Výroční zpráva společnosti
ŠKODA PRAHA a.s.
za rok 2021

O nás
ŠKODA PRAHA a.s. je dodavatel energetických celků, za nímž stojí 70 let projektování
a výstavby na mnoha místech světa.
Posláním společnosti je poskytování inženýrských a dodavatelských služeb v oblasti výstavby,
modernizace a prodlužování životnosti energetických výrobních zdrojů všeho druhu.
Jsme generálním dodavatelem výstavby elektrárenských celků a jejich součástí, resp.
rekonstrukcí. Svým klientům nabízíme rovněž inženýrskou činnost, projektování
technologických celků, konstrukcí a specifických technických řešení.
ŠKODA PRAHA a.s. je členem Skupiny ČEZ patřící k největším energetickým koncernům
ve střední a jihovýchodní Evropě, resp. součástí Skupiny ÚJV Řež, tvořené skupinou podniků
vlastněných tradičním a silným dodavatelem projektových a inženýrských řešení pro
energetiku, průmysl a zdravotnictví, společností ÚJV Řež, a. s.
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Představení Skupiny ČEZ
Skupina ČEZ je stabilní energetickou skupinou, která patří mezi největší ekonomické subjekty
v České republice i ve střední Evropě a dává práci více než 28 tisícům zaměstnanců. Ve své
činnosti klade Skupina ČEZ důraz na naplňování globálních klimatických cílů, dekarbonizaci
a na dopady podnikání na životní prostředí obecně. Těžiště hodnoty je vytvářeno z bezemisní
výroby, distribuce a prodeje elektřiny.
Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem
na základním kapitálu téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a varšavské
burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. Tržní kapitalizace
ČEZ k 31. 12. 2021 činila 444 mld. Kč a během své existence odvedl ČEZ na dividendách
akcionářům 343 mld. Kč.
Skupina ČEZ je vertikálně integrovanou energetikou
Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej elektřiny a tepla.
Významnými činnostmi jsou dále obchodování s komoditami, obchod a prodej zemního plynu,
těžba a zejména poskytování komplexních energetických služeb, které společně
s elektromobilitou patří k dynamicky rostoucím oblastem podnikání.
Celkové provozní výnosy Skupiny ČEZ za rok 2021 činily 227,8 mld. Kč. Význam jednotlivých
činností pro celkovou hodnotu pro akcionáře indikuje jejich podíl na EBITDA:
Podíl hlavních činností Skupiny ČEZ na EBITDA 2021

V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, prodávají
elektřinu, plyn a energetické služby, obchodují s komoditami, poskytují telekomunikační služby
a zabývají se těžbou. Zaměřují se na inovace a na investice do clean-tech společností.
V zahraničí podnikají v oblasti energetických služeb a v oblasti výroby, obchodu a prodeje
elektřiny a tepla a v oblasti prodeje plynu a obchodování s komoditami. Mimo Českou
republiku působí Skupina ČEZ zejména v Německu, v Polsku, na Slovensku a také ve Francii
a v Itálii.
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Vize a společenská odpovědnost Skupiny ČEZ
Dlouhodobou vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat
k vyšší kvalitě života. V oblasti výroby klade strategie Skupiny ČEZ důraz na přeměnu
výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažení uhlíkové neutrality. V rámci akcelerované
strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka se Skupina ČEZ zavázala do roku 2030 ukončit
výrobu tepla z uhlí, zásadně snížit výrobu elektřiny z uhlí a do roku 2050 být zcela uhlíkově
neutrální. V souladu s ambiciózními bezemisními cíli předpokládá vybudování nových
obnovitelných zdrojů o výkonu 6 000 MW do roku 2030 a ve spolupráci s českým státem
připravuje výběrové řízení na výstavbu nejméně jednoho nového jaderného bloku.
V oblasti distribuce a prodeje je trvalým cílem poskytovat nejvýhodnější energetická řešení a
nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu. Skupina ČEZ proto významně investuje do
modernizace a digitalizace distribučních sítí a buduje svou pozici spolehlivého předního
dodavatele energií a komplexních energetických služeb, který pomáhá dekarbonizovat
průmysl v České republice a střední Evropě.
Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné
chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské
činnosti se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje s důrazem na oblast ESG
(Environmental, Social, Governance), která je integrální součástí řízení. Skupina ČEZ
podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní
růst zaměstnanců i rovné příležitosti a zaměřuje se na investice do moderních technologií,
vědy a výzkumu. Nedílnou součástí společenské odpovědnosti je dárcovství: Nadace ČEZ již
od roku 2002 patří k největším firemním nadacím v České republice.
Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálé zvyšování vnitřní efektivity a podporu
inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.
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Úvodní slovo generálního ředitele společnosti
Vážení,
jsem rád, že mohu rok 2021 uzavřít s vědomím, že jsme i přes stále více náročné podmínky
učinili vše pro smysluplné směřování společnosti ŠKODA PRAHA. Značka, o kterou společně
pečujeme, nás zavazuje k tomu dodávat klientům užitečná řešení jejich energetických
výrobních potřeb. Dodávky energetických řešení v klasické a jaderné energetice tak nadále
představují náš klíčový podnikatelský rozsah, daří se nám – v souladu s trendy a požadavky
na environmentálně zodpovědnou budoucnost a bezpečný energetický mix – nabízet klientům
též řešení pro udržitelnou energetiku. Je pro mne velkou ctí, že toto úsilí podporuje náš jediný
vlastník ÚJV Řež, který je pro nás významnou oporou ve shora uvedeném úsilí.
Ani pro následující období svět neslibuje lehké podmínky, věřím však, že se nám i nadále bude
dařit pracovitostí a profesní zdatností dosahovat toho, co je naším primárním úkolem –
dodávat efektivní energetická řešení ve prospěch zákazníka a jak nás učí aktuální zkušenosti,
tedy ve prospěch celé společnosti. Energetická bezpečnost rezonuje v nynějších podmínkách
ještě více, a je mi proto ctí, že můžeme, spolu s naším týmem, partnery, dodavateli a
majitelem, k jejímu zajišťování maximálně přispívat.
Děkuji všem za jejich spolupráci v roce 2021 a dovoluji si spolehnout se na Vás i v dalším
období, do kterého nám všem přeji především zdraví a mír.
V úctě

Ing. Jan Štancl
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Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA a.s.
Ukazatel

Provozní výnosy
EBITDA
EBIT
Zisk po zdanění
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
Investice (CAPEX)
Provozní cash flow
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.

Jednotka

mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
počet
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2017
119
-75
-75
-79
680
629
0
-138
80

2018
156
-75
-75
-85
574
543
0
-69
77

2019
314
6
-1
-17
1 188
700
0
-120
101

2020
252
-24
-24
-48
901
652
0
-103
65

2021
238
-60
-60
-73
454
278
0
-74
62

Orgány společnosti a její management
Orgány společnosti ŠKODA PRAHA a.s. a jejich pravomoc a působnost definuje zákon
a stanovy společnosti.
Nejvyšším orgánem společnosti ŠKODA PRAHA a.s. je valná hromada akcionářů. Společnost
je v dotčeném období vlastněna jediným akcionářem, jenž vykonává působnost valné
hromady. Valná hromada volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady.
Společnost má tříčlennou dozorčí radu. Ta vykonává kontrolní činnost definovanou zákonem
a stanovami společnosti.
Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo. Představenstvo vykonává
obchodní vedení společnosti, resp. činnosti definované zákonem a stanovami společnosti.
Představenstvo rozhoduje o obsazení pracovních míst generálního ředitele a ředitelů úseků
společnosti (podřízených generálnímu řediteli) a o odvolání z těchto pracovních míst.

9

Valná hromada
Společnost ŠKODA PRAHA a.s. má jediného akcionáře. Působnost valné hromady vykonává
tento akcionář.
Působnost valné hromady je stanovena právními předpisy a stanovami společnosti. Valná
hromada si nemůže vyhradit rozhodování věcí, které náleží do působnosti jiných orgánů
společnosti.
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady je vydáváno v písemné
formě a předkládáno představenstvu a dozorčí radě.
V roce 2021 byla jediným akcionářem v působnosti valné hromady učiněna tato rozhodnutí:
Rozhodnutí ze dne:

Obsah rozhodnutí:

16. 3. 2021

schválení vyhodnocení plnění úkolů pro roční odměny za
rok 2020 (tam uvedených) členů statutárního orgánu

25. 6. 2021

schválení ukazatelů podnikatelského plánu pro rok 2021
schválení dodatků smluv o výkonu funkce uzavřených s
Ing. Janem Štanclem, Ing. Radkem Holejšovským a Ing.
Tomášem Novotným

25. 6. 2021

schválení
řádné
k 31. 12. 2020

účetní

závěrky

sestavené

schválení vypořádání ztráty z hospodaření společnosti za
rok 2020
určení auditora k provedení auditu za účetní období
roku 2021
20. 7. 2021

určení mimořádné odměny členům představenstva Ing.
Janu Štanclovi, Ing. Radku Holejšovskému a Ing. Tomáši
Novotnému

16. 8. 2021

určení auditora k provedení povinného auditu za účetní
období roku 2022
určení auditora k provedení povinného auditu za účetní
období let 2023-2024

26. 10. 2021

schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
uzavřené mezi společností a Ing. Janem Štanclem
schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva uzavřené mezi společností a Ing.
Radkem Holejšovským

16. 11. 2021

schválení úpravy smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva uzavřené mezi společností a Ing.
Radkem Holejšovským
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Dozorčí rada společnosti
Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA a.s. je tříčlenná; ze svého středu volí předsedu a
místopředsedu. Všichni členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.
Působnost a činnost dozorčí rady je dána zákonem a stanovami schvalovanými valnou
hromadou. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na uskutečňování
podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo vykonává svoji působnost.
Kontroluje zejména hospodaření společnosti, přezkoumává účetní závěrky a návrhy
na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty.
Úlohou dozorčí rady je zastávat kromě popsané kontrolní role i roli poradní autority,
která představenstvu poskytuje při jeho strategickém rozhodování podporu, doporučení
a stanoviska. Dozorčí rada ve stanovami vyjmenovaných případech potvrzuje některá zásadní
rozhodnutí představenstva, resp. k určeným rozhodnutím a krokům představenstvu uděluje
svůj předchozí souhlas.
Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA a.s. se v roce 2021 sešla pětkrát.
Při své organizaci se dozorčí rada řídí jednacím řádem, jehož schválení je v gesci
tohoto orgánu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, svá rozhodnutí
přijímá i operativní cestou – formou hlasování mimo svá zasedání.
Na jednáních dozorčí rady je vždy přítomen nejméně jeden člen představenstva, který osobně
prezentuje projednávané materiály. Zasedání se účastní tajemník společnosti, který pořizuje
zápisy o zasedání dozorčí rady.
Veškeré dokumenty, které dozorčí rada projednává, resp. jsou jí předloženy společností, jsou
archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena
v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti.
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Členové dozorčí rady*
Ing. Daniel Jiřička (* 1962)
předseda dozorčí rady od 1. 9. 2020
člen dozorčí rady od 1. 9. 2020
Daniel Jiřička působí od začátku, resp. poloviny roku 2018 ve vedení společnosti ÚJV Řež, a.
s., v roli člena, resp. předsedy představenstva s působností generálního ředitele. Předtím řídil
coby jednatel s působností generálního ředitele společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. (2014–
2017), resp. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (2005–2014). Od roku 2002 až do svého příchodu
do Skupiny ČEZ (2005) působil ve společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. Svou absolventskou
praxi zahájil ve ŠKODA PRAHA a.s., kde v nejrůznějších řídicích funkcích (zejména v rámci
výstavby Jaderné elektrárny Temelín) pracoval do roku 2000. Daniel Jiřička je absolventem
Českého vysokého učení technického v Praze.
Ing. Přemysl Skočdopol (* 1957)
místopředseda dozorčí rady od 1. 9. 2020
člen dozorčí rady od 1. 4. 2014
Ing. Přemysl Skočdopol je absolventem Vysoké školy ekonomické Praha, oboru ekonomika
průmyslu. Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako specialista majetkových účastí, předtím
působil ve Spořitelní investiční společnosti a.s. jako vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele
skupiny analýz a správy akciových účastí, ve společnosti CREDIT RATING, s.r.o.,
na pozici Security Analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických
subjektů v České republice, působil též jako zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu
průmyslu a obchodu České republiky.
Ing. Milan Vrána (* 1968)
člen dozorčí rady od 1. 9. 2020
Ing. Milan Vrána je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, oboru tepelné
a jaderné stroje a zařízení. Ve společnosti ČEZ, a. s. pracuje na pozici ředitele útvaru Řízení
techniky jaderných elektráren, s odpovědností za investiční projekty, technický rozvoj a správu
projektu obou jaderných elektráren. V ČEZ, a. s. začínal na pozici správce havarijních
systémů, následně jako koordinátor útvaru primární části, v rámci výstavby Jaderné elektrárny
Temelín též působil v oblasti inženýringu na různých pozicích.

