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VYBRANÉ UKAZATELE (dle ČÚS)
2013
Tržby celkem (mil. Kč)
EBITDA (mil. Kč)

-149

Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč)

-219

Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč)

2 517

Výsledek hospodaření po zdanění (mil. Kč)

2 447

Investice (mil. Kč)

184

Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav)

455

Termínem Společnost nebo RWE Česká republika se v textu nahrazuje obchodní firma
RWE Česká republika a.s.
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1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

RWE Česká republika má za sebou první rok svého fungování jako řídící společnost skupiny RWE v ČR.
Navzdory krizi, ve které se nachází evropská energetika, šlo z našeho pohledu o úspěšné období.
Svědčí o tom dosažené hospodářské výsledky celé skupiny. Dovolte mi proto, abych poděkoval všem
zaměstnancům i partnerům, kteří k tomu přispěli.
Za úspěchy, kterých jsme i přes komplikovanou situaci na trhu s energií dosáhli, stojí řada strategických
rozhodnutí a mnoho profesionálně odvedené práce. Zcela klíčová pro další rozvoj našeho podnikání
v Česku byla konsolidace našich aktivit, která nám umožnila výrazně zjednodušit a zefektivnit organizační
strukturu skupiny RWE v ČR. V roce 2013 se nám podařilo koncentrovat veškeré podnikatelské aktivity
do čtyř hlavních oblastí.
Pod řízením RWE Česká republika došlo v roce 2013 k reorganizaci veškerých aktivit v oblasti distribuce
zemního plynu v rámci společnosti RWE Grid Holding. Do její dceřiné společnosti RWE GasNet fúzovali
dosavadní tři regionální distributoři zemního plynu (VČP Net, SMP Net a JMP Net).
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To umožnila komplexní transakce s jedním z nejvýznamnějších mezinárodních infrastrukturních investorů,
Macquarie Infrastructure and Real Assets, který tak zároveň získal 35% podíl v RWE Grid Holding.
RWE Česká republika koordinovala také celý projekt sloučení obchodních společností (Jihomoravská
plynárenská, Severomoravská plynárenská, Východočeská plynárenská a RWE Key Account CZ)
do RWE Energie. Ta nyní jako jediná zajišťuje obchod se zemním plynem a elektřinou pro 1,7 miliónu
tuzemským zákazníků RWE.
Konsolidace se nevyhnula ani aktivitám skupiny RWE v ČR v oblasti výroby tepla a elektřiny.
Společně s projekty bioplynových a CNG plnicích stanic byly tyto činnosti sloučeny do nové výrobní
společnosti RWE Energo.
Čtvrtý pilíř nové struktury skupiny RWE v České republice představuje skladování zemního plynu
v podzemních zásobnících. Společnost RWE Gas Storage, která je jejich největším tuzemským
provozovatelem, se v roce 2013 musela vyrovnat se slabou poptávkou po skladovací kapacitě. Ta se mj.
odrazila v zastavení nových investic do rozšiřování zásobníků. Posledním velkým dokončeným projektem
tak prozatím byla modernizace podzemního zásobníku plynu Lobodice v hodnotě 100 mil. korun.
Opomenout nelze ani významné obchodní úspěchy na maloobchodním trhu. Jarní zlevnění zemního
plynu o více než 10 procent a atraktivní produktová nabídka se staly impulsem k podpisu nové
smlouvy s RWE pro více než 400 tisíc zákazníků. Dařilo se nám i v oblasti prodeje elektřiny.
Počet uzavřených smluv prolomil hranici 300 tisíc. I vloni tak platilo, že každý třetí zákazník, který se
rozhodl ke změně dodavatele elektřiny a vybíral mezi alternativními dodavateli, zvolil nabídku RWE.
Jasným lídrem byla RWE také v oblasti prodeje CNG. Na podzim pak rozšířila své služby pro zákazníky
o virtuálního mobilního operátora RWE Mobil.

Martin Herrmann
předseda představenstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Posilování konkurenceschopnosti bylo hlavním cílem také pro projekty zaměřené na optimalizaci
vnitřního fungování Společnosti a skupiny. První pozitivní přínosy těchto aktivit se projevily už
v roce 2013 a v příštích letech očekáváme ještě další efekty plynoucí především z realizace interních
úspor. Proto si velmi cením úspěšného dokončení konsolidace skupiny RWE v České republice. Jde
o pozitivní signál celému trhu, jenž ukazuje na růst efektivity našeho podnikání. Jsem přesvědčen,
že i díky tomu úspěšně překonáme výzvy, které stojí před námi.
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2 	ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI
V ROCE 2013
Dozorčí rada společnosti RWE Česká republika pracovala v roce 2013 v šestičlenném složení.
Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2013 zaměřena na průběžné sledování uskutečňování
podnikatelské činnosti Společnosti, jejích hospodářských výsledků a na výkon působnosti představenstva
při uskutečňování podnikatelské činnosti. Dozorčí rada kontrolovala, zda představenstvo postupuje
v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře
v působnosti valné hromady.
Dozorčí rada jednala v roce 2013 na třech řádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná.
Na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami
Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě,
včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala.
Předložené písemné materiály byly při projednávání dozorčí radou doplněny slovním komentářem
členů představenstva.
Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo neslučitelné s obecně
závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti
valné hromady.
Dozorčí rada přezkoumala dne 11. března 2014 účetní závěrku Společnosti za rok 2013, návrh
představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a zprávu o vztazích za rok 2013.
Ve shodě s auditorem dozorčí rada dospěla k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013
v souladu s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013 a návrh představenstva
na rozdělení zisku za rok 2013.
Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za dosavadní práci vykonanou pro Společnost v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

V Praze dne 11. března 2014

Ing. Filip Thon, Ph.D.
předseda dozorčí rady
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3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

3.1

Základní údaje

Obchodní firma:

RWE Česká republika a.s.

