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Základní informace o společnosti 
 
E.ON Distribuce, a.s., (dále jen ECD) 
 
byla založena v roce 2004 dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991 
Sb., na dobu neurčitou, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1391. 
 
IČ:  26078198 
Sídlo:  Lannova 16, 370 49 České Budějovice 
Telefon: 387 861 111 
Fax:  386 359 803 
E-mail: info@eon.cz 
Internet: www.eon.cz 
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Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
Vážené dámy a pánové, 
 
akciová společnost E.ON Distribuce během uplynulého roku 2006, druhého roku své 
existence, nadále upevnila svou pozici spolehlivého dodavatele distribučních služeb. 
Hlavní aktivity společnosti se zaměřovaly na optimalizaci interních struktur a zajištění 
nediskriminačního chování vůči všem účastníkům trhu s elektřinou. S cílem dosáhnout  
společnou distribucí elektřiny a zemního plynu konkurenční výhody, byla zahájena 
integrace distribuční části plynárenské společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. do naší 
společnosti. Tak jako loňský rok i v roce 2006 prověřily mimořádné provozní stavy 
v distribuční soustavě, mající za důsledek vyhlášení stavu nouze na celém území České 
republiky, vysokou kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb.  
 
V souladu s hospodářským růstem v České republice a v rámci investičního programu 
společnost významným způsobem podpořila strategický rozvoj průmyslových zón. 
Například v září 2006 byla uvedena do provozu nová transformovna 110/22 kV Brno – 
Černovice, která umožní využití jedné z největších průmyslových zón v České republice, 
Brno, Černovická terasa. Realizace dalších významných investičních záměrů byla na 
základě požadavků zákazníků projekčně zahájena v roce 2006 a realizace proběhne v roce 
2007. Všechny investiční akce jsou prováděny šetrným způsobem k životnímu prostředí. 
 
Během uplynulého roku probíhala aktivní komunikace se stáními institucemi, a to zejména 
při předávání dat Energetickému regulačnímu úřadu, ale i v rámci oboustranných jednání 
za účelem nastavení optimálních parametrů regulace umožňující transparentní a 
spravedlivou návratnost investovaného kapitálu nutnou k zajištění kvality a spolehlivosti 
distribučních služeb. Ve spolupráci s dalšími státními institucemi se naše společnost 
aktivně podílela na procesu tvorby energetické legislativy zabezpečující aktuální a stabilní 
legislativní rámec pro podmínky podnikání v oblasti energetiky na českém trhu.  
 
Z pohledu plnění našich stanovených úkolů, ale i dosažených podnikatelských úspěchů lze 
uplynulý rok 2006 hodnotit velice pozitivně. Rád bych na tomto místě poděkoval 
zaměstnancům společnosti za jejich obětavost a pracovní nasazení, ale také všem 
obchodním partnerům za dobrou spolupráci. 
 

 
 
 
 
 
 

Josef Havel 
předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s. 
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Profil společnosti 
 
Strategie 
 
E.ON Distribuce, a.s., je v rámci energetické skupiny E.ON v České republice zodpovědná 
za oblast provozování distribuční soustavy. Je licencována podle energetického zákona a 
regulována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Nezastupitelný pro celou skupinu je 
i výkon ekonomických činností, zejména povinností regulovaného subjektu vůči ERÚ a 
dalším institucím. 
 
E.ON – Historie vývoje spolupráce 
 
Od roku 1915 
Začátek dovozu hnědého uhlí ze severních Čech pro provoz německých uhelných elektráren 
společností Bayernwerk (předchůdcem E.ON Energie AG). 
Od roku 1972 
Začátek společného obchodování s elektrickou energií mezi společností Bayernwerk a ČSSR. 
Od 80. let 
Společnost Bayernwerk začíná využívat pro přepravu zemního plynu také plynovod tehdejší 
ČSSR. 
Od roku 1992 
Zahájení spolupráce v rámci technické komise pro paralelní provoz energetických systémů 
CENTREL a UCPTE. 
Od roku 1992 
Společný vývoj opatření proti velkým poruchám, založení společných podniků. 
1995 
600 MW stejnosměrná spojka společnosti Bayernwerk zajistila zapojení České republiky do 
energetického systému západní Evropy. 
Od roku 1998 
Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech. 
1999 
Založení společnosti Bayernwerk Bohemia, s.r.o. 
Od roku 2000 
Nabytí podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech od obcí a ostatních investorů. 
2003 
Transakce s českou energetickou společností ČEZ a Energie AG Oberösterreich, převzetí 
majoritních podílů regionálních dodavatelů elektrické energie JME a JČE. 
2004 
Dokončení projektu „czech.on“ a tím odpovídající začlenění JME a JČE do skupiny E.ON. 
2005 
Realizace a naplnění zákonem požadovaného oddělení výroby, prodeje a distribuce elektřiny, 
tzv. unbundlingu a vytvoření tří samostatných společností skupiny E.ON Czech. 
2006 
Vstup energetické skupiny E.ON na plynárenský trh na základě dohody o výměně akcií 
s energetickou společností RWE. 
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Významné události roku 2006 
 
leden 
Distribuční území energetické skupiny E.ON bylo zasaženo silnou sněhovou kalamitou. Na 
území Jihočeského kraje byl vyhlášen stav nouze. 
únor 
Mezi společnostmi E.ON Czech Holding AG a RWE (RWE Energy, RWE Gas 
International) byla uzavřena dohoda o výměně podílů v plynárenství v České republice. 
březen 
Distribuční oblast energetické skupiny E.ON postihly rozsáhlé záplavy.  
duben 
Energetická společnost E.ON věnovala 10 mil. Kč na zmírnění následků povodní 
v regionech jižní Čechy a jižní Morava. V rámci projektu orientace na zákazníka byl zřízen 
nový útvar Management stížností. 
květen 
Skupiny E.ON Czech a Czech Coal oznámily svůj první významný společný projekt ve 
společnostech Teplárna Otrokovice, a.s., a Energetika Malenovice, a.s. 
červen 
Od 1.6.2006 byla spuštěna nová služba pro zákazníky – Alianční partneři.  
červenec 
Českou republiku zasáhl kolaps přenosové soustavy, dispečink společnosti ČEPS vyhlásil 
stav nouze, který se projevil i na provozu přenosové soustavy E.ON Distribuce, a.s. 
srpen 
V druhé aukci elektřiny na Českomoravské komoditní burze v Kladně při virtuální aukci 
nabídli obchodníci o 17,1% více než v roce 2005. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
schválil převod většinového podílu Teplárny Otrokovice, a.s. na společnost 
E.ON Energie, a.s. 
září 
Slavnostní zprovoznění nové transformovny 110/22 kV v Brně – Černovicích. Společně 
s jihočeským Integrovaným záchranným systémem proběhl nácvik záchranné akce u 
rozvodny v Dasném. 
říjen 
Tým Práce pod napětím byl oceněn na celokoncernovém vyhlášení soutěže E.ON Award 
v Düsseldorfu. V prostoru rozvodny Dasný se uskutečnilo společné cvičení integrovaného 
záchranného systému a energetické skupiny E.ON. 
listopad 
Energetická skupina E.ON zrealizovala odkup 39,16% akcií Oberösterreichische Ferngas 
AG v Jihočeské plynárenské, a.s., a tím vzrostl podíl energetické skupiny E.ON vzrostl na 
celkových 99,04%. 
prosinec 
Oblast Zlínska byla postižena větnou smrští, která zapříčila výpadky v přenosové soustavě 
E.ON Distribuce, a.s. V Brně a v Českých Budějovicích se uskutečnilo setkání zaměstnanců 
energetické skupiny E.ON. 
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Představenstvo společnosti 
 
Složení představenstva k 31. prosinci 2006 bylo následující:  

 
Dozorčí rada společnosti 
 
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2006 bylo následující:  

 
 

 Funkce Jmenován Poznámka 
Ing. Josef Havel  předseda 09.12.2004 členem od 26.10.2004 
Ing. Zdeněk Bauer místopředseda 09.12.2004 členem od 26.10.2004 
Ing. Marián Kopčík  člen 26.10.2004  

 Funkce Jmenován/a Poznámka 
Lorenz Pronnet předseda 22.3.2005 členem od 01.01.2005 
Peter Ficht místopředseda 22.3.2005 členem od 01.01.2005 
Karel Dietrich-Nespěšný člen 23.8.2004  
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Orgány společnosti 
 
Představenstvo společnosti, k 31. prosinci 2006 
 
Ing. Josef Havel, předseda představenstva  
Narodil se 6. listopadu 1951 v Českých Budějovicích. Je absolventem Českého vysokého 
učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické, obor výroba a rozvod elektrické 
energie (1975). Postgraduálně studoval stejný obor na Fakultě elektrotechnické Vysoké 
školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od počátku své profesní dráhy byl zaměstnancem 
Jihočeské energetiky, a.s. a jejích předchůdců. Vykonával zde funkci technického ředitele 
a později rovněž funkci předsedy představenstva. 
 
Ing. Zdeněk Bauer, místopředseda představenstva 
Narodil se 17. května 1958 v Brně. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor 
elektroenergetika. Absolvoval dvouleté postgraduální studium výpočetní techniky, 
zahraniční stáže v Holandsku a Velké Británii a studijní pobyty na univerzitách v USA - 
Miami a Jacksonvillu. Působil v Jihomoravské energetice, a.s. jako obchodní ředitel 
a ředitel divize Prodej, od roku 1999 zastával funkci člena představenstva. 
 