------------* Řazeno v abecedním pořadí
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Představenstvo společnosti
Představenstvo společnosti ŠKODA PRAHA a.s. je tříčlenné, volí svého předsedu a
místopředsedu. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
Představenstvo je exekutivní, tj. členové představenstva jsou zároveň členy výkonného vedení
společnosti.
Působnost a činnost představenstva je dána zákonem a stanovami společnosti schvalovanými
valnou hromadou. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost,
zabezpečuje její obchodní vedení, výkon zaměstnavatelských práv a povinností a zastupuje
společnost (za představenstvo jednají navenek jménem společnosti ve všech záležitostech
společně alespoň dva členové představenstva). Působnost představenstva je podrobně
vymezena ve stanovách společnosti ŠKODA PRAHA a.s., které jsou uloženy ve sbírce listin
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.
Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení koncepci podnikatelské činnosti
a její změny, jejíž aspekty následně přenáší do strategického řízení společnosti. V rámci
strategického směřování společnosti představenstvo jako klíčová hodnotí doporučení,
která mu poskytuje dozorčí rada společnosti. Stanoviska dozorčí rady, případně dle stanov
potřebné předchozí souhlasy, jsou pro představenstvo jedním z vodítek při řízení společnosti.
K úkonům, resp. rozhodnutím vyjmenovaným stanovami společnosti, si dle povahy
těchto úkonů (rozhodnutí) představenstvo vyžaduje (i) předchozí souhlas dozorčí rady,
(ii) stanovisko dozorčí rady, resp. vybrané jednání, či dokumenty předkládá dozorčí radě
k (i) projednání, (ii) přezkoumání, (iii) informaci.
Představenstvo společnosti jedná za společnost navenek a interně ji v rámci obchodního
vedení řídí, zejména prostřednictvím vytvoření řídicí struktury společnosti, personálního
obsazení této struktury a pokynů vedoucím zaměstnancům společnosti, a dále prostřednictvím
schvalování interních nástrojů řízení, kterými jsou především Organizační řád, Podpisový řád
či Pracovní řád. V rámci Organizačního / Podpisového řádu představenstvo např. stanovuje
působnost generálního ředitele a jemu podřízených pracovníků, které také ustanovuje na daná
pracovní místa a odvolává.
V souladu se stanovami zasedá představenstvo podle potřeb společnosti, zpravidla jednou až
dvakrát měsíčně, v roce 2021 zasedalo celkem dvanáctkrát. Při své organizaci
se představenstvo řídí svým jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto orgánu.
Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
Zasedání představenstva se pravidelně v návaznosti na projednávaná témata účastní
odpovědní ředitelé úseků, kteří představenstvu osobně prezentují své materiály a návrhy.
Zasedání představenstva se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy ze zasedání
představenstva.
Veškeré dokumenty, které představenstvo projednává, a dále ty, jež předkládá dozorčí radě,
jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena
v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti.
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Členové představenstva společnosti**
Ing. Radek Holejšovský (*1965)
člen představenstva od 1. 11. 2019
Radek Holejšovský vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor
strojírenská technologie na strojní fakultě. Ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. působí od roku
2019 jako člen představenstva a ředitel úseku realizace. Svoji profesní kariéru zahájil ve
společnosti ŠKODAEXPORT, a.s., kde pracoval na obchodně technických pozicích při
výstavbě energetických investičních celků v zahraničí (Egypt, Maďarsko, Čína, Pákistán).
V letech 2008 až 2014 pracoval ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. na pozici
vedoucího odboru obchodní koordinace a zástupce ředitele řízení projektu výstavby
paroplynové elektrárny 880 MW v Počeradech. Následně do roku 2017 zastával funkci ředitele
úseku realizace ve společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o. V období 2018 až 2019 pracoval na
pozici manažera útvaru realizace ve společnosti ČEZ, a. s. na realizaci energetických projektů
ve Skupině ČEZ a na pozici projektového manažera divize integrita a technický inženýring ve
společnosti ÚJV Řež, a. s.
Ing. Tomáš Novotný (* 1982)
člen představenstva od 1. 1. 2021
Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. Ve společnosti ŠKODA
PRAHA a.s. působí od 1. 1. 2019 jako člen představenstva odpovědný za finance a ekonomiku
(přestávku ve výkonu statutární funkce učinil v období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, kdy za
oblast financí a ekonomiky odpovídal v manažerské roli). Paralelně je odpovědným členem
představenstva za oblast financí ve společnosti ÚJV Řež, a. s. (od 1. 2. 2020). Před příchodem
do ŠKODA PRAHA a.s. byl od roku 2014 za stejnou oblast odpovědný v manažerských
funkcích a od roku 2018 v roli jednatele též ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., jíž je ŠKODA
PRAHA a.s. nástupnickou organizací. Profesní dráhu započal v ČEZ, a. s. přes pozice
technického dozoru investora v Elektrárně Ledvice, nákupního specialisty pro projekty až
k vedoucímu útvaru Řízení rizik a změnová řízení.
Ing. Jan Štancl (* 1957)
člen představenstva od 1. 1. 2019
předseda představenstva od 1. 9. 2019
Vystudoval fakultu strojní ČVUT Praha. Ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. působí od
1. 1. 2019 v představenstvu, od 1. 9. 2019 jako předseda představenstva a odpovědností
generálního ředitele. Zároveň je od 2. 7. 2019 členem představenstva společnosti ÚJV Řež,
a. s. (do 31. 10. 2021 odpovědným za divizi Energoprojekt Praha). Od roku 2007 pracoval ve
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., nejdříve na pozici šéfa sekce Klasické a obnovitelné zdroje,
později od roku 2012 až do fúze se ŠKODA PRAHA a.s. jako jednatel a (od 1. 4. 2016)
generální ředitel. V letech 2005 až 2007 pracoval ve Škodaexport, a.s. Svou profesní kariéru
zahájil v roce 1981 ve ŠKODA PRAHA a.s., zpočátku jako projektant, později v roli vedoucího
strojního oddělení projekce.

------------** Řazeno v abecedním pořadí
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Management ŠKODA PRAHA a.s.
Činnosti společnosti ŠKODA PRAHA a.s. vyžadují pružnou organizaci, umožňující
mj. v realizační fázi výkon dodavatelských činností přímo na stavbách investičních celků
dle pravidel procesního řízení projektu.
Generálnímu řediteli byli k 31. 12. 2021 přímo podřízeni:
• ředitel úseku Obchod a nákup
• ředitel úseku Inženýring
• ředitel úseku Realizace
• ředitel úseku Finance a správa
• vedoucí odboru Organizačná zložka Mochovce
• ředitel úseku EPL
• ředitel odboru Právní služby
• vedoucí oddělení Kvalita a bezpečnost
• samostatné pozice:
• asistentka
• tajemník
• HR referent
• zmocněnec IMS
Generální ředitel společnosti, ředitelé úseků, vedoucí odborů přímo podřízených generálnímu
řediteli a samostatné funkce přímo podřízené generálnímu řediteli společnosti zabezpečují
v rozsahu svých působností, pravomocí a odpovědností daných organizačním řádem
společnosti, vnitřními předpisy společnosti, popisy svých pracovních míst a pokyny
generálního ředitele, řídicí, kontrolní a organizační činnost společnosti. Při výkonu své činnosti
navzájem spolupracují a koordinují činnost podřízených útvarů tak, aby byla zajištěna
jednotnost a kompaktnost řízení společnosti ŠKODA PRAHA a.s. Při své podnikatelské
činnosti využívá společnost smluvních vztahů s dodavateli ze Skupiny ČEZ, a outsourcuje tak
některé administrativně správní a podpůrné činnosti.
Generálního ředitele a ředitele úseků na daná vedoucí pracovní místa ustanovuje (a odvolává)
představenstvo společnosti.
Personální obsazení managementu k 31. 12. 2021
Ing. Jan Štancl, generální ředitel
Ing. Radek Holejšovský, ředitel úseku Realizace
Ing. Tomáš Novotný, ředitel úseku Finance a správa
Ing. Petr Pekárek, ředitel úseku Inženýring
Ing. Zdeněk Šnaider, ředitel úseku EPL
Roman Faltys, ředitel odboru Organizačná zložka Mochovce
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Principy odměňování
Schvalování výše odměn za výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady je svěřeno
do působnosti valné hromady společnosti, valné hromadě dále přísluší udělení souhlasu ke
všem plněním společnosti ve prospěch osob, jež jsou členy orgánů, na které neplyne nárok
z právních předpisů, ze smlouvy o výkonu funkce, včetně stanovení a vyhodnocení
jmenovitých úkolů (kritérií – KPI). Znění smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a
členů dozorčí rady podléhá schválení valné hromady (obvykle na návrh představenstva, které
svůj návrh předkládá dozorčí radě ke stanovisku).
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Ukazatel

Jednotka

Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)
EBIT marže
Celková likvidita
Poměr provozního cash flow k závazkům
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku
Krytí stálých aktiv
Obrat aktiv

%
%
%
%
%
%
%
počet

2017
-11,8%
-10,9%
-63,3%
1391%
-6061%
0,16

2018
-14,5%
-13,5%
-48,4%
2013%
-3615%
0,25

2019
-2,3%
-1,3%
-0,2%
348%
-75%
98%
0,25

2020
-7,2%
-4,6%
-10,8%
448%
-200%
100%
0,21

2021
-15,8%
-10,8%
-25,7%
356%
-149%
100%
0,35

Komentář k výsledkům hospodaření společnosti
Společnost ŠKODA PRAHA a.s. dosáhla v roce 2021 výsledek hospodaření po zdanění
ve výši -73,3 mil. Kč při tržbách z prodeje 233,8 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke
zhoršení výsledku o 24,9 mil. Kč, přičemž tržby z prodeje ve srovnání s rokem 2020 vzrostly o
9,9 mil. Kč.
Struktura majetku a kapitálu
Aktiva
Celková výše aktiv společnosti k 31. 12. 2021 má hodnotu 453 604 tis. Kč, přičemž
tato aktiva jsou z 86,7 % tvořena oběžnými aktivy. Oběžná aktiva jsou tvořena především
peněžními prostředky. Struktura oběžných aktiv k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) je následující:

Časové rozlišení je tvořeno hlavně náklady příštích období z titulu prodloužení záruky a
poskytováním servisu na základě dohody o narovnání (oproti tomu výnosy příštích období).
Pohledávky jsou tvořeny pohledávkami z obchodních vztahů (61,0 %), ostatními pohledávkami
(33,9 % – hlavně krátkodobé poskytnuté zálohy) a odloženou daňovou pohledávkou (5,1 %).
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Pasiva
Strukturu pasiv k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) zobrazuje následující graf:

Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem (133,1 %), výsledkem hospodaření minulých let
(-6,7 %) a výsledkem hospodaření běžného období (-26,4 %). K datu 23. února 2021 došlo ke
snížení základního kapitálu z původní částky 670,57 mil. Kč na částku 370 mil. Kč.
Rezervy tvoří rezerva na budoucí náklady projektu pro ÚJV Řež, a. s. (58,6 %), rezervy na
garance a rizika u projektů Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ (30,9 %) a projektu pro
Slovenské elektrárne, a.s. (10,5 %).
Závazky jsou tvořeny zejména závazky z obchodních vztahů (52,4 %), dohadnými účty
pasivními (27,0 %) a krátkodobými přijatými zálohami (10,4 %).
Časové rozlišení je tvořeno hlavně výnosy příštích období z titulu prodloužení záruky a
poskytováním servisu na základě dohody o narovnání (oproti tomu náklady příštích období).
Společnost k 31. 12. 2021 nečerpala žádné bankovní úvěry.
Investice
Společnost nerealizovala v roce 2021 žádné investice.
Očekávaný vývoj
Pro rok 2022 plánuje společnost při tržbách z prodeje 626 075 tis. Kč ztrátu ve výši 4 315 tis.
Kč.
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Financování společnosti
V roce 2021 společnost využívala garanční úvěrové linky, které ke konci roku dosahovaly
celkové výše 352 000 tis. Kč, a to u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, HSBC,
České spořitelny, Komerční banky a Raiffeisenbank. Ze stávajících linek bylo k 31. 12. 2021
formou poskytnutých neplatebních bankovních garancí z příkazu společnosti čerpáno celkem
v přepočtu 27 844 tis. Kč.
Platební schopnost
Vzhledem k dostatečnému objemu disponibilních finančních prostředků je platební schopnost
společnosti velmi dobrá. Na financování provozu společnosti ani na financování zakázek nebyl
v roce 2021 čerpán bankovní úvěr.

Informace o nabytí vlastních akcií
Společnost k 31. 12. 2021 nedržela vlastní akcie.
V průběhu roku 2021 došlo na základě Smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu ze dne
21. 8. 2020 ke vzetí akcií z oběhu a snížení základního kapitálu o 300 572 tis. Kč na částku
370 000 tis. Kč. K zápisu do veřejného rejstříku došlo dne 23. 2. 2021, po následném
finančním vypořádání nechala společnost jakožto emitent zrušit 205 kusů akcií s nominální
hodnotou jedné akcie 1 mil. Kč a 1 257 524 kusů akcí s nominální hodnotou jedné akcie ve
výši 76 Kč.
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Řízení rizik a pojištění
Řízení rizik
Společnost je zapojena do pojistných programů Skupiny ČEZ včetně pojištění odpovědnosti
za újmu z provozní činnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem včetně následných
finančních škod a environmentální újmy a pojištění odpovědnosti autorizovaných architektů,
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Nejvýznamnější rizika, kterým je společnost vystavena, jsou rizika připravovaných
a realizovaných projektů. Rizika každého projektu se dělí do dvou oblastí. První oblastí
je správné ocenění potenciálních rizik projektu ve fázi kontraktační, tj. stanovení optimální
ceny projektu se zahrnutím budoucích rizik. Ocenění rizik vychází z platné řídicí dokumentace.
Hodnota vychází ze standardních charakteristik daného projektu a z požadovaných
individuálních
podmínek.
Ocenění
rizik
pro
kontraktační
fázi
prochází
přes Oponentní komisi společnosti, a tímto je zajištěn stejný přístup k riziku u všech projektů.
Druhou oblastí je řízení rizik během projektu. Řídicí dokumentací jsou dána pravidla a postupy
v této oblasti. Je předepsána forma záznamu rizik včetně potřebných charakteristik. Mezi
základní charakteristiky patří i opatření na snížení, případně eliminaci rizik včetně jednoznačné
odpovědnosti za dané riziko. Záznamy jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány
dopady do daného projektu.
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Hlavní předmět podnikání
Popis hlavního předmětu podnikání společnosti
Společnost podniká v energetice jako dodavatel řešení pro výrobu elektrické energie. Hlavním
zaměřením společnosti je výstavba, modernizace, rekonstrukce, ekologizace energetických
zdrojů, přičemž je schopná zabezpečit celý proces výstavby od projektování
k realizaci až po záruční a pozáruční servis, nebo v pozici subdodavatele s vymezeným polem
působnosti na konkrétním projektu.
Poskytujeme inženýrské a projekční činnosti (tepelné, jaderné, vodní, větrné a fotovoltaické
elektrárny, teplárny, spalovny), vypracování projektové dokumentace od koncepčního
projektu, přes basic design, detail design až po dokumentaci skutečného provedení. Dále pak
zpracování dokumentace uvádění do provozu, činnosti autorského dozoru a speciální
projekční činnosti. Společnost rovněž poskytuje konzultační služby a zpracovává analýzy,
studie proveditelnosti, tendrové dokumentace, zajišťuje výběr dodavatele, řízení a koordinaci
výstavby energetických zařízení a uvádění do provozu.
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Hlavní projekty realizované společností v roce 2021 byly:
JE Dukovany – realizace výměny protipožárních klapek
JE Dukovany – realizace výměny usměrňovačů a střídačů
JE Mochovce bloky 3 a 4, Slovensko – montáž generátorů včetně příslušenství – generální
dodávka
Unipetrol – studie proveditelnosti výroby vodíku z FVE
Dokumentace pro nové fotovoltaické elektrárny ve Skupině ČEZ
Unipetrol – zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení pro nový zdroj
Unipetrol – studie proveditelnosti likvidace zasolených vod
Nemocnice Na Homolce – realizace výměny cyklotronu PET Centra
ÚJV Řež – realizace rekonstrukce objektu v areálu v Řeži
Studie proveditelnosti nových paroplynových zdrojů v ČR pro různé investory
Výstavba nového zdroje v Elektrárně Ledvice – generální dodávka
Yenikoy Kemerkoy – služby Owner´s Egineer pro modernizaci uhelné elektrárny v Turecku
Yatagan – služby Owner´s Egineer pro modernizaci uhelné elektrárny v Turecku
ICDAS Biga – technická studie pro modernizaci uhelné elektrárny v Turecku
Mughal – supervize demontáže odstavené uhelné elektrárny v Německu
Pljevlja – služby Owner´s Egineer pro modernizaci uhelné elektrárny v Černé Hoře
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Vlastnická struktura
Výše základního kapitálu společnosti:
370.000.000 Kč (od 23. 2. 2021)
670 571 824 Kč (do 22. 2. 2021; na základě vypořádání Smlouvy o úplatném vzetí akcií z
oběhu ze dne 21. 8. 2020 došlo dne 23. 2. 2021 k zápisu do veřejného rejstříku sníženého
základního kapitálu společnosti o 300 571 824 Kč)