Sídlo:

Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98

Identifikační číslo:

242 75 051

Právní forma:

akciová společnost

Založení a vznik Společnosti
RWE Česká republika a.s. vznikla dne 25. září 2012 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18556.

Profil Společnosti
RWE Česká republika převzala v roce 2013 řídící roli ve skupině RWE v ČR. V rámci tohoto procesu
přešla do Společnosti od 1. ledna 2013 většina zaměstnanců RWE Supply & Trading CZ, a.s.
RWE Supply & Trading CZ, a.s., není součástí skupiny společností řízených ze strany
RWE Česká republika a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Společnost prostřednictvím svých dceřiných a sesterských společností zabezpečuje a koordinuje
podnikatelské aktivity skupiny RWE v České republice ve čtyřech oblastech, kterými jsou obchod
s elektřinou a zemním plynem včetně zákaznického servisu, skladování zemního plynu, distribuce
zemního plynu a správa sítí, výroba elektřiny a tepla.
V rámci svých aktivit poskytuje Společnost ostatním společnostem skupiny RWE v České republice
specifické manažerské a odborné činnosti. Jedná se například o službu procesního řízení včetně správy
řízené dokumentace, služby finančního řízení a řízení rizik, controllingové služby, řízení interního
auditu, koordinace právních služeb a regulačních záležitostí, služby v oblasti bezpečnosti, ochrany
osob, majetku a informací, službu BOZP, služby public relations, řízení lidských zdrojů, komplexní
korporátní služby, služby centrálního nákupu a služby správy budov včetně kancelářských služeb.

Organizační složky Společnosti v zahraničí
Společnost nemá zřízenu organizační složku v zahraničí.
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Údaje o akcionářích a cenných papírech

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Základní kapitál Společnosti činí 47 094 432 000 Kč. Společnost vydala 47 094 432 ks
kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Jediným akcionářem
RWE Česká republika a.s. je společnost RWE Gas International N.V. se sídlem Willemsplein 4,
5211AK, ‘s-Hertogenbosch, Nizozemské království.
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Představenstvo Společnosti k 31. prosinci 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Martin Herrmann
předseda představenstva, resort Strategy & Communication
Datum narození:
3. července 1967
Vzdělání:
Westfälische-Wilhems-Universität, Münster, ekonomie
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
jednatel RWE East, s.r.o.,
předseda představenstva RWE Grid Holding, a.s.,
předseda dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s.,
Severomoravská plynárenská, a.s.,
Východočeská plynárenská, a.s.,
RWE Energie, a.s., a RWE Gas Storage, s.r.o.,
člen dozorčí rady RWE Supply & Trading GmbH,
Budapesti Elektromos Müvek Nyrt. a ÉMÁSz Nyrt.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
Axel Gerhardy
místopředseda představenstva, resort Finance
Datum narození:
14. srpna 1971
Vzdělání:
Georg-August-Universität, Göttingen, ekonomie
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
místopředseda představenstva RWE Supply & Trading CZ, a.s.,
člen představenstva RWE Grid Holding, a.s.,
člen dozorčí rady RWE Gas Storage, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
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Ing. Tomáš Varcop, MBA
člen představenstva, resort National Sales
Datum narození:
15. dubna 1965
Vzdělání:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní,
MBA na University of Pittsburgh
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
předseda představenstva RWE Energie, a.s.,
člen dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s.,
Severomoravská plynárenská, a.s., a Východočeská plynárenská, a.s.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Ve složení představenstva Společnosti nedošlo v roce 2013 k žádným změnám.
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Dozorčí rada Společnosti k 31. prosinci 2013
Ing. Filip Thon, Ph.D.
předseda dozorčí rady
Datum narození:
17. června 1972
Vzdělání:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
doktorát na Vysoké škole báňské v Ostravě
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
předseda představenstva RWE Polska S.A.,
jednatel RWE East, s.r.o.,
člen dozorčí rady Essent N.V.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Karl Kraus
místopředseda dozorčí rady
Datum narození:
9. listopadu 1963
Vzdělání:
Technische Universität Braunschweig,
Georg-August-Universität Göttingen, Braunschweig
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
jednatel RWE East, s.r.o.,
RWE Slovensko, s.r.o., a CEO RWE Hrvatska d.o.o.,
předseda dozorčí rady TE Plomin d.o.o.,
místopředseda dozorčí rady Východoslovenská energetika, a.s.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
PhDr. Patrik Bauer, Ph.D.
člen dozorčí rady
Datum narození:
28. května 1977
Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd,
Institut ekonomických studií
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
člen dozorčí rady EČS – Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci a TE Plomin d.o.o.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
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Dr. Gabriele Haas
člen dozorčí rady
Datum narození:
2. října 1971
Vzdělání:
Johannes-Gutenberg Universität Mainz,
Universidad Jaume I de Castellón,
doktorát práv
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
člen dozorčí rady Westnetz GmbH
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

