v předstihu a kaucemi.
U zákazníků maloodběratelů se běžný odečet stavu měřidel a fakturace provádí jednou ročně, a na dodanou, ale
zatím nevyfakturovanou elektřinu nebo plyn jsou předepsány zálohy, které jsou stanoveny tak, aby odpovídaly velikosti a charakteru spotřeby. Stanovení ceny a způsobu placení je obsaženo ve smlouvě uzavřené se zákazníkem.
Pokud odběratel neuhradí pohledávky ani ve stanovené dodatečné lhůtě, dochází k přerušení dodávky elektřiny.
Bonita obchodních partnerů na velkoobchodním trhu s komoditami je prověřována a v závislosti na získané bonitě
mají partneři přiděleny limity expozice. Finanční deriváty na OTC bázi jsou sjednávány pouze s partnery s dostatečným stupněm bonity.
Ke koncentraci kreditního rizika nedochází.
Likvidní riziko
Likvidní riziko je řízeno prostřednictvím zachovávání průměrné výše peněz a peněžních ekvivalentů, bankovních
zdrojů a úvěrových nástrojů, průběžným sledováním předpokládaných a skutečných peněžních toků, a snahou
o přizpůsobování doby splatnosti finančních aktiv a závazků. V bodě „Půjčky“ je uvedena hodnota dodatečných
úvěrových zdrojů, které má Společnost k dispozici pro další snížení likvidního rizika, které však zatím nebyly čerpány. Společnost není vystavena významnému likvidnímu riziku a nemá problémy s platební schopností. Za účelem
optimalizace nákladů financování využívají společnosti Skupiny PRE společný cashpooling.
Ke koncentraci likvidního rizika nedochází.
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elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Kreditní riziko

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Ta b u l k y l i k v i d n í h o r i z i k a
Následující tabulky znázorňují zbytkovou splatnost nediskontovaných nederivátových finančních pohledávek a závazků Společnosti. Tabulka finančních závazků byla sestavena se zohledněním nejdříve možných termínů, kdy může
být Společnost požádána o splnění závazků. Analýza nezahrnuje pohledávky a závazky ve Skupině, se kterými není
spojeno žádné likvidní riziko.
Pohledávky 2015
Pozn.
Z obchodních vztahů		
Maržové vklady, složené jistiny		
Ostatní pohledávky vč. pohledávek
za prodané byty		
Celkem
(15)

Do 1 měsíce
1 053 977
32 430

1-3 měsíce
129 695
--

84
1 086 491

440
130 135

Pohledávky 2014
Pozn.
Z obchodních vztahů		
Maržové vklady, složené jistiny		
Ostatní pohledávky vč. pohledávek
za prodané byty		
Celkem
(15)

Do 1 měsíce
1 005 459
33 270

1-3 měsíce
136 506
--

711
1 039 440

166
136 672

3-12 měsíců Nad 12 měsíců
27 322
-4 023
34 821
494
31 839

Celkem
1 210 994
71 274

838
35 659

1 856
1 284 124

3-12 měsíců Nad 12 měsíců
26 356
-4 153
31 597

Celkem
1 168 321
69 020

1 526
32 035

1 703
33 300

4 106
1 241 447

Závazky 2015		
Do 1 měsíce
1-3 měsíce
3-12 měsíců Nad 12 měsíců
Celkem
Závazky z obchodních vztahů
(19)
778 977
17 817
29 443
-826 237
Ostatní finanční závazky
(19)
93 427
2 828
--96 255
Bankovní úvěry *)
(18)
295 686
2 000
763 407
3 488 492
4 549 585
Rezervy
(21)
---2 251
2 251
Celkem		
1 168 090
22 645
792 850
3 490 743
5 474 328
*) Vedením společnosti bylo rozhodnuto o refinancování úvěrů k době splatnosti v průběhu roku 2015 nově přijatými dlouhodobými úvěry
se splatností 3 až 10 let. Tyto úvěry jsou zmíněny v kapitole (19). V přehledu výše jsou uvedeny splatnosti úvěrů dle aktuálně platných
smluv.
Závazky 2014		
Závazky z obchodních vztahů
(19)
Ostatní finanční závazky
(19)
Bankovní úvěry
(18)
Rezervy
(21)
Celkem		