Identifikace osoby ovládající emitenta:
ÚJV Řež, a. s., IČ: 46356088
Počet akcií v majetku akcionáře ÚJV Řež, a. s. (od 1. 7. 2020 do 22. 2. 2021):
1 257 524 ks kmenových akcí na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 76,- Kč
a 575 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,Kč
Počet akcií v majetku akcionáře ÚJV Řež, a. s. (údaj platný od 23. 2. 2021):
370 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,Kč
Výše podílu na akciích opravňujícího k hlasování:
100 %
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Lidské zdroje
Personální politika v roce 2021 reagovala především na aktuální potřeby obchodního rozvoje
a projektů realizace. Na rozvoj a řízení lidských zdrojů je kladen velký důraz s cílem efektivně
využít kompetence a zkušenosti zaměstnanců. Je nastaven k maximálnímu výkonu motivující
systém odměňování.
Vývoj zaměstnanosti
Společnost během posledních let svým počtem zaměstnanců reagovala na redefinici strategie.
Obchodní iniciativy vedení společnosti se projevovaly do roku 2016 výraznými nárůsty počtu
zaměstnanců. V letech 2017 a 2018 byl počet pracovních míst stabilizován a v roce 2019 byla
realizována fúze společností ŠKODA PRAHA a.s. a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Jejím
důsledkem bylo skokové navýšení počtu zaměstnanců. V roce 2020 došlo naopak k poklesu
počtu zaměstnanců, zejména z důvodu ukončení plánovaných projektů.
Na konci roku 2021 tak pracovalo ve společnosti v České republice 51 a ve Slovenské
republice 11 zaměstnanců na zaměstnanecký poměr. Společnost dále spolupracovala s 33
pracovníky mimo hlavní pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a provedení práce).
Členové představenstva s pověřením k výkonu manažerské funkce do tohoto údaje nejsou
zahrnuti.

Péče o zaměstnance a jejich rozvoj
Společnost na stabilizaci a péči o své zaměstnance prostřednictvím zaměstnaneckých výhod
vynaložila v roce 2021 částku 2,4 mil. Kč. Na odborný rozvoj a vzdělávání vynaložila přes 82
tis. Kč. K poklesu nákladů na vzdělávání došlu kvůli situaci a vládním nařízením ohledně
COVIDU.
Ve společnosti je jedna odborová organizace. Zaměstnanecké benefity a pravidla jejich
poskytování jsou popsány ve Směrnici řízení lidských zdrojů a v Kolektivní smlouvě.
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Mezi nejvýznamnější benefity patří týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní nebo životní
pojištění, příspěvek na stravování, zkrácená pracovní doba na 37,5 hodiny týdně, možnost
čerpání sick days a osobní účet zaměstnance.
V oblasti rozvoje zaměstnanců klade společnost důraz na realizaci mandatorní a odborné
stránky rozvoje zaměstnanců. Mimo to proběhly pro vybrané zaměstnance jazykové kurzy a
kurzy osobního rozvoje, tzv. soft skills.
V roce 2021 bylo z důvodu omezení setkávání lidí z důvodu COVIDU uskutečněno pouze
jedno oficiální setkání zaměstnanců, jehož cílem bylo přiblížit zaměstnancům obchodní
strategii a výsledky hospodaření společnosti a zároveň rozvíjet neformální spolupráci mezi
útvary i jednotlivci.
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Legislativní rámec podnikání
Společnost ŠKODA PRAHA a.s. se při své podnikatelské činnosti řídí právním řádem České
republiky.
Dále, s ohledem na převažující předmět činnosti, se společnost řídí českými technickými
normami ČSN a Evropskými normami, ať již právně závaznými, či pouze doporučujícími.
V případě, že se tak strany ve smlouvě dohodnou, řídí se rovněž zahraničními právními
a technickými normami.
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Řízení bezpečnosti a kvality
Integrovaný manažerský systém
ŠKODA PRAHA a.s. má zavedený a udržovaný integrovaný systém managementu kvality,
environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(IMS) v oboru: Obchodní developerské, inženýrské a projekční činnosti v energetickém
průmyslu. Zajištění servisní činnosti. Generální dodavatel technologických zařízení a výrobků.
ŠKODA PRAHA a.s. má v souladu se svou strategií stanovenou a vyhlášenou Politiku
integrovaného manažerského systému kvality, environmentu a bezpečnosti práce jako
základní dokument společnosti. Politika IMS vychází ze strategických podnikatelských záměrů
společnosti, jejichž cílem je stát se jedním z nejvýznamnějších kontraktorů energetických
investičních celků za trvalého růstu a stability společnosti, vysoce profesionálního týmu
zaměstnanců a efektivního systému řízení ve všech etapách projektu, přípravy, zpracování
projektové dokumentace, realizace stavby, uvedení do provozu a úspěšného předání
zákazníkovi. K jednotlivým bodům Politiky IMS byly generálním ředitelem vyhlášené Cíle
integrovaného manažerského systému. Všech sedm cílů IMS stanovených pro rok 2021 bylo
splněno.
Řízení kvality
ŠKODA PRAHA a.s. má certifikovaný systém managementu kvality v souladu s mezinárodní
normou EN ISO 9001. Na recertifikačním auditu ve dnech 1. 6. 2021 až 3. 6. 2021 úspěšně
prokázala plnění požadavků normy a certifikační společnost TÜV NORD potvrdila, že
společnost uplatňuje systém managementu tak, aby zajistila splnění vlastních požadavků,
požadavků zákazníků a právních požadavků. Na základě recertifikačního auditu byl
společnosti potvrzen certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2015 s platností do
29. 7. 2024.
Bezpečnost práce a požární ochrana
ŠKODA PRAHA a.s. má certifikovaný systém managementu BOZP v souladu s mezinárodní
normou ISO 45001. Na prodlužovacím auditu ve dnech 1. 6. 2021 až 3. 6. 2021 úspěšně
prokázala plnění požadavků normy a certifikační společnost TÜV NORD potvrdila, že
společnost uplatňuje systém managementu tak, aby zajistila splnění vlastních požadavků,
požadavků zákazníků a právních požadavků. Na základě prodlužovacího auditu byl
společnosti potvrzen certifikát pro systém managementu dle ISO 45001:2018 s platností do 1.
9. 2023. Společnost má zaveden systém pro spolupráci s odborovou organizací a zaměstnanci
v souladu s požadavky zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a jejich spoluúčasti na všech
příslušných úrovních a funkcích ve vývoji, plánování, zavádění, hodnocení výkonnosti a
opatření pro zlepšování systému managementu BOZP. Zástupci odborové organizace se
podílí na monitorování, hodnocení stavu a zlepšování v oblasti pracovních podmínek,
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, řízení rizik v BOZP, šetření pracovních úrazů a
zavádění preventivních a nápravných opatření. Společnost zajišťuje odborové organizaci
podmínky pro řádný výkon její funkce a podmínky přístupu k příslušným informacím. Zástupce
odborové organizace je neopomenutelným členem týmu pro přezkoumání a připomínkování
řádů, směrnic a metodických pokynů.
Společnost monitoruje proces BOZP:
a)
Pracovní úrazy – Společnost při všech svých podnikatelských činnostech klade důraz
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podařilo se udržet trend bez pracovních úrazů s
pracovní neschopností. Oproti předchozímu roku nicméně byl evidován jeden pracovní úraz
vyžadující ošetření u lékaře. Zaměstnanci byli s tímto úrazem, jeho příčinami a opatřeními
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seznámeni. Zaměstnanci jsou upozorňováni na vstupních a periodických školeních na potřebu
zvýšené opatrnosti s ohledem na pracovní podmínky.
b)
Neshody a závady na pracovišti – Společnost v souladu s ustanovením zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru organizuje roční prověrky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, prověrky EMS a preventivní požární prohlídky na všech pracovištích.
Prověrky BOZP, prověrky EMS a preventivní požární prohlídky pracovišť proběhly v souladu
s rozhodnutím GŘ 7/21 ve stanovených termínech a za účasti zástupců odborové organizace.
Během prověrek a prohlídek bylo ověřeno odstranění závad z předchozího roku. Nové závady
vážnějšího charakteru nebyly zjištěny. Závady menší závažnosti nebo drobné nedostatky byly
odstraněny na místě.
c)
Skoronehody – Společnost se v rámci monitorování zaměřila i na sledování průvodních
znaků tzv. „skoronehod“. V roce 2021 nebyla identifikována žádná neplánovaná událost, která
mohla způsobit úraz, onemocnění, škodu či jinou újmu na majetku nebo životním prostředí.
d)
Pokuty a sankce – Ze strany státního dozoru nebyla v roce 2021 provedena žádná
kontrola a vůči společnosti nebyla uplatněna žádná sankce.
e)
Spokojenost zaměstnanců – V průběhu roku 2021 v rámci ročního hodnocení
zaměstnanců, na výjezdních zasedáních společnosti, na periodických školeních ani v průběhu
prověrek BOZP nebyly zaznamenány podněty nebo stížnosti zaměstnanců.
Společnost pro své zaměstnance zajišťuje pracovnělékařské služby. K zajištění těchto služeb
má od 1. 1. 2021 nově uzavřenou smlouvu se společností TeamPrevent-Network, s.r.o.
Poskytovatel zajišťuje povinné lékařské prohlídky pro všechny zaměstnance, dohled na
pracovištích a preventivní lékařské služby.
Společnost vyhledává nebezpečné činitele pracovního prostředí a pracovních podmínek,
zjišťuje jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledává a hodnotí rizika a přijímá
opatření k jejich odstranění. Vyhodnocení rizik bylo přezkoumáno a aktualizováno v Registru
rizik BOZP k 5. 5. 2021. Registr je publikován na intranetu společnosti a je uložen v DMS. V
případech, kde není možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit, poskytuje společnost
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). OOPP jsou přidělovány
zaměstnancům na základě hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP (dle NV 495/2001 Sb.)
uvedeného na intranetu společnosti.
Školení v oblasti BOZP a PO probíhají dle požadavků personalisty a jsou zajišťovány odborně
způsobilou osobou v prevenci rizik a PO nebo také s využitím e-learningu. V rámci školení a
prostřednictvím intranetu jsou zaměstnanci seznámeni s Registrem rizik v BOZP, tzn. s riziky
BOZP a stanovenými opatřeními.
Požadavky na zajištění bezpečnosti jsou neopomenutelným prvkem i při výběru a posuzování
způsobilosti obchodních partnerů. V rámci činností na přípravě, obchodním zajištění nových
projektů společnosti a jejich realizaci je problematika bezpečnosti práce a požární ochrany
začleňována do všech obchodních a realizačních dokumentů.
Jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Společnost ve své interní dokumentaci zvyšuje důraz na jadernou bezpečnost a radiační
ochranu. Důkazem je aktualizovaná Příručka IMS a Politika IMS. Všechny činnosti a
aktualizace směřují k naplnění požadavků normy ISO 19443 určující specifické požadavky na
organizace v dodavatelském řetězci pro odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a
poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti.
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V případě plánování projektu v oblasti jaderné energetiky společnost uplatňuje zvýšené
legislativní požadavky na systém řízení vyplývající ze zákona 263/2016 Sb., atomový zákon a
souvisejících prováděcích předpisů, vyhlášky č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém
řízení a vyhlášky č. 358/2016 Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a technické
bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení.
Ochrana životního prostředí
ŠKODA PRAHA a.s. má certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu
s mezinárodní normou EN ISO 14001. Na recertifikačním auditu ve dnech 1. 6. 2021 až 3. 6.
2021 úspěšně prokázala plnění požadavků normy a certifikační společnost TÜV NORD
potvrdila, že společnost uplatňuje systém managementu tak, aby zajistila splnění vlastních
požadavků, požadavků zákazníků a právních požadavků. Na základě kontrolního auditu byl
společnosti potvrzen certifikát pro systém managementu dle EN ISO 14001:2015 s platností
do 29. 7. 2024.
Společnost věnuje při všech svých podnikatelských činnostech významnou podporu ochraně
životního prostředí. Politika IMS sleduje principy prevence, zachování trvale udržitelného
rozvoje a minimalizování dopadů na životní prostředí při realizací svých projektů.
Základními environmentálními principy společnosti je zpracovávat nabídkovou dokumentaci
s důrazem na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, na minimalizaci odpadů a
vytváření podmínek pro zajištění efektivních a jasných pravidel na ochranu životního prostředí
během plánování, přípravy a realizace projektu. Společnost u dodavatelů vytváří pozitivní
vztah k ochraně životního prostředí během obchodně-developerských činností.
Environmentální principy uplatňuje i při výběru a posuzování způsobilosti obchodních partnerů.
V rámci činností na přípravě a obchodním zajištění nových projektů společnosti
je problematika ochrany životního prostředí začleňována do všech obchodních dokumentů.
Rovněž návrhy postupů a technologií dodavatelů jsou posuzovány z hlediska minimalizace
rizik pro životní prostředí. Mimořádná pozornost je věnována komunikování s dodavateli
o zajištění jejich povinností vyplývajících z environmentální legislativy, zejména při nakládání
s odpady, chemickými látkami a chemickými přípravky.
Společnost vede a pravidelně aktualizuje Registr environmentálních aspektů. Registr
environmentálních aspektů byl přezkoumán a aktualizován dne 28. 1. 2021. Na základě
přezkoumání jsou identifikovány environmentální aspekty v oblasti kancelářských, obslužných
činností a v oblasti realizace zakázek. Registr environmentálních aspektů je publikován na
Intranetu společnosti a je uložen v DMS.
Společnost monitoruje důležité znaky environmentálního profilu společnosti přiměřeně k jejím
aktuálním činnostem a technickým možnostem.
a)
Spotřeba energií – společnost podniká v pronajatých prostorech bez možností
samostatného měření spotřeby energií.
b)
Spotřeba zdrojů – papír pro tisk dokumentů – společnost zajišťuje provoz všech
multifunkčních zařízení prostřednictvím externího dodavatele. Tisková zařízení jsou
standardně nastavena u všech uživatelů na úsporný, oboustranný tisk.
c)
Spotřeba pohonných hmot – společnost momentálně nevlastní dopravní prostředky.
Automobilovou dopravu zajišťuje prostřednictvím externího dodavatele.
d)
Ochrana ovzduší – společnost plní požadavky platného zákona o ochraně ovzduší.
V současné době není provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší, ani nevlastní takové
zařízení.
e)
Ochrana vod a nakládání s vodami – společnost podniká v pronajatých prostorech bez
možností samostatného měření spotřeby vody, ale dbá na úsporu spotřeby pitné vody. Při
vyhledávání a plánování projektů je součástí studie i vhodnost lokality z hlediska ochrany vod
a nakládání s vodami. Společnost v pracovních prostorách, ve kterých se nachází, dodržuje
podmínky vlastníka kanalizace.
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f)
Plnění požadavků EMS – společnost v rámci realizace roční prověrky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, prověrky EMS a preventivní požární prohlídky na pracovištích
prověřuje také plnění požadavků EMS. Během prověrek nebyly zjištěny závady vážnějšího
charakteru. Závady menší závažnosti nebo drobné nedostatky byly odstraněny na místě.
g)
Nebezpečné chemické látky a směsi – společnost má zpracován metodický pokyn,
který určuje povinnosti, práva a odpovědnosti zaměstnanců a jednotný postup při nakládání s
nebezpečnými látkami a směsmi v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách
a chemických směsích. Společnost v současné době nenakládá s nebezpečnými chemickými
látkami a směsmi.
h)
Nakládání s odpady – v souladu s požadavky zákona o odpadech má společnost
zavedený systém třídění odpadů vznikajících při interní činnosti v administrativních objektech.
Na realizovaných projektech je u dodavatelů vždy smluvně zajištěna povinnost třídění
a likvidace odpadů vzniklých při jejich činnostech ve vlastní režii. Společnost dodavatele
kontroluje a vyžaduje doklady o likvidaci odpadů.
i)
Hluk – podnikatelské činnosti společnosti v současnosti nezpůsobují zatížení životního
prostředí hlukem. V případě, že by společnost prováděla krátkodobé činnosti se zvýšenou
hladinou hluku (např. čištění vnitřních povrchů parovodů profukováním párou), jsou plánována
a budou provedena dosažitelná technická a organizační opatření ke snížení hluku na
přijatelnou mez. Působí-li zaměstnanci společnosti v prostředí se zvýšenou hladinou hluku,
jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky – chrániči sluchu.
j)
Ekologické havárie – v roce 2021 nevznikla vlivem činnosti společnosti a jejích
dodavatelů žádná mimořádná událost.
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Výzkum a vývoj
Společnost ŠKODA PRAHA a.s. se nezabývá vlastním výzkumem a vývojem; z povahy
činnosti generálního dodavatele projektů plyne, že výzkumné a vývojové činnosti promítající
se do projektů společnosti zajišťují zejména odborní, kvalifikovaní dodavatelé společnosti.
Patenty a licence
Společnosti je úplatně poskytována licence k užívání slovních, obrazových i kombinovaných
ochranných známek „ŠKODA“ společností ŠKODA INVESTMENT a.s., IČ: 26502399, sídlo
Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.
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Soudní spory
Spor s insolvenčním správcem dlužníka Chladicí věže Praha a.s.
Spor je veden v otázkách nedořešených vad a nedodělků a oprávněnosti využití finanční jistoty
v podobě bankovní záruky z díla dodavatele Chladicí věže Praha a.s. pro projekt výstavby
Nového zdroje v Elektrárně Počerady realizovaný ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., jejímž je
ŠKODA PRAHA a.s. právním nástupcem.
Soudní spor se společností Credendo - Short Term EU Risk úvěrová pojišťovna, a.s. v otázce
oprávněnosti čerpání bankovní záruky v rámci projektu Komplexní obnovy Elektrárny
Prunéřov II.
Potenciální finanční dopad v případě neúspěchu ve všech sporech variuje v částce okolo 90
milionů Kč, která sestává z částky jistiny bankovní záruky, úroků z prodlení a nákladů soudního
řízení.