Ing. Lenka Šimarová
člen dozorčí rady
Datum narození:
16. listopadu 1964
Vzdělání:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
není členem
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Mgr. František Kolátor
člen dozorčí rady
Datum narození:
9. května 1980
Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd,
Institut ekonomických studií
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
není členem
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
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Změny v dozorčí radě Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2013:
Dne 3. června 2013 projednal jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady odstoupení
z funkce člena dozorčí rady pana Thomase Jana Hejcmana a schválil ukončení výkonu jeho funkce
s účinností ke dni 4. června 2013.
Dne 23. května 2013 jediný akcionář rozhodl o zvolení nové členky dozorčí rady paní Dr. Gabriele Haas
s účinností od 5. června 2013.
Dne 25. září 2013 uplynulo jednoleté první funkční období členům dozorčí rady panu Ing. Františku Čechovi
a panu Mgr. Přemyslu Dubovi.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

S účinností od dne 25. září 2013 byli pan Mgr. František Kolátor a paní Ing. Lenka Šimarová zvoleni
členy dozorčí rady zaměstnanci Společnosti.
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Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky
RWE Česká republika a.s. za rok 2013
Auditorská firma:
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsána v seznamu auditorských společností
u Komory auditorů ČR pod oprávněním č. 021

Odpovědný auditor:
Ing. Tomáš Bašta
oprávnění č. 1966

V Praze dne 11. března 2014
Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Lucie Čejková
Head of Accounting
RWE Group Business Services CZ, s.r.o.

Osoby odpovědné za výroční zprávu RWE Česká republika a.s. za rok 2013

Martin Herrmann

Axel Gerhardy

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny.
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4 	ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2013
4.1

Ekonomické výsledky

Výnosy, náklady, zisk
Výsledek hospodaření Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2013 hodnoty 2 447 mil. Kč. Výsledek
hospodaření před zdaněním činil 2 517 mil. Kč.

Výsledek hospodaření po zdanění
provozní výsledek hospodaření

2013 (mil. Kč)

2012 (mil. Kč)

-219

-29

přidaná hodnota

347

-16

osobní náklady

-444

0

odpisy

-70

-2

ostatní provozní náklady a výnosy

-52

-12

2 735

7

finanční výsledek hospodaření
daň z příjmu za běžnou činnost
výsledek hospodaření po zdanění

-70

4

2 447

-18

Provozní výnosy činily 1 218 mil. Kč a provozní náklady 1 437 mil. Kč. Negativní provozní výsledek
ve výši -219 mil. Kč je důsledkem procesu restrukturalizace ve skupině RWE v roce 2013.
Finanční výsledek hospodaření činil 2 735 mil. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky
převodu zisku ze společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., ve výši 2 241 mil. Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Struktura aktiv a pasiv
Struktura aktiv
Celková aktiva Společnosti vzrostla k 31. prosinci 2013 o 67 665 mil. Kč na hodnotu 90 304 mil. Kč.
Dlouhodobý majetek vzrostl o 33 407 mil. Kč na hodnotu 50 171 mil Kč. Kromě nárůstu půjček
(11 071 mil. Kč) je změna způsobena především nárůstem podílů v ovládaných osobách
(22 219 mil. Kč).
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Oběžná a ostatní aktiva vzrostla o 34 258 mil. Kč a dosáhla k 31. prosinci 2013 výše 40 133 mil. Kč.
V kategorii oběžných aktiv vzrostly krátkodobé pohledávky o 32 616 mil. Kč. Celkově se na oběžných
a ostatních aktivech podílely krátkodobé pohledávky 96 %.
Růst krátkodobých pohledávek byl způsoben zejména vyšším objemem pohledávek z cash-poolingu,
který nově RWE ČR pro skupinu spravuje.
Krátkodobý finanční majetek vzrostl o 1 426 mil. Kč, ostatní aktiva se zvýšila o 210 mil. Kč.

Aktiva
Struktura aktiv (mil. Kč)
222

634

5

517

23

1 449

5 847

49 536

38 463

16 247

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní aktiva

Krátkodobé pohledávky

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Krátkodobá finanční aktiva
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Struktura pasiv
Vlastní kapitál vzrostl k 31. prosinci 2013 o 29 005 mil. Kč na hodnotu 50 989 mil. Kč a tvoří 56,5 %
celkových pasiv Společnosti. Důvodem výrazného růstu vlastního kapitálu je zejména zvýšení základního
kapitálu o 25 092 mil. Kč.
Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhly výše 39 315 mil. Kč. Krátkodobé závazky se na nich podílely 99 %.

Pasiva
Struktura pasiv (mil. Kč)
99

43
50 989

39 055

546
98
12
21 984

118
31. prosince 2013
Vlastní kapitál

Dlouhodobé závazky

Krátkodobé závazky

Ostatní pasiva

Rezervy
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Řízení rizik
Řízení rizik ve Společnosti zastřešuje Výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou zástupci managementu
skupiny RWE v České republice.
Společnost eviduje veškerá identifikovaná rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena
do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich
výskytu a rozsahu možné škody. Nejvýznamnější rizika pokrývá Společnost v závislosti na charakteru
daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice,
tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření. Společnost je vystavena
především úrokovým, měnovým a operačním rizikům, která jsou aktivně řízena.
Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Společnost neuplatňuje
zajišťovací účetnictví.

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků.
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4.2

Podnikatelské aktivity RWE v ČR

OBCHOD SE ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTŘINOU
V průběhu roku 2013 vykonávala RWE Česká republika a.s. řídící a koordinační roli v rámci skupiny
RWE v ČR v oblasti obchodu se zemním plynem a elektřinou na trhu koncových zákazníků. I v tomto
roce skupina RWE pokračovala v nabídce „elektřina a plyn od jediného dodavatele“ a dále zlepšovala
servis svým zákazníkům. Tím se řadí mezi špičku dodavatelů na trhu s energiemi.