Ing. Marián Kopčík, člen představenstva 
Narodil se 16. listopadu 1961 v Bardějově. Je absolventem Vysokého učení technického 
v Praze, obor ekonomika a řízení elektroenergetiky. Po ukončení studia pracoval od roku 
1985 v Moravských elektrotechnických závodech v Brně, v oblasti financování a 
plánování. Od roku 1992 pracoval v Jihomoravské energetice, a.s., naposledy jako ředitel 
sekce Ekonomika a následně jako člen představenstva. 
 
Dozorčí rada společnosti, k 31.12.2006 
 
Lorenz Pronnet, předseda dozorčí rady 
Narodil se 13. ledna 1963 v Mnichově, ve Spolkové republice Německo. Je absolventem 
Maximilians-Universität se zaměřením na revizi a důvěrnickou správu banky. Od listopadu 
2001 jednatel společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. Od roku 2004 je členem představenstva 
akciové společnosti E.ON Česká republika. 
 
Peter Ficht, místopředseda dozorčí rady 
Narodil se 12. listopadu 1959 v Norimberku, ve Spolkové republice Německo. Je 
absolventem Univerzity Erlangen, studijní obor právo. Od května 2004 je členem 
představenstva E.ON Czech Holding, a.s. a jednatelem E.ON Bohemia s.r.o. V současné 
době je členem představenstva E.ON Czech Holding, a.s., je členem představenstva E.ON 
Česká republika, a.s. (od 1.1.2005) a členem dozorčí rady VČP, a.s. a SMP, a.s. Od roku 
2004 je členem představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika. 
 
Karel Dietrich-Nespěšný, člen dozorčí rady 
Ing. Karel Dietrich-Nespěšný se narodil 3. května 1964 v Sokolově. V roce 1987 odešel do 
Německa, kde ve Würzburgu vystudoval vysokou školu ekonomickou. Od roku 1998 
pracoval pro společnost Bayernwerk, nynější E.ON, v distribuční společnosti EVO. 
V listopadu 1999 přešel v rámci koncernu do společnosti E.ON Bohemia zpět do České 
republiky. Od 1. ledna 2001 byl zaměstnancem akciové společnosti Jihomoravská 
energetika, a.s., kde zpočátku zastával funkci ředitele sekce Ekonomika a následně funkci 
místopředsedy představenstva.    
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti spol. a o stavu 
jejího majetku 
 
Podnikatelské prostředí 

Uplynulý rok 2006, druhý rok existence společnosti, byl ve znamení optimalizace 
interních procesů. Společnost prokázala své postavení spolehlivého dodavatele 
distribučních služeb i při mimořádných stavech v elektrizační soustavě, jejichž důsledkem 
bylo vyhlášení stavu nouze začátkem roku 2006 v oblasti Jihočeského kraje a začátkem 
roku 2007 na celém území ČR. Hlavní prioritou společnosti bylo i nadále zajištění 
spolehlivé distribuce elektrické energie. Dalším významným úkolem pro společnost bylo a 
i pro rok 2007 zůstává, plnit povinnosti dle § 25a zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 
(Energetického zákona), tj. zajistit nezávislost provozovatele distribuční soustavy na 
činnostech netýkajících se distribuce elektřiny. Konkrétně to pak znamená splnění všech 
požadavků stanovených Programem opatření. 
 
Hospodaření společnosti 

Celkové výnosy společnosti dosáhly za uplynulý rok 12 362 mil. Kč při celkových 
nákladech 10 293 mil. Kč. Nejvýznamnější nákladové položky představují náklady nákupu 
služeb přenosové soustavy a okolních distribučních soustav, nákup služeb v rámci skupiny 
E.ON, náklady na nákup elektřiny a odpisy. 
 
Provozování distribuční soustavy 

Distribuční soustavou bylo přeneseno celkem 12 979 GWh elektrické energie. 
Maximálního zatížení distribuční soustavy ve výši 2 347,7 MW bylo dosaženo 25. ledna 
2006. Výnosy z distribuce elektřiny činily celkem 11 257 mil. Kč a přímé náklady na 
zajištění distribučních služeb 4 768 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek před zdaněním 
byl dosažen ve výši  2 471 mil. Kč, což představuje jeho navýšení proti plánované hodnotě 
1 701 mil. Kč o 47 %. Příznivý hospodářský výsledek byl pozitivně ovlivněn zejména 
vyšší marží z distribuce elektřiny v důsledku vyšších tržeb za distribuci a výrazně nižších 
přímých nákladů na distribuci. Výše těchto skutečných nákladů byla významně ovlivněna 
nižšími cenami za nákup služeb, než bylo plánováno. Pozitivní vliv mělo i proúčtování 
výnosů z goodwillu ve výši 775 mil. Kč a snížení objemu množství elektřiny nakupované 
na ztráty a vlastní spotřebu o téměř 290 mil. Kč než bylo plánováno.  

Aktiva společnosti dosáhla 32 864 mil. Kč, z čehož dlouhodobý majetek tvořil  
29 104 mil. Kč. Objem investičních prostředků vložených do hmotného majetku 
společnosti E.ON Distribuce, a.s. dosáhl v roce 2006 hodnoty 2 540 mil. Kč. Společnost 
v rámci své investiční činnosti kromě údržby, obnovy a rozšíření zařízení aktivně 
přistupuje ke strategickému  rozvoji průmyslových zón.  

V září 2006 byla uvedena do provozu nová transformovna 110/22 kV Brno – 
Černovice, která významnou měrou přispěje k využití jedné z největších průmyslových zón 
v České republice, Brno, Černovická terasa. Příprava některých investičních záměrů byla 
na základě požadavků obcí a investorů urychlena a stavby byly přesunuty již do roku 2007. 
Jedná se například o obnovu venkovního vedení 110 kV na trase Sokolnice – Komárov, 
výstavbu nové rozvodny a transformovny 110/22 kV pro zajištění napájení průmyslové 
zóny v Pohořelicích a Holešově. 
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V souladu s plněním povinností provozovatele distribuční soustavy jsme postupně 
od počátku roku ve zkrácených termínech uzavřeli pro rok 2006 smlouvy o distribuci 
elektřiny se všemi účastníky trhu s elektřinou v oblasti E.ON nebo smlouvu o sdružených 
službách se společností E.ON Energie, a.s. Našimi hlavními obchodními partnery jsou 
společnost ČEPS, a.s., Operátor trhu s elektřinou, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a E.ON 
Energie, a.s.  
 
 
Personální řízení 

Společnost E.ON Distribuce, a.s., v uplynulém roce zaměstnávala 29 zaměstnanců 
v průměrném přepočteném stavu. V roce 2006 zabezpečila společnost pro své zaměstnance 
kvalitní sociální program. V oblasti ochrany a bezpečnosti práce byly aktivity zaměřeny 
především na realizaci školení v oblasti úrazové prevence. V důsledku těchto aktivit nebyl 
evidován žádný pracovní úraz. 
 
Životní prostředí 
 Aktivity společnosti E.ON Distribuce, a.s. v oblasti ochrany životního prostředí 
byly v roce 2006 prováděny a zajišťovány společností ECO trend s.r.o., která patří do 
skupiny E.ON v ČR. Pro zajištění ochrany životního prostředí byly vypracovány a 
zavedeny nezbytné interní podnikové předpisy pro všechny dotčené oblasti životního 
prostředí, jako je ochrana přírody a krajiny, odpadové hospodářství, vodní hospodářství a 
udržování čistoty vzduchu. Zavedená a realizovaná preventivní opatření přispěla k tomu, 
že se v roce 2006 nevyskytla ani poškození, ani ohrožení životního prostředí v důsledku 
provozních činností společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
 
Mimořádné události 
 O kvalitě našich sítí a technickém zabezpečení dodávek jsme se mohli přesvědčit 
při mimořádných stavech vyvolaných jednak sněhovou kalamitou začátkem roku 2006 a 
orkánem Kyrill koncem ledna roku 2007. Zvláště zasaženou oblastí byl jihozápad 
jihočeského regionu, stejně tak jako západní část jihomoravského regionu našeho 
zásobovacího území. Ve všech těchto oblastech byl vyhlášen stav nouze. Větrný orkán 
způsobil ca. 2300 poruch a zasaženo bylo ca. 300 tisíc odběrných míst. Na odstranění 
poruch a obnově dodávek se podílelo více jak 500 zaměstnanců skupiny E.ON Czech a 
další externí dodavatelé. Ve spolupráci se složkami krizového štábu kraje se podařilo 
během několika málo dnů obnovit a zabezpečit opět spolehlivou dodávku elektřiny.  
 
Budoucí vývoj 
 Stěžejním úkolem v roce 2007 bude dokončení procesu restrukturalizace dle 
požadavků unbundlingu, a to i ve vazbě na integraci procesů distribuce plynu do 
společnosti E.ON Distribuce, a.s. Toto bude dosaženo důsledným provedením všech 
potřebných kroků s cílem stabilizace nové organizační struktury a tím naplnění požadavků 
Směrnice 2003/54/ES o unbundlingu a Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném 
znění. 
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Uplynulý rok lze hodnotit velmi pozitivně. Společnost prokázala, že trvale 
představuje silného a spolehlivého dodavatele kvalitních distribučních služeb na českém 
energetickém trhu. Závěrem bych tímto chtěl poděkovat všem zaměstnancům a členům 
řídících orgánů společnosti za jejich osobní přínos k dosažení dobrých společných 
výsledků. Děkuji také spolupracujícím úřadům, institucím a obchodním partnerům za 
velmi dobrou spolupráci a těším se na její pokračování v dalším období. 
 