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
V období sestavení této účetní závěrky probíhá na Ukrajině válka. Tato válka a s ní související
sankce proti Ruské federaci mají mimo jiné negativní dopad na podnikání na Ukrajině a v
Rusku. Zároveň dochází k nepředvídanému nárůstu tržních cen surovin, paliv a energií a
zvýšené volatilitě směnných kurzů, což značně ztěžuje odhady dalšího vývoje tržních cen a
klíčových makroekonomických ukazatelů. Průběžně monitorujeme a analyzujeme situaci a její
potenciální dopady na provoz společnosti, včetně případných dopadů na její nepřetržité trvání.
Na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací se domníváme, že tato válka
nemá významný dopad na účetní závěrku běžného roku, a že v současnosti ani neexistuje
významná nejistota ohledně nepřetržitého trvání společnosti.
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Řádná účetní závěrka ŠKODA PRAHA a.s. k 31. 12. 2021
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ROZVAHA
k 31. 12. 2021
(v tis. Kč)
ŠKODA PRAHA a.s.
Duhová 1444/2, Michle
140 00 Praha 4
IČ: 00128201

Označ.

Brutto

Korekce

Netto

453 604

Netto

511 367

-57 763

Stálá aktiva

31 778

-31 778

Dlouhodobý nehmotný majetek

29 437

-29 437

29 437
29 387
50

-29 437
-29 387
-50

2 341

-2 341

2

2 341

-2 341

2

AKTIVA CELKEM
A.

Minulé účetní
období

Běžné účetní období

A K T IV A

900 877

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.
B.

I.

B.

I.

1.

Nehmotné výsledky vývoje

B.

I.

2.

Ocenitelná práva

B.

I.

2. 1.

Software

B.

I.

2. 2.

Ostatní ocenitelná práva

B.

I.

3.

Goodwill

B.

I.

4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.

I.

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.

I.

5. 1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.

I.

5. 2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B. II. 1.

Pozemky a stavby

B. II. 1. 1.

Pozemky

B. II. 1. 2.

Stavby

B. II. 2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

B. II. 3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B. II. 4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

B. II. 4. 1.

Pěstitelské celky trvalých porostů

B. II. 4. 2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

B. II. 4. 3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B. II. 5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B. II. 5. 1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B. II. 5. 2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

B. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B. III. 2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

B. III. 3.

Podíly - podstatný vliv

B. III. 4.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B. III. 5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B. III. 6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

B. III. 7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

B. III. 7. 1.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

B. III. 7. 2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek
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2

Označ.

Brutto
C.

Zásoby

C. I.

1.

Materiál

C. I.

2.

Nedokončená výroba a polotovary

C. I.

3.

Výrobky a zboží

C. I.

3. 1.

Výrobky

C. I.

3. 2.

Zboží

C. I.

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

C. I.

5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

Korekce

419 312

Oběžná aktiva

C. I.

Minulé účetní
období

Běžné účetní období

A K T IV A

Netto

393 327

745 513

9 146

9 146

5 124

9 146

9 146

5 124

99 843

-25 985

Netto

C. II.

Pohledávky

73 858

55 696

C. II. 1.

Dlouhodobé pohledávky

5 042

-25 985

5 042

16 965

C. II. 1. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

1 250

1 250

3 750

C. II. 1. 2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C. II. 1. 3.

Pohledávky - podstatný vliv

C. II. 1. 4.

Odložená daňová pohledávka

3 792

3 792

13 215

C. II. 1. 5.

Pohledávky - ostatní

C. II. 1. 5. 1. Pohledávky za společníky
C. II. 1. 5. 2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C. II. 1. 5. 3. Dohadné účty aktivní
C. II. 1. 5. 4. Jiné pohledávky
C. II. 2.

Krátkodobé pohledávky

94 801

-25 985

68 816

38 731

C. II. 2. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

69 799

-25 985

43 814

34 228

C. II. 2. 2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C. II. 2. 3.

Pohledávky - podstatný vliv

C. II. 2. 4.

Pohledávky - ostatní

25 002

25 002

4 503

3 727
16 018

3 727
16 018

4 188
301

206
5 051

206
5 051

14

310 323

310 323

684 693

253

253

237

310 070

310 070

684 456

C. II. 2. 4. 1. Pohledávky za společníky
C. II. 2. 4. 2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C. II. 2. 4. 3. Stát - daňové pohledávky
C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní
C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky
C. III.

Krátkodobý finanční majetek

C. III. 1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

C. III. 2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

C. IV.

Peněžní prostředky

C. IV. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

C. IV. 2.

Peněžní prostředky na účtech

D.

Časové rozlišení aktiv

60 277

60 277

155 362

D. 1.

Náklady příštích období

60 277

60 277

155 362

D. 2.

Komplexní náklady příštích období

D. 3.

Příjmy příštích období
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Označ.

Běžné účetní období

P A S IV A

A.

PASIVA CELKEM

453 604

900 877

Vlastní kapitál

278 031

651 875

Základní kapitál

370 000

670 572

370 000

670 572

A.

I.

A.

I.

1.

Základní kapitál

A.

I.

2.

Vlastní podíly (-)

A.

I.

3.

Změny základního kapitálu

A. II.

Minulé účetní období

29 711

Ážio a kapitálové fondy

A. II.

1.

Ážio

A. II.

2.

Kapitálové fondy

A. II.

2.

1. Ostatní kapitálové fondy

A. II.

2.

2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

A. II.

2.

3.

A. II.

2.

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

A. II.

2.

5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

29 711

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací
(+/-)

29 711

11

15

11

15

A. III.

Fondy ze zisku

A. III. 1.

Ostatní rezervní fondy

A. III. 2.

Statutární a ostatní fondy

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

-18 712

A. IV. 1.

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

-18 712

A. IV. 2.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A. VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

B. + C.

Cizí zdroje

B.

Rezervy

B. 1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

B. 2.

Rezerva na daň z příjmů

B. 3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B. 4.

Ostatní rezervy

-73 268

-48 423

116 703

93 511

49 564

51 540

628

49 564

39

50 912

Označ.
C.

Závazky

C. I.

Dlouhodobé závazky

C. I.

1.

Vydané dluhopisy

C. I.

1.

1. Vyměnitelné dluhopisy

C. I.

1.

2. Ostatní dluhopisy

C. I.

2.

Závazky k úvěrovým institucím

C. I.

3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

C. I.

4.

Závazky z obchodních vztahů

C. I.

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

C. I.

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C. I.

7.

Závazky - podstatný vliv

C. I.

8.

Odložený daňový závazek

C. I.

9.

Závazky - ostatní

C. I.

9.

1. Závazky ke společníkům

C. I.

9.

2. Dohadné účty pasivní

C. I.

9.

3. Jiné závazky

C. II.

Běžné účetní období

P A S IV A

Krátkodobé závazky

C. II.

1.

Vydané dluhopisy

C. II.

1.

1. Vyměnitelné dluhopisy

C. II.

1.

2. Ostatní dluhopisy

C. II.

2.

Minulé účetní období

67 139

41 971

67 139

41 971

6 978

1 000

35 153

5 947

25 008

35 024

Závazky k úvěrovým institucím

C. II. 3.

Krátkodobé přijaté zálohy

C. II.

4.

Závazky z obchodních vztahů

C. II.

5.

Krátkodobé směnky k úhradě

C. II.

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C. II.

7.

Závazky - podstatný vliv

C. II.

8.

Závazky ostatní

C. II.

8.

1. Závazky ke společníkům

C. II.

8.

2. Krátkodobé finanční výpomoci

C. II.

8.

3. Závazky k zaměstnancům

4 065

4 043

C. II.

8.

4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

2 156

2 157

C. II.

8.

5. Stát - daňové závazky a dotace

677

946

C. II.

8.