Obchodní strategie
Strategické obchodní priority společností skupiny RWE v ČR v roce 2013 navazovaly na cíle a úkoly
předchozího období. Zaměřily se primárně na udržení stávajícího tržního podílu v oblasti prodeje
zemního plynu a rovněž i na dynamicky pokračující růst na trhu s elektřinou.
Podobně jako tomu bylo dříve, zabezpečovala RWE Česká republika prodej zemního plynu i elektřiny
prostřednictvím čtyř regionálních společností patřících do skupiny RWE. Obchodní strategii
roku 2013 ovlivňovala aktivní konkurence, kterou tvoří jak tradiční dodavatelé, kteří nabízejí obě
klíčové komodity, tak i mnozí menší vyzývatelé. Se sílící konkurencí na trhu, bohužel, stále přetrvávají
nekalo-soutěžní praktiky spojené zejména s prodejci některých menších dodavatelů energií.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Útvar národního obchodu (National Sales) Společnosti těmto výzvám aktivně čelil prostřednictvím
změn cenové politiky, množstvím inovací vybraných produktů a služeb (v segmentu domácností
i podnikatelů) nebo vstupem do zcela nové oblasti podnikání, kterou jsou telekomunikace.
Snížení cen plynu i elektřiny, nové atraktivní produkty (např. RWE Termo) nebo služba RWE Mobil
mají za úkol zvýšit spokojenost zákazníků s aktuální nabídkou produktů a služeb RWE a omezit jejich
případný odchod na minimum. Nedílnou součástí těchto aktivit ve firemním segmentu byly také
nabídky strukturovaných produktů a řešení šitá na míru největším odběratelům.
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Marketing
Aktivity centrálního útvaru obchodu a marketingu se v průběhu roku 2013 soustředily primárně
na ochranu existujícího portfolia zákazníků RWE s odběrem zemního plynu (v kategorii domácnosti
a maloodběratelé) a na další dynamický růst počtu nových odběratelů elektřiny.
Klíčovým faktorem pro úspěch na poli udržení stávajícího tržního podílu v oblasti prodeje plynu bylo
snížení cen a výplata bonusů či speciálních prémií zákazníkům skupiny RWE. V průběhu jara si statisíce
zákazníků vybraly jeden z nových produktů s jistotou dalšího poklesu ceny. Intenzivní komunikační
kampaň, která snížení cen doprovázela, přinesla zároveň razantní zlepšení většiny klíčových hodnot
vnímání značky RWE.
V oblasti prodeje elektřiny vyvinul útvar marketingu inovativní produkt s garancí každoročního
poklesu ceny až do konce roku 2015 (RWE Optimal), který se stal prodejně velmi úspěšným, a to
především díky přímé komunikaci s jednotlivými zákazníky. Pokračovala i podpora nízké ceny silové
elektřiny prostřednictvím produktu RWE Start. S úspěchem se setkaly i spotřebitelské soutěže
připravené pro nové či stávající zákazníky skupiny RWE v ČR.
Společnost se rovněž dále intenzivně zaměřovala na oblast rozšiřování portfolia poskytovaných služeb.
Vedle rozvoje stávajících online (RWE ONLINE SERVIS) a off-line služeb či podpory sítě zákaznických
center připravil útvar marketingu i zcela novou službu z oblasti telekomunikací. RWE Mobil je virtuální
operátor nabízející cenově velmi výhodné volání s předplacenou kartou a možnost získat další
bonusy či kredit při uzavření smlouvy na vybrané produkty. Skupina RWE v ČR se touto nabídkou
stala významným dodavatelem energie na tuzemském trhu, který kromě klasických komodit nabízí
i služby v oblasti telekomunikací.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Společnost pochopitelně nezapomínala ani na tématiku racionálního využití energie a podporovala
mnohé aktivity spojené s tímto tématem. Dokladem toho jsou speciální internetové stránky
setrimenergii.cz, které nabízejí velké množství rad a tipů, jak ušetřit náklady za energii, a zároveň
umožňují každý den sledovat spotřebu elektřiny, plynu a vody v každé domácnosti.
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Prodej zemního plynu
V roce 2013 společnosti skupiny RWE v ČR udržely vedoucí postavení na trhu se zemním plynem
a celkem prodaly 37,6 TWh zemního plynu svým zákazníkům. Celkový objem prodaného plynu oproti
roku 2012 mírně vzrostl o 610 GWh. Nárůst byl zaznamenán u kategorie individuálně obsluhovaných
zákazníků (o 3,5 TWh), naopak u hromadně obsluhovaných zákazníků došlo k poklesu o 2,9 TWh.
Prioritou roku 2013 bylo snížení počtu odchozích zákazníků a stabilizace hospodářského výsledku
z obchodu se zemním plynem. Společnosti skupiny RWE v ČR reagovaly na konkurenci na trhu se
zemním plynem především aktivní cenovou politikou a nabídkou řady nových produktů. Unikátním
produktem je RWE Termo, který umožní ušetřit výdaje za zemní plyn v případě, že aktuální teplota
je nižší než dlouhodobý teplotní normál.
Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2013 s průměrnou teplotou 8,39 °C mírně teplejší oproti
dlouhodobému teplotnímu normálu, který je 8,01 °C.