 
 
 
 
 
 

Josef Havel 
předseda představenstva 
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami   
 
Představenstvo společnosti E.ON Distribuce, a.s. v souladu s ustanovením § 66a odst.  
9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění zpracovalo tuto zprávu 
o vztazích mezi společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České 
Budějovice, jako osobou ovládanou a společností E.ON Energie AG, se sídlem Brienner 
Str. 40, 80333 Mnichov, Spolková republika Německo, jako osobou ovládající a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1.ledna 2006 do  
31. prosince 2006 („sledované účetní období“).  
 
E.ON Distribuce, a.s. byla během sledovaného účetního období řízena společností E.ON 
Czech Holding Verwaltungs-GmbH (jediný akcionář společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
k 31.prosinci 2006). Společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH je dceřinou 
společností společnosti E.ON Czech Holding AG (podíl ve výši 99,998%) a společnosti 
E.ON Energie AG (podíl ve výši 0,002%). E.ON Czech Holding AG byla ovládána 
prostřednictvím managementu E.ON Energie AG (100% podíl).  
 
E.ON Energie AG jakožto osoba ovládající společnost E.ON Distribuce, a. s. je členem 
skupiny E.ON AG se sídlem E.ON Platz, 40479 Düsseldorf.  
 
E.ON Energie AG se sídlem Brienner Str. 40, 80333 Mnichov měla prostřednictvím 
E.ON Czech Holding AG resp. E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH během 
sledovaného účetního období podstatný vliv na řízení společnosti E.ON Distribuce, a.s. 
 
I. Ovládaná osoba 
 
Obchodní společnost E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 
České Budějovice, identifikační číslo 260 78 198, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1391. 
 
II. Ovládající osoba 
 
Obchodní společnost E.ON Energie AG, se sídlem Brienner Str. 40, 80333 Mnichov, 
Spolková republika Německo. 
 
III. Ostatní propojené osoby 
 
Propojenými osobami ve smyslu §66a, odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku se dále rozumí rovněž následující společnosti (uváděny jsou pouze společnosti, 
se kterými byly ve sledovaném účetním období uzavřeny smlouvy, učiněny jiné právní 
úkony či ostatní opatření): 
 
E.ON Česká republika, a.s. 
E.ON Energie, a.s. 
Jihočeská plynárenská, a.s. 
Teplárna Otrokovice a.s. 
Teplárna Tábor a.s. 
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IV. Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během sledovaného účetního 
období 
 
Během sledovaného účetního období byly mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a 
mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou uzavřeny 
následující smlouvy, jejichž předmětem jsou tato plnění:  
 
Společnost Druh smlouvy Předmět plnění 
E. ON Česká republika, a.s. smlouva o 

poskytování služeb 
Poskytování služeb dodavatelem 
E.ON Česká republika, a.s. 
objednateli E.ON Distribuce, a.s. 

E. ON Česká republika, a.s. smlouva o nájmu 
nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 
pronajímatele E.ON Distribuce, 
a.s. nájemci E.ON Česká 
republika, a.s. 

E. ON Česká republika, a.s. smlouva o 
poskytování služeb  

Přefakturace služeb elektronických 
komunikací poskytovaných třetími 
osobami ze strany E.ON Česká 
republika, a.s. společnosti E.ON 
Distribuce, a.s. 

E.ON Česká republika, a.s. smlouva o 
poskytování služeb –3 
dodatky 

Specifikace parametrů 
poskytovaných služeb mezi 
dodavatelem E.ON Česká 
republika, a.s. a objednatelem 
E.ON Distribuce, a.s. pro období 
1-3/2006 

E.ON Česká republika, a.s. smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení 
věcného břemene 

Budoucí závazek zavázaného 
E.ON Česká republika, a.s. zřídit 
ve prospěch oprávněného E.ON 
Distribuce, a.s.  právo odpovídající 
věcnému břemeni ke smlouvou 
určenému pozemku 

E.ON Energie, a.s. Smlouva o 
poskytování služeb –3 
dodatky 

Specifikace parametrů 
poskytovaných služeb mezi 
dodavatelem E.ON Energie, a.s. a 
objednatelem E.ON Distribuce, 
a.s. pro období 1-3/2006 

E.ON Energie, a.s. smlouva o nájmu 
nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 
povahy energeticko-technických 
zařízení pronajímatele E.ON 
Energie, a.s. společnosti E.ON 
Distribuce, a.s. 

E.ON Energie, a.s. smlouva o 
poskytování služeb 

Poskytování služeb dodavatelem 
E.ON Energie, a.s. objednateli 
E.ON Distribuce, a.s. 

E.ON Energie, a.s. smlouva o dodávkách 
elektřiny 

Dodávka elektřiny dodavatelem 
E.ON Energie, a.s. odběrateli 
E.ON Distribuce, a.s.  

E.ON Energie, a.s. smlouva o připojení Připojení odběrného zařízení E.ON 
Energie, a.s. k distribuční soustavě 
provozovatele E.ON Distribuce, 
a.s. 

E.ON Energie, a.s. smlouva o úhradě 
nákladů 

Úhrada nákladů se zajištěním 
vybraných služeb  poskytovaných 
ze strany E.ON Energie, a.s. ve 
prospěch E.ON Distribuce, a.s. 

Jihočeská plynárenská, a.s. 2 smlouvy o připojení 
k distribuční soustavě 

Připojení společnosti Jihočeská 
plynárenská a.s. 
k elektroenergetické distribuční 
soustavě E.ON Distribuce, a.s. 
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Teplárna Otrokovice a.s. smlouva o připojení Připojení odběrného místa 
společnosti Teplárna Otrokovice 
a.s. k distribuční soustavě 
provozovatele  
E.ON Distribuce, a.s. 

Teplárna Tábor a.s. smlouva o postupu při 
provádění stavebních 
úprav 

Úprava práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s 
prováděním investiční výstavby a 
stavebních úprav ze strany 
společnosti Teplárna Tábor, a.s.  

Teplárna Tábor, a.s. smlouva o distribuci 
elektřiny 

Distribuce elektřiny ze strany 
provozovatele distribuční soustavy 
E.ON Distribuce, a.s. pro 
zákazníka Teplárna Tábor, a.s. 

Teplárna Tábor, a.s. kupní smlouva  Prodej nemovitosti prodávajícím 
E.ON Distribuce, a.s. kupujícím 
Teplárna Tábor, a.s. 

Teplárna Tábor, a.s. smlouva o převzetí 
práv a povinností ze 
stavebního povolení 

Převod práv a povinností ze 
stavebního povolení z postupitele 
Teplárna Tábor, a.s. na postupníka 
E.ON Distribuce, a.s. 

 
Plnění a protiplnění vyplývající z těchto smluv byla uskutečněna na základě obvyklých 
podmínek na trhu a na základě obecně závazných právních předpisů. 
 
V. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob 
 
V průběhu sledovaného účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající nebo osob 
ovládaných stejnou ovládající osobou učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných 
právních úkonů uskutečňovaných na základě ustanovení obecně závazných právních 
předpisů ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě či osobě jí ovládané (např. úkony 
uskutečňované vůči akcionáři ovládané osoby).  
 
VI. Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob 
 
V průběhu sledovaného účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající nebo 
osob ovládaných stejnou ovládající osobou přijata či uskutečněna žádná opatření mimo 
rámec běžných opatření uskutečňovaných na základě ustanovení obecně závazných 
právních předpisů ovládanou osobou ve vztahu k ovládající osobě či osobě jí ovládané 
(např. úkony uskutečňované vůči akcionáři ovládané osoby). 
 
VII. Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady 
 
Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, 
ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. 
 
VIII. Důvěrnost informací 
 
Za důvěrné jsou v rámci skupiny považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí 
obchodního tajemství ovládající, ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, 
které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále jsou to veškeré 
informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými 
informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob. 
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Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, s ohledem na ustanovení 
§ 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neobsahuje tato zpráva 
informace tohoto charakteru. 
 
IX. Závěr 
 
Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., dne 5. března 2007.  
 
Za představenstvo ovládané osoby E.ON Distribuce, a.s.: 
 
V Brně dne 5. března 2007 
 
Za představenstvo ovládané osoby E.ON Distribuce, a.s. 

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Josef Havel                             Ing. Zdeněk Bauer 
předseda představenstva                                                        místopředseda představenstva 
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Zpráva dozorčí rady společnosti 
 
Dozorčí rada společnosti E.ON Distribuce, a.s. zasedala v roce 2006 celkem dvakrát, 
ostatní usnesení byl přijata rozhodnutím mimo zasedání. V souladu se stanovami 
společnosti, obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy prováděla své 
úkoly. Dozorčí rada kontrolovala podnikatelskou činnosti společnosti a plnění úkolů 
představenstva. Na svých zasedáních byla dozorčí rada průběžně informována o důležitých 
událostech ve společnosti.  
 