6. Dohadné účty pasivní

18 108

27 853

C. II.

8.

7. Jiné závazky

2

25

58 870

155 491

58 870

155 491

D.

Časové rozlišení pasiv

D. 1.

Výdaje příštích období

D. 2.

Výnosy příštích období
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2021
(v tis. Kč)
ŠKODA PRAHA a.s.
Duhová 1444/2, Michle
140 00 Praha 4
IČ: 00128201

Označení

Text

Skutečnost v účetním období
běžném

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

II.

Tržby za prodej zboží

223 910

178 147

241 890

726

435

177 421

241 455

-4 022

1 357

A.

Výkonová spotřeba

A. 1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

A. 2.

Spotřeba materiálu a energie

A. 3.

Služby

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C.

Aktivace (-)

D.

Osobní náklady

96 730

121 515

D. 1.

Mzdové náklady

69 886

77 036

D. 2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní
náklady

26 844

44 479

22 990

26 376

3 854

18 103

18 568

-26 235

2

26

2

26

18 566

-26 261

4 507

28 369

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
D. 2. 2. Ostatní náklady
E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

E. 1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E. 1. 1.
trvalé
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E. 1. 2.
dočasné
E. 2.

Úpravy hodnot zásob

E. 3.

Úpravy hodnot pohledávek

III.

Ostatní provozní výnosy

III.

1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.

2.

Tržby z prodaného materiálu

III.

3.

*

minulém

233 764

25
3

4

Jiné provozní výnosy

4 504

28 340

F.

Ostatní provozní náklady

9 014

-62 157

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F. 2.

Prodaný materiál

F. 3.

Daně a poplatky

201

265

F. 4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

-1 348

-108 385

F. 5.

Jiné provozní náklady

10 161

45 938

-60 166

-24 091

25

Provozní výsledek hospodaření (+/-)
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Označení

Text

Skutečnost v účetním období
běžném

IV.

běžném

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

IV.

1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.

2.

Ostatní výnosy z podílů

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

V.

1.

V.

2.
H.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná
nebo ovládající osoba
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

510

2 909

510

2 909

Ostatní finanční výnosy

1 353

2 449

Ostatní finanční náklady

5 860

513

-3 997

4 845

-64 163

-19 246

9 105

29 177

-318

1 408

9 423

27 769

-73 268

-48 423

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající
osoba

VI.

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

J. 1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající
osoba

J. 2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII.
K.
*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L.

Daň z příjmů

L. 1.

Daň z příjmů splatná

L. 2.

Daň z příjmů odložená (+/-)
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

**
M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

-73 268

-48 423

*

Čistý obrat za účetní období = I.+ II.+ III.+ IV.+ V.+ VI.+VII.

240 134

257 637
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Přehled o změnách vlastního kapitálu
k 31. 12. 2021
(v tis. Kč)
ŠKODA PRAHA a.s.
Duhová 1444/2, Michle
140 00 Praha 4
IČ: 00128201

Základní
kapitál
Konečný stav k 31.12.2019

Ostatní
kapitálové
fondy

670 572

46 258

Fondy ze zisku
37

Výsledek hospodaření po zdanění za
rok 2020
Úhrada ztráty

-16 547

Další možné transakce
Konečný stav k 31.12.2020

29 711

Úhrada ztráty

Konečný stav k 31.12.2021

-16 547

700 320

-48 423

-48 423

-22
670 572

15

-29 711

-22
-48 423

651 875

-73 268

-73 268

29 711

-300 572

-4

370 000

11

43

Celkem

16 547

Výsledek hospodaření po zdanění za
rok 2021

Další možné transakce

Kumulovaný
výsledek
hospodaření

-300 576
-91 980

278 031

Přehled o peněžních tocích za období 1-12/2021
(v tis. Kč)
ŠKODA PRAHA a.s.
Duhová 1444/2, Michle
140 00 Praha 4
iČ: 00128201
Označení

Text

Skutečnost v účetním období
běžném

P.

minulém

Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.2.3.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
začátku účetního období
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a pohledávek
Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Změna zůstatků časového rozlišení
Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv, vlastních podílů
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
Ostatní nepeněžní operace
Výnosy z podílů na zisku
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
Změna stavu zásob
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období
Přijaté podíly na zisku

A.

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

B.1.
B.2.

Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv

0

25

B.

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

0

25

C.1.
C.2.
C.3.

Peněžní toky z finanční činnosti
Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů
Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cashpoolingu
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-300 572

-22

-300 572

-22

-374 370

-119 593

310 323

684 693

C.
F.
R.

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
konci období

44

684 693

804 286

-64 163
16 070
2
15 682
18 566
-1 348
-1 536

-19 246
-130 125
5 782
-133 569
-26 261
-108 412
1 104

-510
896

-2 909
571

-25 552
-47 205
25 675
-4 022

28 626
59 552
-70 398
39 472

510
-663

2 909
-1 760

-73 798

-119 596

ŠKODA PRAHA a.s.
Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2021
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ŠKODA PRAHA a.s.
Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2021

1.

POPIS SPOLEČNOSTI

ŠKODA PRAHA a.s. (dále jen „společnost“, resp. „účetní jednotka“) je akciová společnost, která vznikla
dne 10. 12. 1990 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
na základě zakladatelského plánu Ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR, vydaného
rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR č. 71/90 ze dne 28. 11. 1990.
Společnost sídlí v Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo
00128201.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je realizace energetických projektů vlastním jménem.
Společnost se v rámci svého podnikání zaměřuje zejména na oblast dodávek energetických
investičních celků nebo jejich částí na klíč, technické a inženýrské výpomoci, rekonstrukce a opravy
investičních celků a jejich částí (realizační činnost) a v menší míře rovněž dodávek náhradních dílů pro
energetická zařízení.
Jediným akcionářem společnosti je od 1. 7. 2020 společnost ÚJV Řež, a. s., se sídlem Husinec,
Hlavní 130, PSČ 250 68, IČ: 46356088, a to na základě smlouvy o převodu akcií společnosti. Do tohoto
data byla jediným akcionářem společnosti společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444,
PSČ 140 53, IČ: 45274649.
Společnost ČEZ, a. s., je mateřskou společností Skupiny ČEZ, do které společnost náleží. Přiložená
účetní závěrka byla připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních
účetních standardů je připravena mateřskou společností ČEZ, a. s. a je k dispozici na www.cez.cz.
Společnost je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ.
Společnost k 31. 12. 2021 nedržela vlastní akcie.
V průběhu roku 2021 došlo na základě Smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu ze dne 21. 8. 2020
ke vzetí akcií z oběhu a snížení základního kapitálu o 300 572 tis. Kč na částku 370 000 tis. Kč.
K zápisu do veřejného rejstříku došlo dne 23. 2. 2021, po následném finančním vypořádání nechala
společnost jakožto emitent zrušit 205 kusů akcií s nominální hodnotou jedné akcie 1 mil. Kč a
1 257 524 kusů akcií s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 76 Kč.
V roce 2021 byly provedeny tyto změny v zápisu společnosti ve veřejném rejstříku:
-

dne 21. 1. 2021 byl proveden:
o zápis člena představenstva Ing. Tomáše Novotného – den vzniku členství 1. 1. 2021

-

dne 23. 2. 2021 došlo k zápisu:
o výmaz 575 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
1 000 000,- Kč
o výmaz 1 257 524 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 76,- Kč
o výmaz základního kapitálu ve výši 670 571 824,- Kč – Splaceno:100%
o zápis 370 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
1 000 000,- Kč
o zápis základního kapitálu ve výši 370 000 000,- Kč – Splaceno: 100%

46
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách
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Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2021:
Představenstvo
- předseda
- člen
- člen

Ing. Jan Štancl
Ing. Radek Holejšovský
Ing. Tomáš Novotný

Dozorčí rada
- předseda
- místopředseda
- člen

Ing. Daniel Jiřička
Ing. Přemysl Skočdopol
Ing. Milan Vrána

47
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách
vlastního kapitálu.

ŠKODA PRAHA a.s.
Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2021

Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2021:

Generální ředitel

úsek Obchod a
nákup

odbor Právní
služby

oddělení Kvalita
a bezpečnost

odbor
Organizačná
zložka Mochovce

Zmocněnec pro
IMS

úsek Inženýring

úsek Realizace

úsek Finance a
správa

Společnost má odštěpné závody v zahraničí:
ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce
Kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, Slovenská republika
ŠKODA PRAHA a.s. branch office in Georgia
Besiki street 4, Tbilisi, Georgia
SKODA PRAHA A.S. MERKEZİ ÇEK CUMHURİYETİ TÜRKİYE ŞUBESİ
Beştepe Mah. Nergiz Sk. No: 7A/33 Yenimahalle, Ankara, Turecko
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2.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 469/2008 Sb. a Českými
účetními standardy pro podnikatele.
Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik
s neomezenou dobou trvání.
Vedení společnosti pečlivě monitoruje situaci ohledně dopadů COVID-19 a zvážilo potenciální dopady
na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého
trvání společnosti. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokladu,
že společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. Vedení společnosti bude pokračovat
v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv
negativních účinků na společnost a její zaměstnance.
3.

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti,
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li uvedeno jinak.
a)

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Přehled o peněžních tocích
byl zpracován nepřímou metodou.
b)

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení
a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize,
pojistné, nevratné obaly.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené
na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě.
U zásob týkajících se dodávek investičních celků je hodnota sledována individuálně pro každou položku.
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není
trvalého charakteru, na základě věkové analýzy zásob a na základě analýzy prodejních cen.
c)

Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí
opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.
Způsob tvorby opravných položek na základě analýzy doby splatnosti pohledávek:
– více
– více

než 365 dnů po lhůtě splatnosti je tvořena 100% opravná položka,
než 181 a méně než 365 dnů po splatnosti je tvořena 50% opravná položka.
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Dále je v případě potřeby tvořena dodatečná opravná položka na individuální bázi podle posouzení míry
rizika a předpokládané doby návratnosti.
d)

Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné
hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního
kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními či nepeněžními vklady nad hodnotu
základního kapitálu, dary do hmotného majetku apod.
e)

Cizí zdroje

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích rizik a výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné,
že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, ve kterých vzniknou.
Společnost vytváří účetní rezervy na garance a rizika, které jsou účtovány na základě kvantifikace
očekávaných rizik, tj. budoucích nákladů spojených s již proběhlou dodávkou investičních celků, dále
vytváří účetní rezervy na soudní spory na základě očekávaného rizika budoucího plnění.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
f)

Použití odhadů

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 v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
g)

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu vyhlášeném ke dni jejich
vzniku Českou národní bankou a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem
platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
h)

Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
O výnosech a ziscích vyplývajících z dlouhodobých smluv se účtuje k datu předání dílčího plnění či
přechodu vlastnického práva nebo k datu uskutečnění služeb.
Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny
a platné úrokové sazby.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát
a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.
Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend.
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i)

Daň z příjmů

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku
vykázaného ve výkazu zisku a ztráty, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou
zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani
nejsou daňově odpočitatelné. Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda.
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná
v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly
mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv, a výší aktiv, popřípadě pasiv, uvedených v rozvaze.
Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná
v budoucnosti pro daňové účely.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena
v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž
by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.
Odložená daň 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.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové
netto hodnotě, s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím
daňovým závazkům.
j)

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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4.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Software

Stav
k 31. 12. 2019
29 387

Ocenitelná práva
Celkem

Stav
k 31. 12. 2020
29 387

Stav
k 31. 12. 2021
29 387

50

50

50

29 437

29 437

29 437

OPRÁVKY
Stav
k 31. 12. 2019
Software

Stav
k 31. 12. 2020

Stav
k 31. 12. 2021

29 383

4

29 387

29 387

50

-

50

50

29 433

4

29 437

29 437

Ocenitelná práva
Celkem

Přírůstky

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

Software

Stav
k 31. 12. 2019
4

Celkem

b)

Stav
k 31. 12. 2020
-

4

Stav
k 31. 12. 2021
-

-

-

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

Samostatné movité věci
Celkem

Stav
k 31. 12. 2019
3 240
3 240

-347

Stav
k 31. 12. 2020
2 893

-347

2 893

Úbytky

-552

Stav
k 31. 12. 2021
2 341

-552

2 341

Úbytky

52
Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách
vlastního kapitálu.

ŠKODA PRAHA a.s.
Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2021

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY
Stav
Přírůstky Úbytky
k 31. 12. 2019
Samostatné movité věci
3 190
22
-321
Celkem

3 190

22

-321

Stav
Stav
Přírůstky Úbytky
k 31. 12. 2020
k 31. 12. 2021
2 891
2
-552
2 341
2 891

2

-552

2 341

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

Samostatné movité věci
Celkem

5.

Stav
k 31. 12. 2019
50
50

Stav
k 31. 12. 2020
2
2

Stav
k 31. 12. 2021
-

ZÁSOBY

Zásoby k 31. 12. 2021 představuje nedokončená výroba k projektům ve skupině ve výši 2 928 tis. Kč a
k projektům mimo skupinu 6 218 tis. Kč. Zásoby k 31. 12. 2020 představuje nedokončená výroba
k projektům mimo skupinu.
6.