Do 1 měsíce
864 192
98 626
--962 818

1-3 měsíce
19 080
2 203
--21 283

3-12 měsíců Nad 12 měsíců
39 897
-10 092
-3 516 908
--2 270
3 566 897
2 270

Celkem
923 169
110 921
3 516 908
2 270
4 553 268

2015
20 384
331
7 701
28 416

2014
18 883
358
8 616
27 857

Závazky z leasingů – viz bod „Závazky z finančního leasingu“.
(27) Smlouvy o operativním leasingu (tis. Kč)
Splátky operativního leasingu zaúčtované do nákladů běžného období:

Nebytové prostory
Vozidla
Ostatní najatý majetek všeho druhu
Celkem

Společnost má v operativním nájmu zejména vozidla a nebytové prostory na dobu neurčitou. Management očekává, že výdaje na nájemné zůstanou v budoucnu reálně na současné úrovni, tedy u smluv uzavřených k 31. prosinci
2015 přibližně ve výši 28 mil. Kč ročně.
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V souladu s IAS 24 byly identifikovány níže uvedené spřízněné strany. Za spřízněné osoby jsou považovány i dceřiné
společnosti.
Náklady a výnosy vůči spřízněným osobám:
Prodej spřízněným osobám Nákupy od spřízněných osob
2015
2014
2015
2014
Pražská energetika Holding, a. s.
309
349
--Hlavní město Praha
188 358
202 661
201
9 352
EnBW Energie Baden-Württemberg AG *)
1 382 442
820 344
1 604 568
860 248
Netze, BW GmbH **)
697
---Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
395 945
901 439
1 581
861
Kolektory Praha, a. s.
6 402
6 978
--Obecní dům, a. s.
7 702
8 008
--TRADE CENTRE PRAHA a. s.
6 009
6 803
17 583
3 827
Celkem
1 987 864
1 946 582
1 623 933
874 288
*)	K 30. 4. 2014 se společnosti EnBW Trading GmbH a EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH sloučily se společností EnBW
Energie Baden-Württemberg AG a zanikly.
**) K 1. 2. 2014 došlo k přeměně EnBW Regional AG na Netze BW GmbH.

Pohledávky a závazky vůči spřízněným osobám:
Pohledávky
Závazky
2015
2014
2015
2014
Pražská energetika Holding, a. s. *)
51
25
114 293
95 227
Hlavní město Praha
42 074
36 736
5 322
4 933
EnBW Energie Baden-Württemberg AG **)
301
35
24 474
9 027
Netze, BW GmbH ***)
----Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
23 445
36 639
1 264
1 469
Kolektory Praha, a. s.
1 121
676
1 200
1 200
Obecní dům, a. s.
810
877
--TRADE CENTRE PRAHA a. s.
--1 642
1 518
Celkem
67 802
74 988
148 195
113 374
*)	Závazek 114 293 tis. Kč (resp.95 227 tis. Kč v 2014) přestavuje úvěr od mateřské společnosti Pražská energetika Holding a. s.
– viz bod „Půjčky“.
**)	K 30. 4. 2014 se společnosti EnBW Trading GmbH a EnBW Systeme Infrastruktur Support GmbH sloučily se společností EnBW
Energie Baden-Württemberg AG a zanikly.
***) K 1. 2. 2014 došlo k přeměně EnBW Regional AG na Netze BW GmbH.

Obchodní transakce byly uskutečněny za obvyklé ceny. Nesplacené částky nebyly zajištěny a byly uhrazeny na počátku následujícího roku.
Vyplacené dividendy
2015
992 754
707 989

Pražská energetika Holding, a. s.
Energie Baden-Württemberg AG
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2014
992 754
707 989

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

(28) Transakce se spřízněnými subjekty (tis. Kč)

elektřina v Praze od roku 1882 / Elektrické podniky královského hlavního města Prahy založeny v roce 1897 / třífázový proud pro Prahu od roku 1900

Odměny členů statutárních orgánů, dozorčí rady, závodní rady a nejužšího vedení:
2015
17
47 175