Předseda dozorčí rady byl v kontaktu se společností i mimo zasedání a byl průběžně 
informován o aktuálním stavu hospodářské situace a strategickém vývoji společnosti. 
Dozorčí radě byly tímto dány podmínky, které ji umožnily, plnit předepsané funkce během 
celého roku 2006. 
 
Dozorčí rada ve smyslu stanov přezkoumala a odsouhlasila účetní závěrku za rok 2006, 
která byla přezkoumána auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. V souladu 
s výrokem auditora dospěla dozorčí rada k závěru, že účetní závěrka za rok 2006 věrně 
zobrazuje majetkovou a finanční situaci a výsledky podnikání společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., za rok 2006. Účetnictví je ve společnosti vedeno v souladu 
s odpovídajícími právními předpisy. Dozorčí rada přezkoumala a schválila bez výhrad 
návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada dále přezkoumala dle § 66a obchodního zákoníku 
vypracovanou zprávu o propojených osobách za rok 2006 a shledala ji úplnou, řádně 
vypovídající a odpovídající požadavkům zákonných předpisů.  
 
Dalším důležitým tématem zasedání dozorčích rad byly investice do sítí za účelem zvýšení 
zásobovací spolehlivosti a rozvoje průmyslových zón, témata regulace a plnění opatření 
Compliance programu.  
 
Dozorčí rada konstatuje, že její činnost, stejně tak jako podnikatelská činnost společnosti 
E.ON Distribuce, a.s., probíhala v souladu s výše zmíněnými předpisy a rozhodnutími 
valné hromady i dozorčí rady.   
 

 
 
 
 
 
 

Lorenz Pronnet 
předseda dozorčí rady 
 

 



  Strana 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva nezávislých auditorů 
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Účetní závěrka k 31.12.2006 
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Název společnosti: E.ON Distribuce, a.s. 
Sídlo: Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice 

Identifikační číslo: 26078198 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání: obchod s elektřinou, výroba elektřiny, výroba tepelné energie, rozvod 
tepelné energie 

Datum účetní závěrky: 31. prosince 2006 

Datum sestavení účetní závěrky: 5. března 2007 
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ROZVAHA 

                                                     2006    2005 
    Brutto

tis. Kč 
Korekce 

tis. Kč 
  Netto 
tis. Kč 

  Netto
tis. Kč 

AKTIVA     
     

B.  Dlouhodobý majetek 41 104 944 - 14 275 467 26 829 477 25 458 396 

B. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek - 3 795 525 1 520 586 - 2 274 939 - 3 047 918 

B. I. 1. Software 37 706 - 9 873 27 833 924 
 2. Ocenitelná práva 10 334 - 7 233 3 101 1 360 
 3.  Goodwill - 3 844 232 1 537 692 - 2 306 540 - 3 050 911 
 4. Nedokončený dlouhodobý nehmotný  

  majetek 
 

667 
 

0 
 

667 
 

709 
B. II.  Dlouhodobý hmotný majetek 44 900 469 - 15 796 053 29 104 416 28 506 314 

B. II. 1. Pozemky 157 034 0 157 034 155 537 
 2. Stavby 33 686 923 - 9 799 432 23 887 491 23 579 730 
 3. Samostatné movité věci a soubory  

  movitých věcí 10 897 048 - 5 972 972 4 924 076 4 625 324 
 4. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 119 070 - 23 649 95 421 108 457 
 5. Nedokončený dlouhodobý hmotný  

  majetek 
 

39 725 
 

0 
 

39 725 
 

36 597 
 6. 

 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
  hmotný majetek 

 
669 

 
0 

 
669 

 
669 

C.  Oběžná aktiva 6 033 468 - 1 161 6 032 307 2 361 696 
C. I.  Zásoby 762 0 762 0 
C. I. 1. Nedokončená výroba a polotovary 762 0 762 0 
C. II.  Dlouhodobé pohledávky 79 0 79 22 
C. II. 1. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 21 0 21 1 
 2. Jiné pohledávky 58 0 58 21 
C. 
III. 

 Krátkodobé pohledávky 6 032 532 - 1 161 6 031 371 2 361 616 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 922 099 - 1 161 920 938 48 468 
 2. Stát – daňové pohledávky 83 433 0 83 433 46 848 
 3. Krátkodobé poskytnuté zálohy 582 801 0 582 801 466 132 
 4. Dohadné účty aktivní 4 443 969 0 4 443 969 1 798 777 
 5. Jiné pohledávky 230 0 230 1 391 
C. 
IV. 

 Krátkodobý finanční majetek 95 0 95 58 

C. IV. 1. Peníze 95 0 95 58 
D. I.  Časové rozlišení 1 884 0 1 884 2 996 
D. I. 1. Náklady příštích období 1 884 0 1 884 2 996 
     
AKTIVA CELKEM 47 140 296 - 14 276 628 32 863 668 27 823 088 



E.ON DISTRIBUCE, A.S. 
 
FINANČNÍ VÝKAZY 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
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ROZVAHA (pokračování) 

 
      2006    2005 
     Netto 

tis. Kč 
  Netto
tis. Kč 

PASIVA   
   
A.  Vlastní kapitál 20 472 306 18 776 576 
A. I.  Základní kapitál 14 430 371 14 427 005 
A. I. 1. Základní kapitál 14 430 371 14 430 371 
 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly  0 - 3 366 
A. II.  Kapitálové fondy 475 434 475 165 

A. II. 1. Ostatní kapitálové fondy 475 434 475 165 
A. III.  Rezervní fondy a ostatní  fondy ze zisku 312 562 13 673 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 311 971 13 342 

 2. Statutární a ostatní fondy 591 331 
A. IV.  Výsledek hospodaření minulých let 3 184 957 2 367 585 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 3 184 957 2 367 632 
 2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 - 47 
A. V.    Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 068 982 1 493 148 

B.  Cizí zdroje 9 127 540 6 082 930 

B. I.  Rezervy 131 141 29 674 

B. I. 1. Rezerva na daň z příjmu  128 499 26 900 
 2. Ostatní rezervy 2 642 2 774 
B. II.  Dlouhodobé závazky 3 797 182 3 790 273 
B. II. 1. Odložený daňový závazek 3 797 182 3 790 273 
B. III.  Krátkodobé závazky 5 199 217 2 262 983 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 326 618 310 212 
 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3 413 801 365 734 
 3. Závazky k zaměstnancům 909 1 504 
 4. Závazky ze sociálního zabezpečení 

  a zdravotního pojištění 
 

399 
 

497 
 5. Stát – daňové závazky a dotace 266 515 
 6. Krátkodobé přijaté zálohy 754 165 675 634 
 7. Dohadné účty pasivní 703 056 908 882 
 8. Jiné závazky 3 5 
C. I.  Časové rozlišení 3 263 822 2 963 582 
C. I. 1. Výnosy příštích období 3 263 822 2 963 582 
     
PASIVA CELKEM 32 863 668 27 823 088 



E.ON DISTRIBUCE, A.S. 
 
FINANČNÍ VÝKAZY 
 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 

 
   Rok končící 31. prosince 

   2006 2005 

   tis. Kč tis. Kč 
     
I.  Tržby za prodej zboží 8 22 

+  Obchodní marže 8 22 
II.  Výkony 11 324 462 10 843 721 
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 11 323 701 10 843 721 

 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 761 0 
B.  Výkonová spotřeba 7 976 157 8 428 814 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 1 161 672 1 287 867 
 2. Služby 6 814 485 7 140 947 

+  Přidaná hodnota 3 348 313 2 414 929 
C.  Osobní náklady 27 003 28 236 
C. 1. Mzdové náklady 15 401 16 876 
 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 5 026 4 361 
 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 5 628 6 145 
 4. Sociální náklady 948 854 
D.  Daně a poplatky 1 098 336 
E.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

  majetku 
 

1 825 228 
 

1 601 460 
III.  Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 839 989 
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 8 839 989 

F.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  
  a materiálu 

 
9 219 

 
714 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 9 219 714 
G.  Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek 

  v provozní oblasti  
 

-1 087 
 

164 
IV.  Ostatní provozní výnosy 1 025 000 990 843 

H.  Ostatní provozní náklady 16 672 21 211 

*  Provozní výsledek hospodaření 2 504 019 1 754 640 
 



E.ON DISTRIBUCE, A. S. 
 