Tržby z prodeje zemního plynu (tis. CZK)
Prodej

2013

2012

velkoodběratelé

16 316 706

13 403 167

maloodběratelé

5 846 871

7 551 868

18 789 935

22 350 002

3 046 937

2 826 624

44 000 449

46 131 662

domácnosti
ostatní obchodníci
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Prodej elektřiny
Skupina RWE v ČR v roce 2013 i nadále úspěšně expandovala na trh s elektrickou energií.
Z hlediska počtu nově připojených zákazníků byla skupina RWE nejúspěšnějším novým hráčem
na poli elektroenergetiky. Celkově dodaly společnosti skupiny RWE v ČR svým zhruba 250 tisícům
zákazníkům 2,0 TWh elektrické energie. I v oblasti elektřiny byly společnosti skupiny RWE lídrem
ve vývoji nových produktů, např. RWE Optimal 2015, který zákazníkům zajistí pokles ceny v každém
roce dodávky.

Prodej

velkoodběratelé
maloodběratel podnikatel
maloodběratel obyvatelstvo

Prodej celkem

2013

2012

2 245 748

1 702 572

967 613

546 747

1 951 043

1 168 652

5 164 404

3 417 970

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Tržby z prodeje elektřiny – koncoví zákazníci (tis. CZK)
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DISTRIBUCE ZEMNÍHO PLYNU
Distribucí zemního plynu se v rámci skupiny RWE v ČR zabývá společnost RWE GasNet, s.r.o. Jedná
se o regulovanou činnost. Pravidla jejího provozování, včetně cen, stanovuje Energetický regulační
úřad. Distributor nese odpovědnost za provoz a údržbu distribuční soustavy, jakož i za prodej
distribuční kapacity zemního plynu.
Rok 2013 byl pro distributora rokem zásadních změn. V lednu se výlučným vlastníkem tehdy ještě
čtyř regionálních distribučních společností RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o.,
a SMP Net, s.r.o., stala RWE Grid Holding, a.s. To umožnila komplexní transakce s jedním
z nejvýznamnějších mezinárodních infrastrukturních investorů, Macquarie Infrastructure and Real Assets,
který tak zároveň získal 35% podíl v RWE Grid Holding, a.s. K 1. listopadu pak do RWE GasNet, s.r.o.,
fúzovali další tři regionální distributoři zemního plynu (VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o.).
Provoz a údržbu distribuční soustavy pro RWE GasNet, s.r.o., zajišťují RWE Distribuční služby, s.r.o.,
a JMP DS, s.r.o. Počet odběrných míst k 31. prosinci 2013 činil 2 308 905, přičemž objem
distribuovaného plynu za loňský rok dosáhl výše 71,8 TWh.

Rozsah provozovaných plynárenských zařízení
2013

2012**

2011**

2010**

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Délka provozovaných plynovodů
místní sítě

km

42 452

42 384

42 220

42 086

přípojky

km

11 035

11 010

10 963

10 715

dálkovody

km

11 344

11 361

11 370

11 385

Počet předávacích a VVTL regulačních stanic

ks

59

60

62

66

Počet vysokotlakých regulačních stanic

ks

2 801

2 801

2 798

2 797

Počet středotlakých regulačních stanic

ks

860

870

876

884

Počet plynofikovaných obcí

ks

6 880*

3 753

3 752

3 751

* Z
 měna metodiky ve vykazování plynofikovaných obcí. Na základě vzniku jednoho provozovatele distribuční soustavy
jsou vykazovány plynofikované katastry, které jsou součástí aktuální licence na distribuci plynu.
** Souhrnné hodnoty všech provozovatelů distribučních soustav.