Počet osob
Odměny v tis. Kč

2014
21
45 841

Osobami s řídící pravomocí jsou členové představenstva, ředitelé společnosti a členové dozorčí a závodní rady.
Členové závodní rady, kteří jsou voleni z řad zaměstnanců, mají zároveň uzavřenu standardní pracovní smlouvu
odpovídající jejich profesi.
Vybrané osoby s řídící pravomocí mohou užívat osobní automobil i pro soukromé účely.
Pohledávky za osobami s řídící pravomocí
Společnost evidovala k 31. 12. 2015 pohledávky za osobami s řídící pravomocí v celkové výši 22 tis. Kč (12 tis.
Kč k 31. 12. 2014). Tyto položky jsou vykázány v položce „Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky“
a byly uhrazeny v průběhu ledna 2016.
Pohledávky a závazky vůči dceřiným společnostem

PREdistribuce, a. s.
PREměření, a. s.
eYello CZ, k. s.
Celkem

PREdistribuce, a. s.
PREměření, a. s.
eYello CZ, k. s..
PRE FVE Dačice, s. r. o.
PRE FVE Mikulov, s. r. o.
PRE FVE Pozořice, s. r. o.
Celkem
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Obchodní a ostatní pohledávky
PRE k 31. 12.
2015
2014
82 665
63 395
11 525
15 639
15 450
9 222
109 640
88 256

Obchodní a ostatní závazky
PRE k 31. 12.
2015
2014
1 630 349
1 685 668
1 149
1 427
5 688
6 458
1 637 186
1 693 553

Půjčky a pohledávky
z cashpoolingu
PRE k 31. 12.
2015
2014
2 866 697
2 828 608
772 678
492 035
-4 761
271 409
40 054
54 314
-244 413
-4 209 511
3 365 458

Půjčky a závazky
z cashpoolingu
PRE k 31. 12.
2015
2014
-7 570
--1 643
-53 785
-9 401
---64 829
7 570

Samostatná účetní závěrka 2015

PREdistribuce, a. s.
z toho: Silová elektřina a distribuční služby
Služby
Zásoby
Dividendy
Úroky z půjček
PREměření, a. s.
z toho: Služby
Prodej elektřiny
Zásoby
Dividendy
Úroky z půjček
eYello CZ, k. s.
z toho: Silová elektřina a plyn a distribuční služby
Služby
Dividendy
Úroky z půjček
Převod podílu na VH
PRE FVE Dačice, s. r. o.
z toho: Úroky z půjček
PRE FVE Mikulov, s. r. o.
z toho: Úroky z půjček
PRE FVE Pozořice, s. r. o.
z toho: Úroky z půjček
Celkem

Výnosy PRE
2014
2 417 101
444 529
749 250
6 958
1 158 000
58 364
133 573
117 745
		
-160
--19 965
15 668
76 139
46 012
66 960
31 300
9 123
11 678
-2999
56
34
-1
2 713
54
2 713
54
314
-314
-1 413
-1 413
-2 530 683
2 596 740
2015
2 316 974
421 159
723 158
8 140
1 080 000
84 517
133 130
113 165

Náklady / Výdaje PRE
2015
2014
5 935 643
6 511 198
5 916 547
6 491 462
19 088
19 736
----8
-13 274
14 749
5 570
7 831
7 704
6 916
-----2
5 664
6 458
--------5 664
6 458
2
-2
---------5 954 583
6 532 405

Veškeré transakce s dceřinými společnostmi byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek. Společnost neutrpěla žádnou újmu z obchodování se spřízněnými osobami.

(29) Události po datu sestavení účetní závěrky
V březnu 2016 získala PRE 100 % akcií společnosti KORMAK Praha a. s., regionálního poskytovatele elektromontážních služeb. Jako součást této transakce PRE rovněž získala 100% podíl ve společnosti KORMAK nemovitosti s. r. o.,
která vlastní a pronajímá několik nebytových objektů.