FINANČNÍ VÝKAZY 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (pokračování) 
ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2006 

 
   Rok končící 31. prosince 
   2006 2005 
   tis. Kč tis. Kč 
     

VI.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 3 366 0 
J.  Prodané cenné papíry a podíly 3 366 0 

X.  Výnosové úroky 504 1 878 
N.  Nákladové úroky 32 794 3 422 

XI.  Ostatní finanční výnosy 6 7 
O.  Ostatní finanční náklady 405 1 032 

*  Finanční výsledek hospodaření -32 689 -2 569 
Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost 402 348 258 923 
Q. 1. - splatná 395 439 192 503 
 2. - odložená 6 909 66 420 

**  Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 068 982 1 493 148 
*** 
*** 

 
 

Výsledek hospodaření za účetní období 
Výsledek hospodaření před zdaněním 

2 068 982 
2 471 330 

1 493 148 
1 752 071 
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Základní 

    kapitál 

tis. Kč 

 

 

Kapitálové

        fondy 

tis. Kč 

 

Zákonný 

rezervní 

       fond 

tis. Kč 

 

Statutární a 

ostatní 

      fondy 

tis. Kč 

 

 

Nerozdělený 

           zisk   

tis. Kč 

Výsledek 

hospodaření 

běžného 

         období 

tis. Kč 

 

 

 

Celkem 

tis. Kč 

        

Zůstatek  k 1. lednu 2005 14 427 005 474 885 0 487 2 390 973 0 17 293 350 

Vyplacené tantiémy  

  za rok 2004 0 0 0 0 - 9 875 0 - 9 875 

Bezplatně převzatý majetek 0 280 0 0 0 0 280 

Čerpání/tvorba  

  sociálního fondu 0 0 0 - 156 - 171 0 - 327 

Ostatní rozdělení výsledku 

  hospodaření za rok 2004* 0 0 13 342 0 - 13 342 0 0 

Výsledek hospodaření  

  za účetní období 

 

                0 

 

           0 

 

         0 

 

    0 

 

              0 

 

1 493 148 

 

  1 493 148 

 

Zůstatek k 31. prosinci 2005 

 

14 427 005 

 

475 165 

 

13 342 

 

331 

 

2 367 585 

 

1 493 148 

 

18 776 576 

 

Převod výsledku hospodaření  

  min. roku do zákon. rez. fondu 0 0 298 629 0 0 - 298 629 0 

Převod výsledku hospodaření 

  min. roku do nerozděl. zisku 0 0 0 0 817 372 - 817 372 0 

Prodej vlastních akcií 3 366 0 0 0 0 0 3 366 

Výplata dividend 0 0 0 0 0 - 376 547 - 376 547 

Příděl do statutárního  

  a ostatních fondů 0 0 0 600 0 - 600 0 

Použití statutárního a  

  ostatních fondů 0 0 0 - 340 0 0 - 340 

Bezplatně převzatý majetek 0 269 0 0 0 0 269 

Výsledek hospodaření  

  za účetní období 

 

               0 

 

           0 

 

            0 

 

     0 

 

               0 

 

 

2 068 982 

 

 

  2 068 982 

 

Zůstatek k 31. prosinci 2006 14 430 371 475 434 311 971 591 3 184 957 2 068 982 20 472 306 

 
 
*)  Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 se týká rozdělení hospodářského výsledku společností Jihočeská 
energetika, a.s. (JČE), Jihomoravská energetika, a.s. (JME) a Moravská elektroenergetická, a.s.  (MEAS) po jejich 
rozdělení a sloučení s nástupnickou společností popsaném v poznámce 1.
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    2006 
tis. Kč 

  2005 
tis. Kč 

    
 Peněžní toky z provozní činnosti   
    
 Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 2 471 330 1 752 071 
    
A.1 Úpravy o nepeněžní operace: 1 082 307   840 388  

A.1.1 Odpisy stálých aktiv 1 050 263   838 732  
A.1.2 Změna stavu opravných položek  - 1 087   164  
A.1.3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv  380    - 275  
A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky  32 290   1 544  
A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace            461              223  
      
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,  

  změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 
 

3 553 637    
 

2 592 459  
      
A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: 2 602 473   425 435  
A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv - 3 667 872   - 2 081 322  
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv 6 267 741   2 506 757  
A.2.3 Změna stavu zásob - 762   0  
A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku         3 366                0  
      
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

  před zdaněním a mimořádnými položkami 
 

6 156 110 
 

3 017 894  
    
A.3 Úroky vyplacené - 16 191   - 3 892  
A.4 Úroky přijaté 684  1 698  
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost    - 293 840     - 165 603  
      
A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 5 846 763   2 850 097  
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    2006 
tis. Kč 

  2005 
tis. Kč 

    
 Peněžní toky z investiční činnosti   
    
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 2 433 731   - 2 486 457  
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv         11 691               989  
      
B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 2 422 040   - 2 485 468  
      
 Peněžní toky z finanční činnosti     
      
C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků - 3 048 068   - 364 793  
C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: - 376 618   - 10 202  
C.2.3 Další vklady akcionářů do vlastního kapitálu  269   0  
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů  -340   0  
C.2.6 Vyplacené dividendy  - 376 547   0  
    
      
C*** Čisté peněžní toky z finanční činnosti - 3 424 686   - 374 995  
      
 Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků 

  a peněžních ekvivalentů 
 

37   
 

- 10 366 
    
 Stav peněžních prostředků a peněžních 

  ekvivalentů na počátku roku 
 

           58 
 

      10 424 
    
 Stav peněžních prostředků a peněžních 

  ekvivalentů na konci roku 
 

95 
 

58 
 

 
*)  Peněžní toky plynoucí z půjček v rámci skupiny společností E.ON jsou nově vykázány v rámci oddílu Peněžní toky 
z finanční činnosti.  Vzhledem k tomu došlo také k příslušným úpravám ve srovnatelném období, ve kterém byly tyto 
peněžní toky vykázány v oddíle Peněžní toky z investiční činnosti. 



 

  Strana 28 

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
E.ON Distribuce, a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do Obchodního rejstříku  
dne 27. července 2004 a její sídlo je v Českých Budějovicích.  Předmětem podnikání Společnosti je 
distribuce elektřiny (držitel licence). 
 
Dne 1. ledna 2005, 00.00.01 hod. došlo ke vkladu částí podniků společností Jihočeská energetika, 
a.s., Jihomoravská energetika, a.s. a Moravská elektroenergetická, a.s. do společnosti E.ON 
Distribuce, a.s.  
 
Dále se Společnost v průběhu roku 2005 zúčastnila jako nástupnická společnost procesů rozdělení 
společností Jihočeská energetika, a.s., Jihomoravská energetika, a.s. a Moravská 
elektroenergetická, a.s. jejich sloučením s nástupnickými společnostmi.  Rozhodným dnem 
uvedených procesů byl 1. leden 2005, 00.00.00 hod.  Mimořádná valná hromada Společnosti 
schválila tento proces dne 20. července 2005. 
 
Společnost využívá pro svou činnost služeb společnosti E.ON Energie, a.s  
a E.ON Česká republika, a.s. na základě smlouvy o poskytování služeb.  Služby mají charakter jak 
služeb specifických pouze pro distribuční soustavu, tak i služeb běžného typu, jako je např. 
zajištění infrastruktury IT a TK (informační technologie a telekomunikací, služeb fakturace, služeb 
mzdového účetnictví, služeb účetnictví, služeb call centra, služeb dopravy, pronájmu různých 
druhů ploch apod.).  
 
Specifikace služeb je realizována prostřednictvím příloh ke smlouvě o poskytování služeb, ve 
kterých je uvedena vždy oblast služeb s popisem rozsahu.   
 
Smlouvy týkající se investiční činnosti jako je zajištění a připojení k distribuční soustavě a zajištění 
rozvoje distribuční soustavy mají stanovený roční objem realizovaných investic s tím, že měsíčně 
jsou fakturovány ukončené investiční akce v daném měsíci.  Jedná se o pořízení investice (aktiva). 
 
Složení představenstva k 31. prosinci 2006 bylo následující:  
 
 Funkce Zvolen 
 
Josef Havel předseda 9. prosince 2004 
 člen 26. října 2004 
 
Zdeněk Bauer místopředseda 9. prosince 2004 
 člen 26. října 2004 
 
Marián Kopčík člen 26. října 2004 
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1 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování) 
 
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2006 bylo následující: 
 
 Funkce Zvolen 
 
Lorenz Pronnet předseda 22. března 2005 
 člen 1. ledna 2005 
 
Peter Ficht místopředseda 22. března 2005 
 člen 1. ledna 2005 
 
Karel Dietrich-Nespěšný člen 23. srpna 2004 
 
 
Společnost je členěna následujícím způsobem: 
 
Rozvoj a přístup k sítím 
Rozvoj a výstavba 
Síťové smlouvy 
Smlouvy a evidence majetku 
SLA Smlouvy 
Evidence majetku 
Plánování distribuce a regulace 
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2 ÚČETNÍ POSTUPY 
 

(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky 
 
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a Českými 
účetními standardy.  Účetní závěrka je sestavena v historických cenách.  
 

(b) Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
Nakoupený nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.   
 
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho 
předpokládané životnosti následujícím způsobem:  
 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 roky 
Software 3 roky 
Ocenitelná práva 4 roky 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 4 roky 
 
Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 60 000 Kč za položku, je účtován 
do nákladů při pořízení.  
 
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částkou, je 
zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. 

 
Goodwill, který vznikl v rámci fúze rozdělení sloučením společností Jihočeská energetika, a.s. a 
Jihomoravská energetika, a.s.,  představuje rozdíl mezi oceněním nabytého podniku ve smyslu 
Obchodního zákoníku a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o 
převzaté závazky. Goodwill se odpisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců od rozhodného dne 
přeměny do provozních výnosů (záporný goodwill).  
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 
(c) Dlouhodobý hmotný majetek 

 
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za 
kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související.  Dlouhodobý hmotný majetek 
vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady.  Aktiva získaná formou daru jsou 
vykázána v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku.  Majetek, který přešel 
na Společnost v rámci procesu rozdělení sloučením, byl oceněn nezávislým znalcem. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho 
předpokládané životnosti následujícím způsobem:   
 
Pozemky - 
Budovy a stavby 25 - 50 let 
Stroje a zařízení 5 - 17 let 
Inventář 5 - 25 let 
Dopravní prostředky 2 - 10 let 
 
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.  
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 000 Kč za rok za položku 
je aktivováno. 
 