V zájmu zachování vysokého standardu bezpečného a spolehlivého provozu bylo v roce 2013
vynaloženo na obnovu a rozvoj distribuční sítě celkem 2 446 mil. Kč. Obnova byla zacílena zejména
na postupnou náhradu ocelových plynovodů místních sítí, eliminaci rizikových úseků spirálově
svařovaných vysokotlakých (VTL) plynovodů a plynovodů z nevhodného materiálu (Liten). Během
přípravy a realizace rekonstrukcí místních sítí byla úspěšně využívána koordinace stavebních prací
s ostatními správci technické infrastruktury i orgány místní správy a samosprávy. Významná část
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investičních prostředků v celkové hodnotě 303 mil. Kč byla vynaložena na akvizice plynárenských
zařízení v majetku třetích stran a odkup nových sítí od cizích investorů. Na zřizování zákonem
předepsaných věcných břemen k provozovaným plynovodům bylo v roce 2013 vynaloženo 128 mil. Kč.
Provozovatel distribuční soustavy dlouhodobě usiluje o snižování ztrát a maximální efektivitu.
V roce 2013 implementovaly RWE Distribuční služby, s.r.o., a JMP DS, s.r.o., projekty Work Force
Management (WFM) a Prediktivní údržba. Novelizace obecně platné legislativy umožnila provozovatelům
plynárenských zařízení, aby se v souladu s kvalifikovanou predikcí více zaměřili na kontrolu těsnosti
u starších a poruchových ocelových plynovodů, protože novější, vyrobené z polyethylenu, jsou
do značné míry bezporuchové. V rámci projektu WFM je uplatňován komplexní souhrn opatření pro
řízení mobilních pracovníků v terénu (inspektoři a specialisté). Jedná se především o lepší organizaci
práce, použití nových pracovních pomůcek a nástrojů (např. kompletní vybavení terénních pracovníků
tablety) apod.
Při prodeji kapacity distribuční sítě RWE GasNet, s.r.o., klade velký důraz na zachovávání
nediskriminačního přístupu a pravidel stanovených jak obecnou, tak i speciální plynárenskou
legislativou. Zároveň se snaží průběžně zvyšovat kvalitu nabízených služeb a celkový uživatelský
komfort. V roce 2013 byla rozšířena podpora portálu On-line servis PDS (Provozovatel distribuční
soustavy), jehož prostřednictvím lze spravovat portfolia odběrných míst, zadávat odečty, požadavky
a reklamace.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Z pozice distributora poskytuje RWE GasNet, s.r.o., podkladová data operátorovi trhu s plynem
(OTE), který sestavuje bilanci zemního plynu. Ve spolupráci s OTE v roce 2013 RWE GasNet, s.r.o.,
zavedla službu elektronické fakturace za distribuci plynu.
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SKLADOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU
RWE Gas Storage, s.r.o., 100% dceřiná společnost RWE Česká republika, provozuje 6 podzemních
zásobníků plynu (PZP): Dolní Dunajovice, Lobodice, Štramberk, Třanovice, Tvrdonice a Háje. Celková
skladovací kapacita těchto zásobníků je téměř 2,7 mld. m3. Prvních pět z uvedených zásobníků se
nachází v oblasti severní a jižní Moravy, kde se pro uskladnění plynu využívají přírodní geologické
struktury, původně obsahující přirozené akumulace zemního plynu a ropy. Výjimku tvoří pouze
podzemní zásobník plynu Lobodice, který je aquiferového typu, kdy byla z porézní horniny vytlačena
voda. Pro vykrytí špiček ve spotřebě zemního plynu v průmyslových centrech Středočeského kraje
a hlavního města Prahy je využíván zásobník plynu Háje, kde je pro uskladnění plynu již více než
15 let vyžívána uměle vytvořená podzemní kaverna.
RWE Gas Storage, s.r.o., se při provozování svých podzemních zásobníků plynu zaměřuje
na efektivitu, spolehlivost, dostupnost a flexibilitu poskytovaných služeb, při zajištění vysoké
úrovně bezpečnosti práce a provozu.
V roce 2013 investovala RWE Gas Storage, s.r.o., nemalé finanční prostředky do obnovy a rozvoje
svých plynárenských zařízení. Proinvestováno bylo celkem 412 mil. Kč. Těžištěm investiční činnosti
byly práce na rozšíření PZP Tvrdonice v celkovém objemu 135 mil. Kč, v jejichž rámci byla odvrtána
nová sonda a vystrojeny tři další. Na PZP Háje byla provedena rekonstrukce provozních sond, které
byly dovybaveny podpovrchovými bezpečnostními ventily, a byla dokončena 3. etapa rekonstrukce
řídicího systému. Dalším významným investičním projektem bylo zprovoznění nového kompresoru
umožňujícího flexibilnější provozování PZP Lobodice. Tamtéž byly instalovány hraniční armatury
zajišťující bezpečné oddělení provozu zásobníku a přepravní soustavy. V zájmu zajištění větší
bezpečnosti obsluhy byly na PZP Tvrdonice a PZP Dolní Dunajovice přemístěny velíny.
V roce 2013 také pokračovalo, v souladu s plánem oprav, průběžné vystrojování všech provozních
sond podpovrchovými bezpečnostními ventily. Do zásobníkových sond bylo instalováno celkem
31 podpovrchových bezpečnostních ventilů.

Prodej skladovací kapacity

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

V roce 2013 nabízela RWE Gas Storage, s.r.o., skladovací kapacitu a s ní související skladovací služby
zcela transparentně a nediskriminačně všem zájemcům o skladování. I přes pokračující nepříznivou
situaci na trhu se v roce 2013 podařilo navýšit počet zákazníků na dvacet jedna.
RWE Gas Storage, s.r.o., uskutečnila v průběhu roku celkem devět aukcí skladovací kapacity,
ve kterých nabídla jak různé kombinace provozního objemu a těžební a vtláčecí kapacity, tak
i samostatnou skladovací kapacitu, a to jak na pevné, tak i přerušitelné bázi. Z dalších skladovacích
služeb projevili ukladatelé zájem zejména o převod a přenos skladovací kapacity, dočasný provozní
objem a možnosti flexibilně měnit směr vtláčení a těžby. Zároveň RWE Gas Storage, s.r.o., pracovala
na nových skladovacích službách a dále zlepšovala IT aplikace.
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VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA
Čtvrtým segmentem podnikatelských aktivit skupiny RWE v ČR je výroba elektřiny a tepla. Touto
aktivitou se zabývá RWE Energo, s.r.o. Její hlavní činností je zřizování, financování, modernizace
a provozování soustav centrálního a lokálního zásobování teplem a výroba elektřiny. V neposlední
řadě také podniká v oblasti CNG, tedy stlačeného zemního plynu, v dopravě.
RWE Energo, s.r.o., především realizuje komplexní projekty modernizace soustav dálkového
a lokálního vytápění s využitím kogeneračních jednotek, tedy projekty kombinované výroby elektřiny
a tepla. Celkový instalovaný výkon obsažený ve 32 realizovaných projektech dosahuje hodnoty
21 916 kW v produkci elektrické energie a 332 021 kW ve výrobě tepla a chladu.
Mezi nejvýznamnější uskutečněné projekty patří projekt v Náchodě, kde kombinovaný výkon dosahuje
17 000 kW elektrické energie a 115 300 kW tepelného a chladicího výkonu, projekt v Berouně,
kde instalovaný výkon dosahuje hodnoty 52 950 kW tepelné energie a projekt ve Valašském Meziříčí
s instalovaným tepelným výkonem 42 200 kW. Dále také projekt ve východočeských Svitavách
s tepelným a chladicím výkonem 20 700 kW, projekt v Břeclavi s instalovaným kombinovaným
výkonem 520 kW elektřiny a 16 800 kW tepla a projekt v Rumburku s instalovaným tepelným
a chladicím výkonem 16 000 kW. Jednotlivé projekty jsou provozovány vlastními zaměstnanci
i formou pronájmu zařízení třetím osobám, které provozují tato zařízení pod přímým technickým
dozorem a za pomoci financovaní ze strany RWE Energo, s.r.o. Komplexní kombinovaná zařízení jsou
zpravidla provozována s využitím vlastních zaměstnanců.
RWE Energo, s.r.o., vyvíjí aktivity i ve směru zachování a pokračování již existujících rentabilních
projektů, které byly uskutečněny pomocí nájmu zařízení. V roce 2013 byl takto prodloužen projekt
v Odolene Vodě, kde RWE Energo, s.r.o., získala opětovně možnost provozovat tepelnou soustavu
následujících 15 let.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