V Praze dne 20. dubna 2016

Pavel Elis
předseda představenstva
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Náklady a výnosy vůči dceřiným společnostem
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává výroční zpráva podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Pražská energetika, a. s.,
a Skupiny PRE za rok 2015 a o vyhlídkách jejich budoucího vývoje. Ve výroční zprávě nebyly vědomě opomenuty či
zkresleny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy.
V Praze dne 20. dubna 2016

Pavel Elis
předseda představenstva
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Čestné prohlášení

AMM
B2B
B2C
BOZP
CES
CEP
ČSRES
DLHM
DLNM
ERÚ
EU
eYello
FVE
FVE Dačice
FVE Mikulov
FVE Pozořice
GWh
HDO
HMP
kV
MO
MWh
MW
NN
OTC
OTE
PP
PRE
PREdi
PREH
PREm
PXE
TR
TWh
ÚOHS
VN
VVN
VZZ

Automatic Metering Management
velkoodběratel
maloodběratel
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Centrum služeb PRE
Centrum energetického poradenství
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
Energetický regulační úřad
Evropská unie
eYello CZ, k. s., dceřiná společnost PRE
fotovoltaická elektrárna
PRE FVE Dačice, s. r. o., 100% dceřiná společnost PREm
PRE FVE Mikulov, s. r. o., 100% dceřiná společnost PREm
PRE FVE Pozořice, s. r. o., 100% dceřiná společnost PREm
gigawatthodina
hromadné dálkové ovládání
hlavní město Praha
kilovolt
maloodběratel
megawatthodina
megawatt
nízké napětí
Over-the-counter
OTE, a. s., operátor trhu s elektřinou a plynem v ČR
Pražská plynárenská, a. s.
Pražská energetika, a. s.
PREdistribuce, a. s., 100% dceřiná společnost PRE
Pražská energetika Holding a. s.
PREměření, a. s., 100% dceřiná společnost PRE
Pražská energetická burza
transformační stanice
terawatthodina
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
vysoké napětí
velmi vysoké napětí
výkaz zisku a ztráty
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ADRESY A KONTAKTNÍ ÚDAJE SKUPINY PRE
Pražská energetika, a. s.

Adresa
Praha 10, Na Hroudě 1492/4

PSČ
100 05

Telefon
267 055 555, 840 550 055

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2405.
Web:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:

www.pre.cz
pre@pre.cz
60193913
CZ60193913
Československá obchodní banka, a. s.
4001-0900109423/0300

Pražská energetika, a. s.
Zákaznické centrum PRE

Adresa
Praha 1, Jungmannova 36/31
Praha 4, Vladimírova 64/18
Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11
Praha 10, Na Hroudě 1492/4

Zákaznická linka PRE
Informace pro tisk PRE
PREdistribuce, a. s.
Poruchová služba
PREměření, a. s.
Centrum služeb PRE (CES)

PSČ
110 00
140 00
100 00
100 05

Telefon
267 055 555, 840 550 055
267 055 555, 840 550 055
267 055 555, 840 550 055
267 051 102

Praha 5, Svornosti 3199/19a
150 00
www.predistribuce.cz		
e-mail: distribuce@pre.cz		
Praha 2, Kateřinská 1528/9
120 00
e-mail: poruchy@pre.cz		

267 055 555, 840 550 055

Praha 10, Na Hroudě 2149/19
100 05
www.premereni.cz
e-mail: mereni@pre.cz		
Praha 1, Jungmannova 747/28
110 00
e-mail: centrum.sluzeb@pre.cz
objednávka služeb: servis.prem@pre.cz
premobilita@pre.cz		

Poruchová linka: 1236
267 055 555, 840 550 055
840 550 055, 733 143 143
734 234 832

eYello CZ, k. s.

Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11
100 00
www.yello.cz,		
e-mail: yello@yello.cz		

267 056 704, 840 555 777

PRE FVE Dačice, s. r. o.

Praha 10, Na Hroudě 2149/19

100 00

267 055 555, 840 550 055

PRE FVE Mikulov, s. r. o.

Praha 10, Na Hroudě 2149/19

100 00

267 055 555, 840 550 055

PRE FVE Pozořice, s. r. o.

Praha 10, Na Hroudě 2149/19

100 00

267 055 555, 840 550 055

Skupina PRE
Výroční zpráva 2015

144

Adresy a kontaktní údaje
Skupiny PRE

Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4
100 05 Praha 10
www.pre.cz
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