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 000 Kč do 40 000 Kč za položku je považován za zásoby 
a účtován do nákladů při spotřebě; o tomto majetku se vede operativní evidence. 
 
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je 
zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. 
 

(d) Zásoby 
 
Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními 
výrobními náklady sníženými o opravnou položku.  Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý a 
nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy a výrobní režii. 
 
Přijaté subdodávky a jiné přímé náklady jsou účtovány přímo do nákladů a současně je zaúčtována 
nedokončená výroba proti výnosům.  Přijaté subdodávky jsou oceněny skutečnými náklady.  
K vyúčtování nedokončené výroby dochází v okamžiku zachycení tržby za uskutečněnou dodávku. 
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 

(d) Zásoby 
 
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na základě 
individuálního posouzení.  
 

(e) Pohledávky 
 
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravné položky k pohledávkám po 
lhůtě splatnosti.  
 
Opravné položky k pohledávkám jsou vytvořeny na základě věkové struktury pohledávek 
v souladu s interní směrnicí: 
 
– po splatnosti 30 – 90 dnů 5 % 
– po splatnosti 91 – 180 dnů 20 % 
– po splatnosti 181 – 360 dnů 50 % 
– po splatnosti nad 360 dnů 100 % 
 
Společnost vytváří daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem 
593/92 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.  Opravné položky nad rámec tohoto 
zákona se tvoří rozdílem mezi celkovými a daňově uznatelnými opravnými položkami. 

 
(f) Přepočet cizích měn 

 
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným  
v den transakce. 
 
Všechna peněžní aktiva a pasiva vedená v cizích měnách byla přepočtena devizovým kursem 
zveřejněným Českou národní bankou k datu účetní závěrky.  Všechny kurzové zisky a ztráty 
z přepočtu pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 
 

(g) Výnosy a náklady 
 

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí. 
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 
(g) Výnosy a náklady (pokračování) 

 
Náklady provozovatele distribuční sítě na distribuci elektrické energie vycházejí ze skutečně 
distribuovaného množství za příslušné období a z fakturace.  Představují je zejména náklady za 
přenos elektrické energie prostřednictvím ČEPS a sousedních DS.  Dále sem patří náklady na krytí 
ztrát a vlastní spotřeby a náklady spojené s povinným výkupem elektrické energie z decentrální 
výroby a obnovitelných zdrojů.  Distribuce elektrické energie probíhá na základě smluvního vztahu 
a ceny se řídí Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu. 
 
Tržby za poskytnutí distribuce elektrické energie u jednotlivých odběratelů a jejich smluv platných 
v době dodávky, vycházejí z dodaného množství a cen dle Cenových rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu, v platném znění pro dané časové období.  
 
V kategorii odběratelů ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí (VVN a VN) jsou distribuční 
služby fakturovány jednou měsíčně na základě provedených odečtů. 
 
V kategorii odběratelů ze sítí nízkého napětí (NN) – domácnosti (MOO) jsou distribuční služby 
fakturovány jednou ročně dle příslušných cyklů a na základě provedených odečtů. V kategorii 
odběratelů ze sítí nízkého napětí (NN) – podnikatelé (MOP) byly distribuční služby fakturovány 
jednou čtvrtletně nebo ročně dle příslušných cyklů a na základě provedených odečtů.  V současné 
době se i u této kategorie přechází na roční odečtové období. 
 
Část výnosů u kategorii MOO a MOP (fakturovaná jednou ročně), která je fakturována v rámci 
jednotlivých fakturačních cyklů odpovídajících nejvýše 12 měsícům, je tvořena tržbami za 
nevyfakturovanou elektřinu.  Nevyfakturovaná elektřina je položka získaná výpočtem, kdy 
spotřeba jednotlivých zákazníků je odhadnuta za použití modelu předpokládané spotřeby založené 
na historické spotřebě každého zákazníka a očekávané odběrové křivce a je oceněna ve vazbě na 
platné cenové výměry ERÚ pro dané kategorie zákazníků.  Výnosy  za dodanou a ještě 
nevyfakturovanou elektřinu jsou vykázány v souladu s  výpočtem, který je založen na simulaci 
faktur všech odběrných míst MOO a MOP.  Tato simulace je standardní součástí zákaznického 
informačního  systému. 
 

(h) Leasing 
 
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního leasingu není aktivována do dlouhodobého 
majetku a je účtována do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu.  Budoucí leasingové 
splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale 
nejsou zachyceny v rozvaze.  
 

(i) Rezervy 
 
Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání 
tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.   
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2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 

(j) Penzijní připojištění 
 
Společnost poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění na základě zákona  
č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem.  Výše příspěvku je stanovena na 
základě pravidel pro jeho poskytování, a to v závislosti na počtu odpracovaných let ve Společnosti.  
K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního 
rozpočtu. 

 
(k) Odložená daň  

 
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo 
pasiva v rozvaze a jejich daňovou hodnotou (s výjimkou kladného a záporného goodwillu).  
Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově 
uplatnit v budoucnosti. 
 

(l) Spřízněné strany 
 
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: 
 
• společnosti ve skupině 
• společníci / akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující 

vliv u Společnosti, a společnosti, kde tito společníci / akcionáři mají podstatný nebo 
rozhodující vliv; 

• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, 
kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv; 

• společnosti, které mají společného člena vedení se Společností. 
 
Významné transakce a zůstatky transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách  
11 a 12. 
 

(m) Základní kapitál  
 
V případě, že Společnost nakoupí vlastní akcie, plnění poskytnuté za tyto akcie je vykázáno jako 
snížení základního kapitálu.   

 
(n) Následné události 

 
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen 
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, 
které existovaly k rozvahovému dni. 
 
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným 
událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
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3 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 
 
Pořizovací cena  
 
 

1. ledna 2006 
tis. Kč 

Přírůstky / 
přeúčtování 

tis. Kč 
Vyřazení 

tis. Kč 
31. prosince 2006 

tis. Kč 
     
Software 3 717 33 989 0 37 706 
Ocenitelná práva 7 104 3 230 0 10 334 

Záporný goodwill - 3 813 639 - 32 709 - 2 116 - 3 844 232 
Nedokončený nehmotný  
  majetek              709   36 338 36 380              667 
     

Celkem - 3 802 109   40 848 34 264 - 3 795 525 
 
Oprávky 
 

 1. ledna 2006 
tis. Kč 

Přírůstky 
tis. Kč 

Vyřazení 
tis. Kč 

31. prosince 2006 
tis. Kč 

     
Software 2 793 7 080 0 9 873 

Ocenitelná práva 5 744 1 489 0 7 233 
Záporný goodwill    - 762 728 - 774 964   0 - 1 537 692 
     
Celkem    - 754 191 - 766 395   0 - 1 520 586 

     
Zůstatková hodnota - 3 047 918   - 2 274 939 
 
Záporný goodwill, který vznikl v rámci fúze rozdělení sloučením společností Jihočeská  
energetika, a.s. a Jihomoravská energetika, a.s. jako rozdíl mezi oceněním nabytého podniku ve 
smyslu Obchodního zákoníku a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým 
o převzaté závazky, se odepisuje rovnoměrně po dobu 60 měsíců od rozhodného dne přeměny  
(1. ledna 2005).   
 
Záporný goodwill se odepisuje do provozních výnosů a za rok 2006 činil celkem 774 964 tis. Kč 
(2005: 762 728 tis. Kč). 
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3 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (pokračování) 
 
Pořizovací cena  
 
 

1. ledna 2005 
tis. Kč 

Přírůstky / 
přeúčtování 

tis. Kč 
Vyřazení 

tis. Kč 
31. prosince 2005 

tis. Kč 
     
Software 25 946 0 22 229 3 717 

Ocenitelná práva 8 988 525 2 409 7 104 
Záporný goodwill - 3 813 639 0 0 - 3 813 639 
Operativní evidence věcná  
  břemena – v operativní  
  evidenci hmotného majetku  1 704 0 1 704 0 
Nedokončený nehmotný  
  majetek              697    537      525              709 
     
Celkem - 3 776 304 1 062 26 867 - 3 802 109 
 
Oprávky 
 

 1. ledna 2005 
tis. Kč 

Přírůstky 
tis. Kč 

Vyřazení 
tis. Kč 

31. prosince 2005 
tis. Kč 

     
Software 22 265 736 20 208 2 793 
Ocenitelná práva 7 183 837 2 276 5 744 
Záporný goodwill                  0 - 762 728          0     - 762 728 
      
Celkem         29 448 - 761 155 22 484     - 754 191 
     
Zůstatková hodnota - 3 805 752   - 3 047 918 
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4  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 
 
Pořizovací cena  
 
  

1. ledna 2006 
tis. Kč 

Přírůstky / 
přeúčtování 

tis. Kč 

 
Vyřazení 

tis. Kč 

 
31. prosince 2006 

tis. Kč 
     
Pozemky 155 537 3 923 2 426 157 034 
Budovy a stavby 32 310 550 1 536 150 159 777 33 686 923 
Samostatné movité věci  
  a soubory movitých věcí 