POHLEDÁVKY

Dlouhodobé pohledávky
K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 eviduje společnost dlouhodobé obchodní pohledávky ve výši 1 250 tis. Kč,
resp. 3 750 tis. Kč z titulu splátkového kalendáře se splatností do roku 2023.
Krátkodobé pohledávky
K 31. 12. 2021 byly poskytnuty zálohy na projekt NNH_Cyklotron_UJV_CZE ve výši 16 018 tis. Kč.
K 31. 12. 2020 byly poskytnuty zálohy ve výši 301 tis. Kč na projekty v Turecku.
K pohledávkám po lhůtě splatnosti jsou tvořeny opravné položky dle jejich věkové struktury. V případě,
kdy standardní postup tvorby opravných položek nedostatečně věrně zobrazuje hodnotu dané
pohledávky, je tato individuálně posouzena a opravná položka je tvořena do výše až 100 % rozvahové
hodnoty této pohledávky.
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Rok
2021

1 - 90
dní

91 - 180
dní

36 845

25 562

-

-

2 877

4 515

32 954

69 799

-

-18 593

-

-

-2 877

-4 515

-25 985

-25 985

Netto

36 845

6 969

-

-

-

-

6 969

43 814

Krátkodobé
z obchodních
vztahů

32 486

1 742

-

2 746

196

4 477

9 161

41 647

-

-

-

-2 746

-196

-4 477

-7 419

-7 419

32 486

1 742

-

-

-

-

1 742

34 228

Kategorie
Krátkodobé
z obchodních
vztahů
Opravné
položky

2020

Po splatnosti
181 –
1 - 2 roky
360 dní

Do
splatnosti

Opravné
položky
Netto

2 a více
let

Celkem po
splatnosti

Celkem

Krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině v tis. Kč (netto):
Stav
k 31. 12. 2021

Název společnosti

Stav
k 31. 12. 2020

Krátkodobé pohledávky
Z obchodních vztahů

31 773

7 747

21 540

-

9 997

5 838

236

-

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

-

1 546

Elektrárna Dukovany II, a. s.

-

363

5 021

-

5 021

-

86

-

86

-

36 880

7 747

ÚJV Řež, a. s.
ČEZ, a. s.
Severočeské doly a.s.

Jiné pohledávky
ÚJV Řež, a. s.
Dohadné účty aktivní
ÚJV Řež, a. s.
Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami
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7.

OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné
položky:

Stav
k 31. 12. 2019

k pohledávkám
- z toho:
zákonné
Ostatní

8.

Tvorba
opravné
položky

Zúčtování
opravné
položky

Tvorba
opravné
položky

Stav
k 31. 12. 2021

33 680

118

-26 379

7 419

18 566

25 985

2 761

-

-

2 761

-

2 761

30 919

118

-26 379

4 658

18 566

23 224

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Stav
k 31. 12. 2021

Pokladna
Ceniny
Peníze
Běžné účty
Účty v bankách
Peněžní prostředky celkem

9.

Stav
k 31. 12. 2020

Stav
k 31. 12. 2020

253

237

-

-

253

237

310 070

684 456

310 070

684 456

310 323

684 693

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV

Významnou položkou časového rozlišení aktiv jsou náklady příštích období k 31. 12. 2021 a
31. 12. 2020 ve výši 60 277 tis. Kč, resp. 155 362 tis. Kč. Z toho hodnotu 35 183 tis. Kč,
resp. 125 117 tis. Kč tvoří náklady na poskytování servisních služeb a na prodlouženou záruku na akci
Nový zdroj 660 MW v elektrárně Ledvice do roku 2022 společnostmi GE Power Systems GmbH
a GE Power s.r.o. dle uzavřené Dohody o narovnání. Další hodnotu 23 687 tis. Kč, resp. 29 175 tis. Kč
tvoří náklady na poskytování servisních služeb a na prodlouženou záruku na akci Nový zdroj 660 MW
v elektrárně Ledvice do roku 2023 společností ZVVZ-Enven Enginneering, a.s. dle uzavřené Dohody
o narovnání.

10. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z 370 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě
ve jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč. Akcie jsou plně splaceny. Statutární a ostatní fondy představují
sociální fond.
Do roku 2020 se základní kapitál společnosti skládal z 1 257 524 ks akcií na jméno v zaknihované
podobě s nominální hodnotou 76 Kč / akcie a 575 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000 tis. Kč. Na základě Smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu ze dne 21. 8. 2020 došlo
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dne 23. 2. 2021 k zápisu do veřejného rejstříku a ke dni 1. 3. 2021 k finančnímu převodu, čímž byl
snížen základní kapitál společnosti o 300 572 tis. Kč. Po provedeném snížení činí základní kapitál
společnosti 370 000 tis. Kč.
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti konané
dne 25. 6. 2021 bylo rozhodnuto vypořádat ztrátu roku 2020 ve výši 48 423 tis. Kč tak, že ztráta ve výši
29 711 tis. Kč bude převedena na účet Rozdíly z přeměn a zbývající část ztráty ve výši 18 712 tis. Kč
bude převedena na účet Neuhrazená ztráta z minulých let.
Na základě Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti konané
dne 26. 6. 2020 bylo rozhodnuto uhradit ztrátu roku 2019 ve výši 16 547 tis. Kč z účtu Rozdíly z přeměn.
Společnost navrhuje ztrátu za účetní období roku 2021 ve výši 73 268 tis. Kč (po odvedení daně z příjmu
právnických osob) vypořádat převedením na účet Neuhrazená ztráta z minulých let.
11. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
na garance, rizika
a náklady projektů
v realizaci
Zůstatek k 31. 12. 2019
Tvorba rezerv
Rozpuštění rezerv
Zůstatek k 31. 12. 2020
Tvorba rezerv
Rozpuštění rezerv
Zůstatek k 31. 12. 2021

Rezerva na
restrukturalizaci

Rezerva na daň
z příjmů

Rezervy
celkem

150 592

8 705

655

159 952

24 435

673

628

25 736

-130 896

-2 597

-655

-134 148

44 131

6 781

628

51 540

35 623

-

-

35 623

-30 190

-6 781

-628

-37 599

49 564

-

-

49 564

Rezervy související s projekty společnosti zahrnují rezervy na garance a rezervy k dlouhodobým
smlouvám na generální dodávky, u nichž hodnota fakturovaných a již zaúčtovaných výnosů významně
převýšila dosud vynaložené náklady (dále jen „předfakturace“). Rezervy na předfakturace byly k datu
účetní závěrky vypočítány na základě celkového zisku očekávaného z úplné realizace projektů
a následně odvozeného průměrného zisku očekávaného v průběhu realizace jednotlivých projektů.
Rezervy na garance byly vytvořeny na základě kalkulovaného odhadu garančních nákladů hlavních
projektů společnosti, které budou vynaloženy na odstranění vad a nedodělků v období po předání
a převzetí díla (ukončení daňové fakturace).
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12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 měla společnost krátkodobé obchodní závazky po lhůtě splatnosti ve výši
31 tis. Kč, resp. 79 tis. Kč.
Společnost eviduje k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 splatné závazky pojistného na sociální a zdravotní
zabezpečení ve výši 2 156 tis. Kč, resp. 2 157 tis. Kč.
Položku dohadných účtů pasivních tvoří zejména doplatek ročních odměn včetně souvisejících nákladů
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, náhrada za nevyčerpanou dovolenou a dohadné
položky na nevyfakturované služby a ostatní náklady.
Krátkodobé závazky k podnikům ve skupině v tis. Kč:
Název společnosti

Stav
k 31. 12. 2021

Stav
k 31. 12. 2020

Krátkodobé závazky
Z obchodních vztahů

1 878

1 807

ČEZ, a. s.

935

-38

ÚJV Řež, a. s.

873

828

ČEZ ICT Services, a. s.

70

-83

-

1 100

2 092

730

1 993

25

93

697

ČEZ, a. s.

6

6

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

-

2

3 970

2 537

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Dohadné účty pasivní
ÚJV Řež, a. s.
ČEZ ICT Services, a. s.

Krátkodobé závazky za spřízněnými osobami

13. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV
Významnou položkou časového rozlišení pasiv jsou výnosy příštích období k 31. 12. 2021 a
31. 12. 2020 ve výši 58 870 tis. Kč, resp. 155 491 tis. Kč. Z toho hodnotu 35 183 tis. Kč,
resp.125 117 tis. Kč tvoří výnosy z poskytování servisních služeb a na prodlouženou záruku na akci
Nový zdroj 660 MW v elektrárně Ledvice do roku 2022 společnostmi GE Power Systems GmbH
a GE Power s.r.o. dle uzavřené Dohody o narovnání. Další hodnotu 23 687 tis. Kč, resp. 29 175 tis. Kč
tvoří výnosy na poskytování servisních služeb a na prodlouženou záruku na akci Nový zdroj 660 MW
v elektrárně Ledvice do roku 2023 společností ZVVZ-Enven Enginneering, a.s. dle uzavřené Dohody
o narovnání. Na základě dalších ujednání mezi společnostmi ŠKODA PRAHA a.s. a ČEZ, a. s.,
přecházejí všechny užitky z dohod o narovnání na ČEZ, a. s.
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14. DAŇ Z PŘÍJMŮ
Na základě předběžné kalkulace společnost dosáhla daňové ztráty (v tis. Kč):
2021
-64 163

2020
-19 246

-1 348

-108 385

659

-12 221

18 566

-26 261

-

5 756

-1 993

2 286

-48 279

-158 071

Daň vyměřená v zahraničí

-318

1 408

Splatná daň

-318

1 408

Zisk/ztráta před zdaněním
Tvorba (+)/ zúčtování (-) rezerv, netto
Tvorba (+)/ zúčtování (-) dohadných položek na osobní
náklady, netto
Rozpuštění (-)/ tvorba (+) opravných položek, netto
Odpis pohledávek
Ostatní (např. náklady na reprezentaci, příspěvky na
rekreace, životní pojištění)
Daňová ztráta

Výpočet daně z příjmů za rok 2021 je předběžný. Společnost podá řádné daňové přiznání
do 30. 6. 2022. Skutečně vypočtená ztráta za rok 2020 byla 158 308 tis. Kč.
Část ztráty, kterou je
možno uplatnit
v následujících
zdaňovacích obdobích

2017

88 412

308 306

396 718

Poslední zdaňovací
období, v němž lze
uplatnit daňovou
ztrátu
2022

2018

73 285

71 764

145 049

2023

2019

104 495

-

104 495

2024

2020

158 308

-

158 308

2025

2021

48 279

-

48 279

2026

472 779

380 070

852 849

Daňová ztráta
vznikla

Celková výše
vyměřené ztráty

Celkem

Vliv fúze

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

Položky odložené daně

2021
Odložená
daňová
pohledávka

2020
Odložená
daňová
pohledávka

162 041

201 683

Přechodné rozdíly:
Daňová ztráta z minulých let
Rezervy

9 417

9 673

Ostatní

2 773

2 657

Opravné položky k pohledávkám

3 669

885

177 900

214 898

15 859

13 215

Celkem
Celkem bez daňové ztráty z minulých let
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K 31. 12. 2021 bylo zaúčtováno snížení odložené daňové pohledávky ve výši 9 423 tis. Kč, zůstatek
odložené daňové pohledávky činí 3 792 tis. Kč. Z důvodu malé pravděpodobnosti uplatnění daňové
pohledávky v dalším období nebylo k 31. 12. 2021 zvýšení odložené daňové pohledávky zaúčtováno.
K 31. 12. 2020 bylo zaúčtováno snížení odložené daňové pohledávky. Z důvodu malé pravděpodobnosti
uplatnění daňové pohledávky v dalším období nebyla do účtování odložené daně v roce 2020 zahrnuta
ztráta roku 2020, 2019, 2018, 2017 a 2016.
15. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Souhrnná výše smluvně zajištěných kreditních linek tuzemskými bankami k 31. 12. 2021 činila
352 000 tis. Kč. Společnost eviduje k 31. 12. 2021 objem bankovních záruk a importních
dokumentárních akreditivů vystavených bankovními institucemi z příkazu společnosti ve prospěch
třetích osob v celkové výši 27 844 tis. Kč (32,8 tis. USD a 1 091 tis. EUR), které byly poskytnuty bankami
bez zajištění.
Souhrnná výše smluvně zajištěných kreditních linek tuzemskými bankami k 31. 12. 2020 činila
680 000 tis. Kč. Společnost eviduje k 31. 12. 2020 objem bankovních záruk vystavených bankovními
institucemi z příkazu společnosti ve prospěch třetích osob v celkové výši 14 415 tis. Kč (32,8 tis. USD
a 522 tis. EUR), které byly poskytnuty bankami bez zajištění.
16. VÝNOSY
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):
2021

2020

Domácí

Zahraniční

-

-

511

-

Realizační činnost

190 911

42 853

186 597

36 802

Výnosy celkem

190 911

42 853

187 108

36 802

Obchodní činnost

Domácí

Zahraniční

Výnosy společnosti v celkové výši 233 764 tis. Kč byly v roce 2021 realizovány v tuzemsku zejména
v rámci Skupiny ČEZ se společností ČEZ, a. s., ÚJV Řež, a. s. a dále mimo Skupinu ČEZ zejména se
společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V zahraničí byly realizovány mimo Skupinu ČEZ zejména
se společnostmi Slovenské elektrárne, a.s. Slovensko, IC-Limak Joint Venture Turecko a BRUSH SEM
s.r.o.
Výnosy společnosti v celkové výši 223 910 tis. Kč byly v roce 2020 realizovány v tuzemsku zejména
v rámci Skupiny ČEZ se společností ČEZ, a. s., Elektrárna Dukovany II, a. s., ČEZ Obnovitelné zdroje,
s.r.o. a dále mimo Skupinu ČEZ zejména se společností UNIPETROL RPA, s.r.o. V zahraničí byly
realizovány mimo Skupinu ČEZ zejména se společnostmi Slovenské elektrárne, a.s. Slovensko, ICLimak Joint Venture Turecko, GEPARD GREEN ENERGY DOO Novi Sad Srbsko a BRUSH SEM s.r.o.

17. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2021

2020
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Celkový počet
zaměstnanců
Průměrný počet zaměstnanců 1)

Členové
řídících
orgánů

Členové
kontrolních
orgánů

Celkový počet
zaměstnanců

Členové
řídících
orgánů

Členové
kontrolních
orgánů

58

3

3

71

2

4

Mzdové náklady

69 886

4 014

432

77 036

7 653

512

Sociální zabezpečení a
zdravotní pojištění

22 990

1 354

146

26 376

3 299

173

3 854

430

-

18 103

4 932

-

96 730

5 798

578

121 515

15 884

685

Sociální náklady
Celkem osobní náklady

1)

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků
na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu. Tento počet nezahrnuje členy dozorčí rady.

18. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
Členům představenstva, dozorčí rady, generálním ředitelům, resp. ředitelům úseků
a vedoucím samostatných útvarů nebyly poskytnuty žádné půjčky v peněžním ani nepeněžním plnění.
Společnost poskytuje na základě vnitropodnikové směrnice do výhradního užívání jako funkční výhodu
tzv. manažerské vozidlo pro služební a soukromé účely. Jedná se o členy představenstva, předsedu
dozorčí rady, generálního ředitele, ředitele úseků, dále o vybrané funkce na základě rozhodnutí
generálního ředitele.
Společnost poskytla v kalendářním roce 2021 svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění
v celkové výši 565 tis. Kč. Z uvedené částky byl příspěvek na penzijní připojištění pro členy
představenstva a dozorčí rady ve výši 15,6 tis. Kč. Příspěvek na životní pojištění byl poskytnut členům
vedení společnosti v celkové výši 389 tis. Kč.
Společnost poskytla v kalendářním roce 2020 svým zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění
v celkové výši 738 tis. Kč. Z uvedené částky byl příspěvek na penzijní připojištění pro členy
představenstva a dozorčí rady ve výši 29,9 tis. Kč. Příspěvek na životní pojištění byl poskytnut členům
vedení společnosti v celkové výši 380 tis. Kč.
Společnost poskytuje služby spřízněným osobám. V roce 2021 a 2020 dosáhly výnosy z této činnosti
174 230 tis. Kč a 180 534 tis. Kč.
V roce 2021 a 2020 činily nákupy služeb od spřízněných osob a ostatní náklady 23 661 tis. Kč
a 58 747 tis. Kč.
19. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
Služby tvoří v roce 2021 zejména náklady na projekty ve výši 131 571 tis. Kč, dále služby související
s IT ve výši 17 987 tis. Kč, nájemné a správa objektů ve výši 8 659 tis. Kč a právní služby ve výši
5 381 tis. Kč.
Jiné provozní náklady tvoří v roce 2021 náklady na ochrannou známku ve výši 6 000 tis. Kč a náklady
z titulu srážkové daně odváděné na organizační složce Turecko ve výši 3 923 tis. Kč. Jiné provozní
výnosy tvoří zejména fakturace úroků z prodlení ve výši 3 693 tis. Kč.
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
Viz příloha č. 1

Identifikace společnosti
Obchodní firma:

ŠKODA PRAHA a.s.

Sídlo společnosti:

Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00 Praha 4

IČ:

00128201

DIČ:

CZ00128201

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 372

Datum vzniku společnosti:

10. 12. 1990

Doba trvání společnosti:

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Praha 1, č. ú.: 35706011/0100

Telefon:

+ 420 211 045 242

Fax:

+ 420 211 045 032

Internet:

www.skodapraha.cz

E-mail (na příslušného pracovníka): jmeno.prijmeni@skodapraha.cz

Odštěpný závod v zahraničí:
ŠKODA PRAHA a.s. organizačná zložka Mochovce
Kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, Slovenská republika
ŠKODA PRAHA a.s. branch office in Georgia
Besiki street 4, Tbilisi, Georgia
SKODA PRAHA A.S. MERKEZİ ÇEK CUMHURİYETİ TÜRKİYE ŞUBESİ
Beştepe Mah. Nergiz Sk. No: 7A/33 Yenimahalle, Ankara, Turecko

Uzávěrka obsahu výroční zprávy:

20. 5. 2022
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Příloha č. 1 výroční zprávy
Zpráva o vztazích za rok 2021, zpracovaná společností ŠKODA PRAHA a.s.
Společnost ŠKODA PRAHA a.s., se sídlem Duhová 1444/2, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 00128201,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 372 (dále jen
„Zpracovatel“), je součástí Skupiny ČEZ, resp. od 1. 7. 2020 též členem Skupiny ÚJV, ve kterém existují
následující vztahy mezi Zpracovatelem, ovládanou osobou, a ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140
53 Praha 4, IČ: 45274649, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1581,
ovládající osobou, resp. ÚJV Řež, a. s., se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, IČ: 46356088,
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1833 (ovládající osoba od 1. 7.
2020), a dále mezi Zpracovatelem a osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen
„propojené osoby“).
Tato zpráva o vztazích mezi níže uvedenými osobami byla vypracována v souladu s § 82 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, za účetní období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021
(dále jen „účetní období“). Mezi Zpracovatelem a níže uvedenými osobami byly uzavřeny níže uvedené
smlouvy platné v daném účetním období a v daném účetním období byla přijata či uskutečněna
následující právní jednání a ostatní faktická opatření.
1.

Struktura vztahů
Viz příloha A.

2.

Úloha ovládané osoby
Dodavatel energetických celků, jejich technologických částí a inženýrských služeb.

3.

Způsob a prostředky ovládání
Společnost ÚJV Řež, a. s. ovládá společnost ŠKODA PRAHA a.s. tím způsobem, že je jejím
jediným akcionářem, drží tak 100% podíl na hlasovacích právech. Může jmenovat nebo odvolat
členy statutárního orgánu ovládané osoby.
Společnost ŠKODA PRAHA a.s. je členem Skupiny ČEZ, od 1. 7. 2020 pak též členem Skupiny
ÚJV. Mezi nástroje ovládání společnosti v rámci obou skupin patří např. schvalování
strategických programů, koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelských plánů a ročních
rozpočtů.

4.

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud
nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání
týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného
podle poslední účetní závěrky
Zpracovatel v účetním období neuskutečnil žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající
osoby nebo jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku přesahujícího 10 % vlastního
kapitálu Zpracovatele.

5.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi
osobami ovládanými
Viz příloha B.

6.

Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání
Všechny popisované smluvní vztahy byly uzavřeny, resp. všechna plnění byla poskytována, za
obvyklých smluvních a obchodních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo
protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ŠKODA PRAHA
a.s. z nich nevznikla žádná újma.

1

Příloha A – Schéma struktury vztahů
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Příloha B – Přehled vzájemných smluv
Smluv
ní
vztahy
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.

Evidenční
číslo
smlouvy

poznámka/původní
postavení
název nákup
ŠKODA
PRAHA a.s.

Název smlouvy

4101353504 Zpracování podkladových studií z dodavatel
oblasti hrubých terénních úprav a
3D vizualizace pro dokumentaci
EIA (Environmental Impact
Assessment)

Smlouva migrována do
EDU II; EIA Environmental Impact
Assessment; NJZ - nový
jaderný zdroj; EDU Elektrárna Dukovany

ČEZ, a. 4400041478 Smlouva o poskytování služeb
dodavatel
s.
(inženýrsko-poradenské služby v
oblasti energetiky)
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.

001079_201 Nájemní smlouva
4
000394_201 Nájemní smlouva
7
69932100_1 Smlouva o dodávce tepelné
energie

nájemce
nájemce
odběratel

ČEZ, a. 69932101_1 Smlouva o dodávce tepelné
s.
energie

odběratel

ČEZ, a. 69993401_1 Smlouva o dodávce tepelné
s.
energie

odběratel

ČEZ, a. 69993402_1 Smlouva o dodávce tepelné
s.
energie

odběratel

ČEZ, a. 4400046175 Obnovení kapacity retenční
s.
nádrže Býšov

dodavatel

ČEZ, a. 4400046187 Smlouva o dílo (zvýšení kapacity dodavatel
s.
retenční nádrže Býšov)
ČEZ, a. 5600001492 Smlouva o poskytování služeb
s.

odběratel

ČEZ, a. 4100719207 Zvýšení výkonu pohavarijní
s.
likvidace vodíku

dodavatel

nákup služby pro LC
jaderné el.-EDU

ČEZ, a. 4100813391 Rekonstrukce přívodních řádů
s.
surové vody

dodavatel

ČEZ, a. 4101424051 Výměna vadných segmentů
s.
potrubí

dodavatel

ČEZ, a. 4400005523 Využití projektových rezerv
s.
ČEZ, a. 4100493455 Smlouva o dílo na generální
s.
dodávku stavby

dodavatel

komplexní rekonstrukce
přívodních řadů surové
vody, jejíž stěžejní náplní
je vytvoření nového
ochranného povrstvení s
životností 50 let - (
Smlouva má 3 Dodatky )
návrh technického řešení,
zpracování realizační
dokumentace a realizace
vlastní výměny vadných
segmentů pravého
přívodního řadu surové
vody
nákup služby pro LC
jaderné el.-EDU
ELENZ (Nový zdroj
Elektrárna Ledvice)
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dodavatel

4820000/ELENZ_4814010
_001)
ČEZ, a. 4100268641 Smlouva o dílo na generální
s.
dodávku stavby

dodavatel

Generální dodávka stavby
KO EPR II

ČEZ, a. 4400005534 Smlouva o dílo na generální
s.
dodávku stavby

dodavatel

Generální dodávka stavby
PPC EPC

ČEZ, a. 904970001
s.

dodavatel

záruky

ČEZ, a.
s.

dodavatel

záruky

dodavatel

záruky

dodavatel

záruky

ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.

ČEZ, a.
s.
ČEZ, a.
s.

Smlouva o dílo - Výměna
transformátorů e.
l.Dalešice
905170001 Rekonstrukce zdrojů 4. systémů
I. kategorie ZN, IT-90-15-06727",
Jaderná elektrárna Dukovany
905080004 Smlouva o dílo - koncový jímač
tepla, Jaderná elektrárna
Dukovany
905140001 Smlouva o dílo -obnova
pružinových závěsů
4100901491 Smlouva o dílo
000580_201 Nájemní smlouva
4
000039_201 Nájemní smlouva
4
4101977993 Smlouva o dílo (technologická
optimalizace poruchových
hlášení)
Dohoda o vystavení a trvání
záruky ze dne 17. 6. 2008
Non-disclosure and restricted
use agreement ze dne 25.8.2017
(o ochraně informací)
20200414Bezpečné provozování VT
101
vstupního parovodu, el.Ledvice
Objednávka č. 4400047271 Studie prov. Využití koncového
20180509tepla na výstupu z HRSG
101/O_01
20200525Smlouva o dílo - Počerady studie
101
proveditelnosti
20200717Oprava vnitřního pláště věže
102
OB12, el.Počerady
Smlouva o poskytování služeb 20201208Technická podpora pro operátory
101
bloku B6 NZ ELE
Smlouva k objednávce
4102275356 - provedení
(zpracování) přepočtu cyklu PPC
po provedení navýšení výkonu
20201217GT
101
Smlouva o dílo - Projekční práce
pro PAS NZ ELE - Retenční
4102250684 nádrž (PNJ) OB97.19
Smlouva
EDU_CARPORT_DSP_CTE_10
412201230 347

ČEZ, a.
s.
20210210101

Smlouva o dílo

dodavatel
nájemce
nájemce
dodavatel

strana
dohody
strana
dohody

dodavatel

14.04.2020

dodavatel

07.05.2020

dodavatel

25.05.2020

zhotovitel

16.07.2020

zhotovitel

08.12.2020

zhotovitel

17.12.2020

dodavatel

20.11.2020

dodavatel

06.11.2020
7641 – Výměna
usměrňovačů a střídačů
SZN1(2,3,5)/ Jaderná

dodavatel
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ČEZ, a.
s.
20210310101
ČEZ, a.
s.

Smlouva o dílo

dodavatel

20180509101/3/O-03

Objednávka č. 4102364922 k
rámcové smlouvě o poskytování
služeb
dodavatel
Objednávka č. 4102341483 k
Rámcové smlouvě o poskytování
služeb č. 4400041478
(20180509-101) uzavřené dne 6.
6. 2018, v platném znění
dodavatel

20200908102/1

Dodatek č. 1 k SoD

dodavatel

202000908104/1

Dodatek č. 1 k SoD

dodavatel

Smlouva o dílo - Minimalizace
ztrát mikropísku v procesu
úpravy vody - ELE

dodavatel

Smlouva o dílo

dodavatel

Smlouva o dílo

dodavatel

20180509101/3/O-02
ČEZ, a.
s.

ČEZ, a.
s.

ČEZ, a.
s.

ČEZ, a.
s.
20210520101
ČEZ, a. 20210601s.
101
ČEZ, a. 20210601s.
102
ČEZ, a.
s.
20210630101
ČEZ, a.
s.
20180509101/3/O-04
ČEZ, a.
s.
20180509101/3/O-05
ČEZ, a.
s.

20210907101
ČEZ, a. 20211126s.
102
ČEZ, a.
s.
20211220102

Smlouva o technické pomoci
dodavatel
Objednávka č. 4102402960 k
Rámcové smlouvě o poskytování
služeb č. 4400041478
(20180509-101) uzavřené dne 6.
6. 2018, v platném znění
dodavatel
Dílčí smlouva (objednávka)
4102331230 k rámcové smlouvě
4400041478
dodavatel

Smlouva o dílo
Smlouva o zajištění autobusové
přepravy

dodavatel
odběratel

Smlouva o dílo

dodavatel
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elektrárna Dukovany (IT90-15-07641) / 10.02.2021
8950 - Zajištění těsnosti
hasebních úseků na PoEt
a PřEt v návaznosti na
náhradu SHHZ - zajištění
PDPS / 10.03.2021
Tvorba podkladů pro TČ
ZP pro paroplynový zdroj
500+500 MWe“ v lokalitě
EPC / 05.05.2021

Ověření projektových
rezerv HRSG a ST na
PPC / 05.05.2021
FVE Záluží u Litvínova Dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění
stavby /10345 /
12.05.2021
FVE Dolní Litvínov a
Růžodol - dokumentace
pro vydání Rozhodnutí o
umístění stavby / 10346 /
12.05.2021
Minimalizace ztrát
mikropísku v procesu
úpravy vody – ELE /
20.05.2021
ELE projekční práce –
Plošina / 01. 06. 2021
ELE projekční práce –
Šaumanka / 01. 06. 2021
Odborná pomoc/podpora
pro operátory bloku B6,
Elektrárna Ledvice/ 30.
06. 2021
Technická dokumentace rozvod pracovního
vzduchu pro B6 na podlaží
+ 15 m v ELE / 01. 07.
2021
Studie proveditelnosti ÚDV - ELE: 2. etapa / 26.
08. 2021
8950 - Výměna PPK na
příčné a podélné etažérce
v návaznosti na obnovu
SHHZ - zajištění výměny,
případně montáž nových
protipožárních klapek / 07.
09. 2021
autobusová přeprava
EDU-ETE / 26. 11. 2021
7302 - Zajištění
dlouhodobé
provozuschopnosti
transformátorů rezervního

ČEZ, a.
s.
20210630101/1
ČEZ, a.
s.