V roce 2013 pokračovala příprava projektů z oblasti využití CNG v dopravě, kdy byly učiněny další
kroky k rozvoji sítě plnicích stanic. Trh CNG v České republice vzrostl v roce 2013 o 44 % na 21,9 mil. m3,
stejným tempem pak rostl počet vozidel na CNG trhu. Tržní podíl RWE Energo, s.r.o., činil 22 %
(pokles o 1,8 %). V roce 2013 byly dojednány podmínky pro výstavbu tří nových plnicích
stanic, jejichž realizace je plánována na rok 2014. Byly zahájeny práce na modernizaci stanic
v Hradci Králové a Ostravě.
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4.3

Komunikační aktivity

Stejně jako v letech minulých, tak i v roce 2013 útvar PR & Press Services Společnosti koordinoval
a zabezpečoval pro ostatní společnosti skupiny RWE v ČR veškeré interní a externí komunikační aktivity.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Klíčovými sponzoringovými aktivitami Společnosti jsou již od roku 2006 projekty RWE – energie
českého filmu a RWE – energie českého lyžování. V roce 2013 Společnost podpořila vznik tří hraných
celovečerní filmů. Komedie Revival si odbyla světovou premiéru v červenci na Mezinárodním
filmovém festivalu Karlovy Vary, kde získala cenu diváků. V listopadu mělo premiéru komediální
drama Klauni. V prosinci v předpremiéře vstoupil do kin nový snímek režiséra Jiřího Vejdělka
Něžné vlny. Opomenuta nebyla ani dokumentární tvorba. Podpořen byl vznik dokumentů Fulmaya,
děvčátko s tenkýma nohama, Zuzana Michnová – Jsem slavná tak akorát, Ztracen 45 a Sixteen.
Pokračovala spolupráce s Českou televizí. Filmová nadace RWE & Barrandov Studio změnila pravidla
své scénáristické soutěže určené profesionálním i amatérským tvůrcům. Smyslem změny pravidel
je zvýšení kvality přihlášených děl, objektivity při jejich hodnocení a možnost rozdělení vyšších
příspěvků oceněným autorům v jediné uzávěrce soutěže. Mladým talentům Společnost pomohla
formou daru do tzv. systému vnitřních grantů FAMU, které jsou určeny na realizaci oborových cvičení
a absolventských filmů. RWE Česká republika byla hlavním partnerem Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary, Cen české filmové kritiky a dokumentaristické Ceny Pavla Kouteckého.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Dlouhodobý projekt RWE – energie českého lyžování vstoupil na konci roku 2013 do deváté sezony.
Společnost na konci roku podporovala celkem 18 lyžařských areálů napříč republikou. Za dobu existence
projektu se RWE významně podílela na zvýšení bezpečnosti a orientace lyžařů na sjezdovkách.
Do partnerských areálů dosud pořídila 8300 metrů bezpečnostních sítí, 330 bezpečnostních tyčí,
520 bezpečnostních matrací, 38 velkoplošných panoramatických map a 90 elektronických
informačních tabulí. Na sklonku roku odstartoval za podpory RWE již čtvrtý ročník televizní reality
show S ČT sport na vrchol zaměřený na vyhledávání lyžařských talentů. Pokračovala i spolupráce
se Sportovním gymnáziem ve Vrbně pod Pradědem a Sportovní akademií ve Špindlerově Mlýně.
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Výhody obou úspěšných sponzoringových projektů přinášela zákazníkům RWE KARTA, díky které
mohli čerpat slevu ve výši 20 % ze vstupného na české filmy v partnerských kinech a při nákupu
jednodenního skipasu v partnerských lyžařských areálech. Tyto slevy byly doplněny 6% slevami
na zimní lyžařské zájezdy od NEV-DAMA a dovolenou s CK FISCHER.
Společnost byla oficiálním partnerem Českého olympijského týmu a generálním partnerem českých
paralympiků. Již podevatenácté se stala oficiálním partnerem prestižního Mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro.
Řadu akcí, jejichž cílem je především rozvíjení firemní kultury a posilování zákaznické orientace,
zorganizovala Společnost pro zaměstnance téměř všech společností skupiny RWE v ČR.
Pořádala projekce filmu Něžné vlny, uspořádala zimní i letní sportovní hry a rodinnou akci
Modrý den v Novém Městě na Moravě. Většina pracovníků skupiny se zúčastnila alespoň jedné
z připravených akcí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Společenskou angažovanost zaměstnanců podpořil projekt RWE COMPANiUS, iniciativa zaměřená
na finanční a organizační podporu dobrovolnické práce. Za celý rok 2013 bylo podpořeno
95 projektů z různých oblastí, a to v souhrnné částce 1,8 mil. Kč. Podíl Společnosti činil 1 mil. Kč.