 
9 964 019 1 001 742 

 
68 713 

 
10 897 048 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 122 199 0 3 129 119 070 
Nedokončený hmotný majetek 36 597 2 503 702 2 500 574 39 725 
Poskytnuté zálohy              669                0                0             669 
     
Celkem 42 589 571 5 045 517 2 734 619 44 900 469 
 
Oprávky 
 
 1. ledna 2006 

tis. Kč 
Přírůstky 

tis. Kč 
Vyřazení 

tis. Kč 
31. prosince 2006 

tis. Kč 

     
Budovy a stavby 8 730 820 1 117 254 48 642 9 799 432 

Samostatné movité věci  
  a soubory movitých věcí 5 338 695 695 767 61 490 5 972 972 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek        13 742       10 735         828         23 649 
     
Celkem 14 083 257 1 823 756 110 960 15 796 053 

     
Zůstatková hodnota 28 506 314   29 104 416 
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4  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (pokračování) 
 
Pořizovací cena  
 
 

1. ledna 2005 
tis. Kč 

Přírůstky / 
přeúčtování 

tis. Kč 
Vyřazení 

tis. Kč 
31. prosince 2005 

tis. Kč 
     
Pozemky 154 564 977 4 155 537 

Budovy a stavby 30 883 077 1 531 033 103 560 32 310 550 
Samostatné movité věci  
  a soubory movitých věcí 

 
9 298 499 

 
757 985 

 
92 466 

 
9 964 018 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 20 136 11 129 0 31 265 
Umělecká díla 5 0 0 5 
Nedokončený hmotný majetek 1 365 2 335 565 2 300 331 36 599 

Přecenění operativní evidence 89 224 1 704 0 90 928 
Poskytnuté zálohy             977                0            308             669 
     
Celkem 40 447 847 4 638 393 2 496 669 42 589 571 
 
Oprávky 
 
 1. ledna 2005 

tis. Kč 
Přírůstky 

tis. Kč 
Vyřazení 

tis. Kč 
31. prosince 2005 

tis. Kč 

     
Budovy a stavby 7 766 151 1 020 924 56 255 8 730 820 

Samostatné movité věci  
  a soubory movitých věcí 

 
4 863 651 

 
557 204 

 
82 160 

 
5 338 695 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 3 257 942 0 4 199 
Odpis – přecenění operativní  
  evidence                 0         9 543             0          9 543 
     
Celkem 12 633 059 1 588 613 138 415 14 083 257 

     
Zůstatková hodnota 27 814 788   28 506 314 
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4  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (pokračování) 
 
Společnost rovněž používá majetek získaný formou finančního leasingu, který je však 
účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až po skončení doby leasingu. 
 
Leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu lze analyzovat takto: 
 
 31. prosince 2006 

tis. Kč 
31. prosince 2005 

tis. Kč 
   
Splacené splátky  64 626 70 775 
Splátky splatné do jednoho roku 10 394 12 763 
Splátky splatné později    4 214 14 688 
   
Celková výše splátek splacených i splatných  
  ze současných smluv  

 
79 234 

 
98 226 

 
K 31. prosinci 2006 obsahovala rozvaha aktiva získaná po skončení smluv o finančním leasingu 
v zůstatkové hodnotě 1 tis. Kč (31. prosince 2005: 16 746 tis. Kč).  
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5 POHLEDÁVKY 
 
  31. prosince 2006 

tis. Kč 
31. prosince 2005 

tis. Kč 
    
Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti 2 323 6 360 
 - po splatnosti   919 776   44 210 
    
Celkem  922 099 50 570 
    
Zálohy z obchodních vztahů  582 801 466 132 
Daňové pohledávky    83 433   46 848 
Jiné pohledávky - do splatnosti 230 1 399 
 - po splatnosti               0               5 
    
Celkem  666 464 514 384 
    
Dohadné účty aktivní  4 443 969 1 798 777 
    
Celkem  6 032 532 2 363 731 
    
Opravné položky na pochybné pohledávky       - 1 161      - 2 115 
    
Čistá hodnota krátkodobých pohledávek  6 031 371 2 361 616 
    
Dlouhodobé pohledávky              79             22 
    
Čistá hodnota celkových pohledávek  6 031 450 2 361 638 
 
Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny. 
 
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám lze analyzovat takto: 
 
    2006 

 tis. Kč 

   2005 
 tis. Kč 

   

Počáteční zůstatek k 1. lednu 
2 115 1 195 

   
Tvorba opravné položky 2 562 2 115 
Zrušení opravné položky - 3 055 - 972 
Použití na odpis    - 461  - 223 
   
Konečný zůstatek k 31. prosinci   1 161 2 115 
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6 VLASTNÍ KAPITÁL 
 
Společnost byla založena dne 20. července 2004 a do Obchodního rejstříku byla zapsána dne  
27. července 2004.  Společnost je plně vlastněna společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-
GmbH, zapsanou v Německu a konečná mateřská společnost skupiny je E.ON AG zapsaná  
v Německu. 
 
Zákonný rezervní fond nelze rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.  
V souladu s příslušnými ustanoveními stanov Obchodního zákoníku Společnost vytváří zákonný 
rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku ročně, dokud výše tohoto fondu nedosáhne 20 % 
základního kapitálu. 
 
Zisk po zdanění ve výši 1 493 148 tis. Kč za rok 2005 byl schválen a rozdělen valnou hromadou 
dne 30. června 2006. 
 

7 REZERVY 
  

Restrukturalizace 

 – odstupné a mobilita 

tis. Kč 

Odměny, 

nevyčerpaná 

      dovolená 

 tis. Kč 

 

 

Daň z příjmů 

tis. Kč 

 

 

Ostatní 

tis. Kč 

 

 

Celkem 

tis. Kč 

      
Počáteční zůstatek k 1. lednu 2005 2 574 956 0 0 3 530 
      
Tvorba rezerv 0 844 26 900 19 27 763 
Použití rezerv - 663    - 956             0     0   - 1 619 
      
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2005 1 911 844 26 900 19 29 674 
      
Tvorba rezerv 0 1 962 128 499 11 130 472 
Použití rezerv        0 - 2 086 - 26 900 - 19 - 29 005 
      
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2006 1 911      720 128 499   11 131 141 
 
Společnost tvoří rezervy podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, na rizika a ztráty, které se 
týkají majetku a závazků.  Společnost nevykazuje žádnou daňově uznatelnou rezervu dle zákona  
č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 
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7 REZERVY (pokračování) 
 
Rezerva na daň z příjmů k 31. prosinci 2006 ve výši 392 049 tis. Kč (31. prosince 2005: 192 503 
tis. Kč) je v rozvaze kompenzována zálohami ve výši 263 550 tis. Kč  
(31. prosince 2005: 165 603 tis. Kč).  V následujícím účetním období se rezerva rozpustí 
ve prospěch daňových nákladů a zaúčtuje se skutečný závazek daně z příjmů právnických osob 
na základě sestaveného daňového přiznání. 
 
Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 9 Daň z příjmů. 
 

8 ZÁVAZKY 
 
 31. prosince 2006 

tis. Kč 
31. prosince 2005 

tis. Kč 
   
Závazky z obchodních vztahů 326 618 310 212 
Zálohy z obchodních vztahů 754 165 675 634 

Dohadné účty pasivní 703 056 908 882 

Daňové závazky 266 515 

Závazky k zaměstnancům 909 1 504 
Jiné závazky 3 5 

Závazky ze sociálního zabezpečení  
  a zdravotního pojištění 

 
399 

 
497 

Závazky - ovládající a řídící osoba - do splatnosti  
3 413 801 

 
365 734 

   

Krátkodobé závazky celkem 5 199 217 2 262 983 

   
Odložený daňový závazek 3 797 182 3 790 273 
   
Dlouhodobé závazky celkem 3 797 182 3 790 273 
   
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem 8 996 399 6 053 256 
 
Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti. 
 
Položka závazky – ovládající a řídící osoba do splatnosti zahrnuje závazky ve výši  
3 375 888 tis. Kč, které vyplývají ze zavedení korunového cash poolingu mezi E.ON Distribuce, 
a.s. a společností E.ON Česká republika, a.s. a to u peněžních ústavů v Komerční bance a ČSOB.  
Výsledkem převodů jsou úvěrové vztahy mezi výše uvedenými společnostmi E.ON. U úvěrů 
v rámci skupiny se uplatňují odpovídající tržní úrokové sazby.  
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8  ZÁVAZKY (pokračování) 
 
Společnost nemá žádné závazky z obchodních vztahů ani jiné závazky po splatnosti. 

 
Společnost nemá závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ani daňové nedoplatky u místně 
příslušného finančního orgánu po splatnosti. 
 