20211222101

Dodatek č.1 k SoD č.
4400051664

dodavatel

Smlouva o dílo

dodavatel

napájení“ Jaderná
elektrárna
Dukovany_10390 / 20. 12.
2021
ELE - technická podpora
bloku B6 – provozní
pomoc / 20. 12. 2021
Dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění
stavby – přípojka FVE
Dolní Litvínov a přípojka
FVE Růžodol / 22. 12.
2021

Smluvní vztahy
Propojená
– ostatní
osoba
členové
Skupiny ČEZ

Datum
uzavření
smlouvy

Předmět smlouvy

ČEZ Korporátní
ŠKODA PRAHA služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
a.s. rámcová
právní nástupce
smlouva
ČEZ, a. s.
Dodavatel

14. 5. 2008

Rámcová smlouva o poskytování služeb

ČEZ Korporátní
ŠKODA PRAHA služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
a.s. osobní
právní nástupce
údaje
ČEZ, a. s.
Dodavatel

18. 12. 2012 Zpracování osobních údajů

ČEZ Korporátní
ŠKODA PRAHA
služby, s.r.o.
a.s. dílčí
Od 1. 1. 2021
smlouva nájem
právní nástupce
vozidel
ČEZ, a. s.
Dodavatel
ŠKODA PRAHA
ČEZ Korporátní
a.s. dílčí
služby, s.r.o.
smlouva o
Od 1. 1. 2021
zpracování
právní nástupce
došlé a
ČEZ, a. s.
odesílané
Dodavatel
korespondence
ČEZ Korporátní
Dílčí smlouva o služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
poskytování
právní nástupce
personálních
ČEZ, a. s.
služeb
Dodavatel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Dílčí smlouva o
Od 1. 1. 2021
poskytování
právní nástupce
účetních služeb
ČEZ, a. s.
Dodavatel

30. 12. 2009 Služby autopůjčovny

29. 1. 2009

Služby podatelny

8. 1. 2015

Personální administrativa

16. 4. 2015

Vedení finančního účetnictví
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Podnájemní
smlouva

Dílčí smlouva o
poskytování
tiskových a
reprografických
služeb

Dílčí smlouva

Smlouva o
poskytování
služeb

Smlouva o
zpracování
údajů

Dílčí smlouva o
správě
nemovitostí a
poskytování
dalších služeb
Dílčí smlouva o
poskytování
tiskových a
reprografických
služeb k
Rámcové sml. o
poskyt. a
zajišťování
služeb a
pronájmů

ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
právní nástupce
ČEZ, a. s.
Podnajímatel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
právní nástupce
ČEZ, a. s.
Dodavatel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
právní nástupce
ČEZ, a. s.
Dodavatel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
právní nástupce
ČEZ, a. s.
Dodavatel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
právní nástupce
ČEZ, a. s.
Smluvní strana
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
právní nástupce
ČEZ, a. s.
poskytovatel

31. 10. 2016 Podnájemní smlouva ke garážovému stání

4.2.2017

Poskytování tiskových a reprografických služeb

2.3.2018

Dílčí smlouva o nájmu vozidel a poskytování
služeb k vozidlům

21.2.2018

Poskytování spisových a skartačních služeb

25.9.2018

Smlouva o zpracování osobních údajů

poskytování služeb
31.1.2019

ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
právní nástupce
ČEZ, a. s.
Poskytovatel
8.10.2019
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o.
Od 1. 1. 2021
Dílčí smlouva o právní nástupce
ČEZ, a. s.
poskytování
16.12.2019
tiskových služeb Poskytovatel
ČEZ Korporátní
Rámcová
služby, s.r.o.
smlouva o
Od 1. 1. 2021
poskyt. a
právní nástupce 16.12.2019
zajišťování

poskytování služeb

poskytování služeb
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služeb a
pronájmů,
20191008-101
(dodatek č. 3)

ČEZ, a. s.
Poskytovatel

Non-Disclosure
agreement

ÚJV Řež, a.s.
Strana dohody

24. 2.2016

Dohoda o mlčenlivosti

Konzultační
smlouva k
rámcové sml. HPR1000EUR
Certification
Consultancy
Services
Contract

ÚJV Řež, a.s.,
dodavatel

25.8.2017

Poskytování konzultačních služeb pro projekt
HPR 1000 EUR Certification

Smlouva o
poskytování
služeb (SLA),
20200127-101
Poradenské a
konzultační
služby pro
zadávací
dokumentaci,
20200207-102
Dohoda o
zachování
důvěrnosti
informací,
20200610-101
Nájemní
smlouva Plzeň, Tylova,
20200323-101
Smlouva o
zpracování
osobních údajů,
20201208-102
Dohoda o
zachování
mlčenlivosti

ÚJV Řež, a. s.,
dodavatel

27.01.2020

ÚJV Řež, a. s.,
odběratel

15.04.2020

ÚJV Řež, a. s.,
strana dohody

10.06.2020

ÚJV Řež, a. s.,
pronajímatel

15.07.2020

ÚJV Řež, a. s.,
poskytovatel

21.10.2020

dílčí požadavky DP01 – 03 - Controlingová
podpora, Podpora řízení v oblasti Informačních a
komunikačních technologií Podpora DMS
(Document management systém) a CAD
(Computer-aided design)
Dílčí požadavek č. 05/2021 ke smlouvě o
poskytování služeb / 20200127-101/DP0521
(15.03.2021)

Energotrans,
a.s.
Strana dohody

20.2.2018

Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a
zákazu jejich zneužití pro projekt výstavba
fluidního kotle EGT v El. Mělník

Dohoda o
zachování
mlčenlivosti

Energotrans,
a.s.
Strana dohody

28.5.2018

Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a
zákazu jejich zneužití pro projekt výstavba
plynové kotelny EGT v El. Mělník

Smlouva o
dílo_Diagnostik
a tepelného
napáječe
Rámcová
smlouva o
poskytnutí
služeb

Energotrans,
a.s.
Odběratel
ČEZ ICT
Services, a.s.
Dodavatel

dodávka díla
1.7.2019
27. 4. 2017

Poskytování služeb v oblasti IT
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Rámcová
smlouva o
poskytování
služeb
Rámcová
smlouva o
poskytování
služeb,
20170411-103/1
Dílčí smlouva k
rámcové sml.
na období 0107/2020,
20170411103/DS01
Dílčí smlouva k
rámcové sml.
na období 0812/2020,
20170411103/DS02
Rámcová
smlouva o
poskytování
odborných inž.
techn.,
realizačních a
souvis.služeb
Smlouva o
poskytování
odborných
finančních
služeb,
20200122-101
Smlouva o
poskytování
služeb,
20200203-101

Objednávka
20200409-101
Smlouva o
vypracování
PBŘ pro FVE
Ervěnice,
20200519-101
Smlouva o dílo
a o poskytování
služeb č.
4102194737,
20200724-101
Smlouva o dílo
a o poskytování
služeb č.
4102198741,
20200908-102

ČEZ ICT
Services, a.s.
Poskytovatel

10.12.2019

ČEZ ICT
Services, a.s.
Poskytovatel

10.12.2019

ČEZ ICT
Services, a.s.
Poskytovatel

10.12.2019

služby související s IT, MT, pevné linky

ČEZ ICT
Services, a.s.
Poskytovatel

10.12.2019

služby související s IT, MT, pevné linky

poskytování služeb

ČEZ ESCO, a.s.
2.5.2017
Odběratel

ČEZ ESCO,
a.s., odběratel
ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o.,
odběratel
ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o.,
objednatel
ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o.
Objednatel
ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o. /
ČEZ, a. s.
Objednatel

Poskytování odborných činností

21.01.2020

03.02.2020

09.04.2020

požárně bezpečnostní řešení (zpráva),
Fotovoltaický systém na konstrukce CARPOT

19.05.2020

24.07.2020

ČEZ, a. s. / ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o.
Objednatel
08.09.2020

FVE Ervěnice - dokumentace pro změnu
územního řízení

FVE Záluží u Litvínova - Dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby /10345
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Smlouva o dílo
a o poskytování
služeb č.
4102215708,
20200908-103
Smlouva o dílo
a o poskytování
služeb č.
4102198730,
20200908-104

ČEZ, a. s. / ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o.
Objednatel
08.09.2020

ČEZ, a. s. / ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o.
Objednatel
ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o. /
Smlouva o dílo, ČEZ, a. s.
Objednatel
20201012-101
ČEZ
Obnovitelné
zdroje, s.r.o. /
Smlouva o dílo, ČEZ, a. s.
Objednatel
20201012-102
Elektrárna
Smlouva o
Dukovany II,
poskytování
a.s.
služeb
20180301-103/4 Odběratel
Smlouva o
poskytování
ÚJV Řež, a. s.
služeb /
Poskytovatel
20210106-101
služby
Smlouva o
ČEZ Distribuce,
zpracování
osobních údajů a. s.
/ 20210107-102 Odběratel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. /
20191216-102
TRUEUP
Poskytovatel
Dohoda k Dílčí služby
K 1. 1. 2021
smlouvě o
právní nástupce
poskytování
tiskových služeb ČEZ, a. s.
Smlouva o
nájmu prostor /
20210218-101
Smlouva o
nájmu prostor
/20210219-101

FVE Vysočany Hráz Dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby / 10353

08.09.2020

FVE Dolní Litvínov a Růžodol - dokumentace pro
vydání Rozhodnutí o umístění stavby / 10346

12.10.2020

Dokumentace pro vydání společného povolení
pro výstavbu FVE Vrskmaň

12.10.2020

Dokumentace pro vydání společného povolení
FVE Kočín a Knín

26.1.2018
15.12.2021

Poskytování inženýrsko-poradenských služeb
v oblasti energetiky
Dodatek č. 4

06.01.2021

tělo SLA + příloha A personalistika

07.01.2021

zařazení ŠP do seznamu ověřených dodavatelů

26.01.2021

true-up k vyšší úhradě za služby

ÚJV Řež, a. s.
Nájemce

18.02.2021

Nájemní smlouva SO424

ÚJV Řež, a. s.
Nájemce

19.02.2021

Nájemní smlouva SO250

Smlouva o dílo Cyklotron /
ÚJV Řež, a. s.
20210302-102
Objednatel
ČEZ
Obnovitelné
Smlouva o dílo / zdroje, s.r.o.
Objednatel
20210317-101

02.03.2021

NNH_Cyklotron_UJV - výměna Cyklotronu v PET
centru Nemocnice na Homolce

17.03.2021

Plovoucí FVE Ušák – dokumentace pro vydání
společného povolení

Smlouva o
dodávce energií ÚJV Řež, a. s.
/ 20210325-101 Dodavatel

25.03.2021

dodávka energií SO 250
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Rámcová
smlouva o
poskytování
služeb /
20210331-101
Dílčí smlouva o
poskytování
služeb k
Rámcové
smlouvě /
20210331-102

ČEZ ICT
Services, a. s.
Poskytovatel
služby

31.03.2021

ČEZ ICT
Services, a. s.
Poskytovatel
služby

31.03.2021

Smlouva o
dodávce energií ÚJV Řež, a. s.
/ 20210401-101 Poskytovatel

01.04.2021

dodávka energií SO 424

09.04.2021

Rekonstrukce objektu SO 250 Radiochemie v
areálu ÚJV Řež, a. s.

ÚJV Řež, a. s.
Objednatel

30.04.2021

10389 Mughal

ÚJV Řež, a. s.
Objednatel

19.05.2021

Cyklotron

20.06.2021

Rekonstrukce objektu SO 250 Radiochemie v
areálu ÚJV Řež, a. s. - postoupení Strojírna
Kukleny spol. s r.o.,

27.05.2021

Odvodnení JZ okraje lomu Bílina
"Zpetný tok dulních vod do uzlu PVZ" - Technická
pomoc

15.06.2021

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby – přípojka FVE Záluží u Litvínova

18.06.2021

Výstavba plynové kotelny EGT v elektrárenské
lokalitě Mělník

28.06.2021

Nájemné Duhová 3 - dohoda o převodu 3
kanceláří ze ŠP na UJV

09.08.2021

EDU_FS_vymena_PG_CZE_10412. Studie
realizovatelnosti výměny parogenerátorů EDU 14 pro akci 8908 Výměna parogenerátorů

Smlouva o dílo /
20210409-101
Consultancy
and supervisiory
services
contract /
20210430-102
Výměna
cyklotronu v
PET Centru
Praha zpracování
dokumentace (v
SBO
objednávka) /
20210519-101
Dohoda o
postoupení
smlouvy o dílo /
20210520-102

ÚJV Řež, a. s.
Objednatel

ÚJV Řež, a. s.
Objednatel

Severočeské
doly a.s.
Objednatel
ČEZ
Obnovitelné
Smlouva o dílo / zdroje, s.r.o.
Objednatel
20210615-101
ČEZ
Energetické
Smlouva o
služby, s.r.o.
společnosti /
Objednatel
20210618-102
ČEZ, a. s./
ŠKODA
PRAHA/ ÚJV
Řež, a. s.
Dohoda /
4101757409/15 Strany dohody
Smlouva /
20210527-101

Smlouva o dílo / ÚJV Řež, a. s.
20210809-101
Objednatel
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Objednávka /
20210813 101/1
Dohoda o
zachování
důvěrnosti
informací /
20211222-102

ÚJV Řež, a. s.
Objednatel

30.08.2021

EDU 8950 „Zajištění těsnosti hasebních úseků
na PoEt a PřEt v návaznosti na náhradu SHZ.“

ÚJV Řež, a. s.
Objednatel

22.12.2021

Předprojektová příprava nového energetického
zdroje („Teplárna T600“) Unipetrol
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