9 DAŇ Z PŘÍJMŮ 
 
Daňový náklad zahrnuje: 
 
 

   2006 

tis. Kč 

   2005 

tis. Kč 
 

  

Splatnou daň 392 049 192 503 
Odloženou daň 6 909 66 420 
Úprava daňového nákladu předchozího období podle  
  skutečně podaného daňového přiznání 

 
    3 390 

 
            0 

   
Celkem 402 348 258 923 
   
Splatná daň byla vypočítána následovně:   
   
   
    2006 

tis. Kč 
   2005 
tis. Kč 

   
Zisk před zdaněním 2 471 330 1 752 071 
   
Položky snižující základ daně 873 207 1 028 106 
Položky zvyšující základ daně      35 415      16 433 
   
Daňový základ 1 633 538 740 398 
   
Daň z příjmů právnických osob ve výši 24 % (2005: 26 %)   392 049   192 503 
   
Placené zálohy na daň z příjmů 263 550 165 603 
   
Závazek daně z příjmu 128 499   26 900 
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9 DAŇ Z PŘÍJMŮ (pokračování)   
 
Odložená daňová pohledávka (+) / závazek (-) je vypočtena ve výši 24 % (daňová sazba v období 
očekávané realizace odložené daně ) ze základu a lze ji analyzovat následovně: 
 
 31. prosince 2006

tis. Kč
31. prosince 2005

tis. Kč
Odložený daňový závazek z titulu:    
   
Zrychlené daňové odpisy - 3 798 002 - 3 790 934 
   
 - 3 798 002 - 3 790 934 
   
Odložená daňová pohledávka z titulu:   
   
Ostatní rezervy a opravné položky  632 661 
Nezaplacené pojistné na soc. a zdrav. poj.              188                  0 
    
              820              661 
   
Čistý odložený daňový závazek - 3 797 182 - 3 790 273 

 
 

10 ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ 
 
Výnosy z běžné činnosti byly tvořeny následujícím způsobem: 
 
 

   2006 

tis. Kč 

   2005 

tis. Kč 
   
Tržby za přenos elektrické energie 11 257 278 10 791 992 
Ostatní tržby z prodeje vlastních produktů a služeb        67 184        51 729 
   
Celkové prodeje vlastních produktů a služeb 11 324 462 10 843 721 
   
Prodeje zboží  8 22 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  8 839 989 
Ostatní provozní výnosy   1 025 000      990 843 
   
Celkem 12 358 309 11 835 575 
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11 ANALÝZA ZAMĚSTNANCŮ 
 
Počet zaměstnanců 2006 2005 
   
Počet členů představenstva, kteří jsou zaměstnanci 0 0 
Průměrný počet ostatních členů vedení 3 3 
Průměrný počet ostatních zaměstnanců 27 29 
   
Celkem 30 32 
   
Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci 0 0 
 
Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva, kteří nejsou zaměstnanci. 
 
 Vedení 

 tis. Kč 
Ostatní 
 tis. Kč 

Celkem 
 tis. Kč 

2006    
    
Mzdové náklady 3 025 12 376 15 401 
Odměny členům vedení 5 026 0 5 026 
Náklady na sociální zabezpečení 1 073 4 555 5 628 
Ostatní sociální náklady    184      764      948 
    
 9 308 17 695 27 003 
    
2005    
    
Mzdové náklady 2 746 14 130 16 876 
Odměny členům vedení 4 361 0 4 361 
Náklady na sociální zabezpečení 973 5 172 6 145 
Ostatní sociální náklady    111      743      854 
    
 8 191 20 045 28 236 
 
Vedoucím pracovníkům a členům představenstva jsou poskytnuta pro služební i soukromé účely 
motorová vozidla.  Hodnoty zdanitelných základů v roce 2006 představovaly u členů 
představenstva 494 tis. Kč (2005: 308 tis. Kč).  Hodnoty zdanitelných základů v roce 2006 
představovaly u vedoucích pracovníků 187 tis. Kč (2005: 104 tis. Kč).   
 
Vedoucím pracovníkům a členům představenstva je hrazeno úrazové pojištění.  V roce 2006 činila 
úhrada pro vedoucí pracovníky 12 tis. Kč (2005: 12 tis. Kč) a pro členy představenstva 22 tis. Kč 
(2005: 22 tis. Kč). 
 
Ostatní transakce se zaměstnanci Společnosti jsou popsány v poznámce 12 Transakce 
se spřízněnými stranami. 
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12 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI 
 

Společnost vykazuje k 31.12.2006 transakce s těmito spřízněnými stranami: E.ON Česká republika, 
a.s., E.ON Energie, a.s., E.ON Energie AG Mnichov, E.ON Czech Holding AG a E.ON Czech 
Holding Verwaltungs-GmbH, Teplárna Otrokovice a.s., Teplárna Tábor, a.s., ECO trend s.r.o. a 
ENERGETIKA SERVIS s.r.o. 
 
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami: 
 
 

   2006 

tis. Kč 

   2005 

tis. Kč 
   
   
Prodej služeb 10 209 427 9 312 226 
Úroky přijaté 504 1 863 
Ostatní výnosy        7 666                0 
   
Celkem 10 217 597 9 314 089 
   
   
Spotřebované nákupy 1 162 043 1 294 388 
Nakoupené služby 5 774 692 3 248 204 
Úroky placené  32 794 3 422 
Ostatní náklady      12 354      17 217 
   
Celkem 6 981 883 4 563 231 
 
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: 
 
 31. prosince 2006 

 tis. Kč 
31. prosince 2005 

 tis. Kč 
   
Pohledávky z obchodních vztahů a zálohy 1 056 365 160 265 
Dohadné položky a ostatní pohledávky    698 143    994 903 
   
Pohledávky celkem 1 754 508 1 155 168 
   
Závazky z obchodních vztahů a zálohy 933 069 902 725 
Ostatní závazky 3 625 071    868 252 
   
Závazky celkem 4 558 140 1 770 977 
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12 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI (pokračování) 
 
Úvěry poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky 
z obchodních vztahů vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Ostatní 
pohledávky za spřízněnými stranami zahrnují dohadné položky. Ostatní závazky vůči spřízněným 
stranám zahrnují taktéž dohadné položky a závazek vyplývající ze zavedení korunového cash 
poolingu mezi společnostmi E.ON Česká republika, a.s. a E.ON Distribuce, a.s. Společnost 
nevytváří opravnou položku k pohledávkám za spřízněnými stranami. 
 
Členům představenstva, členům dozorčí rady Společnosti, akcionáři a ostatním členům vedení 
nebyly poskytnuty v roce 2006 žádné úvěry.  
 
Vedoucím pracovníkům a členům představenstva Společnosti jsou k dispozici služební vozidla 
v celkové částce 6 510 tis. Kč (2005: 5 298 tis. Kč).  
 
Odměna členům představenstva Společnosti činila 5 026 tis. Kč (2005: 4 361 tis. Kč). Členové 
dozorčí rady nepobírají žádnou odměnu. 
 
V roce 2006 nevznikly žádné penzijní závazky týkající se bývalých statutárních orgánů. 
 
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2006 a 2005 akcionářům, členům statutárních a 
dozorčích orgánů a řídícím zaměstnancům poskytnuto žádné další plnění ani v peněžní ani 
v naturální formě. 
 

13 SMLUVNÍ ZÁVAZKY 
 
K 31. prosinci 2006 neevidovala Společnost žádné investiční přísliby, pouze budoucí závazky 
z uzavřených smluv ve výši 6 170 745 tis. Kč (31. prosince 2005: 5 184 537 tis. Kč), z toho 
investiční závazky ve výši 2 406 188 tis. Kč (31. prosince 2005: 1 531 650 tis. Kč) a ostatní  
3 764 557 tis. Kč (31. prosince 2005: 3 652 887 tis. Kč). 

 
14 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY 

 
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 
2006. 
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15 MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY 
 
K 31. prosinci 2006 Společnost neevidovala žádné mimořádné výnosy a náklady. 

 
16 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní 
závěrku k 31. prosinci 2006. 

Schválení účetní závěrky 
 
Tato účetní závěrka byla představenstvem schválena k předložení valné hromadě a z pověření 
představenstva podepsána:  
 
5. března 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Josef Havel      Ing. Zdeněk Bauer 
předseda představenstva    místopředseda představenstva 
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Doplňující údaje 
 
Za sestavení výroční zprávy je zodpovědné představenstvo společnosti zastoupené 
předsedou představenstva, Ing. Josef Havel, nar. 6. listopadu 1951 v Českých 
Budějovicích, bytem Křesínská 1110, 373 41 Hluboká nad Vltavou a místopředsedou 
představenstva, Ing. Zdeněk Bauer, nar. 17. května 1958 v Brně, bytem 664 34 
Rozdrojovice č.p. 251. Účetní závěrku i celou výroční zprávu ověřili: 
 
2005 PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ 40765521 se sídlem Praha 2, 

Kateřinská 40/466, osvědčení č. 21, auditor Ing. Pavel Kulhavý, osvědčení  
č. 1538, s výrokem „bez výhrad“. 

2006 PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ 40765521 se sídlem Praha 2, 
Kateřinská 40/466, osvědčení č. 21, auditor Ing. Pavel Kulhavý, osvědčení  
č. 1538, s výrokem „bez výhrad“. 

 
Veškeré dokumenty a materiály související s výroční zprávou jsou k nahlédnutí v sídle 
společnosti. 
 
Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
 
Čestné prohlášení 
 
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě nebo její části odpovídají skutečnosti a 
žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta a 
jím vydaných cenných papírů, nebyly vynechány. Prohlašuji, že účetní závěrka za poslední 
účetní období byla ověřena auditorem a že výrok auditora uvedený ve výroční zprávě 
odpovídá skutečnosti. 
 
V Českých Budějovicích dne 21. března 2007. 
 
E.ON Distribuce, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Josef Havel       
předseda představenstva     
      

 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk Bauer 
místopředseda představenstva 

 

 