5

6

7

Finanční část

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami k 31. prosinci 2013

4.4

Obsah

41

Lidské zdroje

V roce 2013 se pod záštitou útvaru lidských zdrojů („HR“) konalo několik důležitých akcí. V říjnu se
v Praze sešlo personální vedení RWE AG v čele s Uwe Tiggesem, členem představenstva odpovědným
za řízení lidských zdrojů, s personalisty RWE Česká republika. Kromě aktuálních témat byl předmětem
jednání projekt HR Evolution, jehož tématem je budoucí nastavení organizačních struktur HR a jejich
aktivit. V rámci setkání byla rovněž představena „HR Story“, plán HR aktivit do roku 2020. Tento plán
zahrnuje šest hlavních cílů: změnit kulturu výkonnosti RWE, rozvíjet zaměstnance a dát příležitost
talentům, být zaměstnavatelem první volby, být v souladu s obchodními aktivitami RWE, zvýšit
efektivitu a hlavně pak vystupovat jako jednotná komunita HR.
V září se v Praze a Brně konaly další Dny Diversity, tentokrát zaměřené na téma hendikep. V prosinci
se v rámci koncernového programu Diversity uskutečnila konference Diversity 2013, která se
věnovala důležitosti rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. S velkým úspěchem byly přijaty
Diversity Talks, tedy Snídaně s…, kde se zaměstnanci mohli setkávat se zajímavými osobnostmi
z oblasti vědy, kultury a průmyslu.
Velmi intenzivně se útvar lidských zdrojů věnoval oblasti náboru nových zaměstnanců do Call Centra
v Ostravě. Ke zvýšení efektivity celého procesu přispělo zavedení on-line psychodiagnostiky a rovněž
zařazení assessment centra do výběrového řízení.
V oblasti spolupráce s vysokými školami byla zrealizována série workshopů po celé republice.
V září byl spuštěn nový Trainee program, v jehož rámci získává v RWE své první pracovní zkušenosti
devět absolventů vysokých škol, a to až do roku 2015.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Útvar lidských zdrojů také pokračoval v práci na dalších vylepšeních v oblasti zaměstnaneckých
benefitů na RWE Benefitním Portálu. Novinkou je navýšení příspěvku na benefity pro zaměstnance se
statusem osoby se zdravotním postižením (OZP) o 3 tis. Kč ročně a zavedení možnosti nadstandardní
zdravotní péče pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci mohou své benefitní body nově věnovat
i na charitativní účely. Společnost dále rozšířila nabídku zaměstnaneckých slev na zboží a služby
některých svých dodavatelů.
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Vývoj počtu zaměstnanců
K 31. prosinci 2013 bylo v RWE Česká republika zaměstnáno 479 zaměstnanců.
Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v %
18 zaměstnanců 3,8 %

Středoškolské vzdělání

153 zaměstnanců 31,9 %

Úplné středoškolské vzdělání

308 zaměstnanců 64,3 %

Vysokoškolské vzdělání

Mzdy
Mzdový vývoj byl v uplynulém roce realizován v souladu se zásadami a dohodami v Kolektivní
smlouvě a s plány a záměry vedení v oblasti lidských zdrojů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Odborná příprava a rozvoj
Již třetím rokem diskutují zaměstnanci společně se svými liniovými manažery při tzv. „Ročním
posouzení dovedností a nastavení plánu rozvoje“. V propracovaném systému vzdělávání je velká
pozornost věnována zvyšování odborné kvalifikace, osobnostnímu růstu zaměstnanců i rozvoji
manažerských kompetencí. Všestranný rozvoj zaměstnanců probíhá nejen prostřednictvím široké
nabídky odborných školení či konferencí, ale i takovými formami, jako jsou mentoring, koučink,
účasti na projektech apod.
Jednou z hlavních priorit systému rozvoje a vzdělávání v celé skupině RWE je všestranný rozvoj
talentovaných lidí s velkým potenciálem dalšího osobnostního, odborného i kariérního růstu.
V září 2013 byly ukončeny oba talentové programy – Perspektivy a TopTech. Výstupem z těchto
programů je 29 absolventů a čtyři realizované projekty.
V roce 2013 Společnost vynaložila 6,9 mil. Kč na vzdělávání a rozvoj, což je 2,24 % mzdových nákladů.
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Sociální politika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Společnost plnila závazky z Kolektivní smlouvy uzavřené pro období od 1. ledna 2012
do 31. prosince 2013, která byla podepsána společně s Odborovým svazem Transgas (od 1. 1. 2014
SOS Energie) a Sdružením základních organizací Odborového svazu UNIOS RWE na podzim roku 2011.
V prosinci 2013 byla podepsána nová kolektivní smlouva pro roky 2014–2015, která garantuje
i nadále vysokou úroveň pracovních podmínek a zaměstnaneckých výhod.
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4.5

Ochrana životního prostředí

Ve skupině RWE v České republice byly splněny všechny stanovené cíle a zákonné požadavky
v oblasti ochrany životního prostředí vyplývající z platné legislativy. Tento stav souladu je v RWE
chápán jako důsledek plnění povinnosti vyplývajících ze zavedeného systému environmentálního
managementu dle normy ISO 14001 a odpovědným přístupem nejen zaměstnanců pověřených
řešením problematiky životního prostředí, ale i všech zaměstnanců ostatních.
V souladu se stanovenými environmentálními cíli v RWE Distribuční služby, s.r.o., pro rok 2013
byla na provozech distribuční soustavy snížena produkce nebezpečných odpadů, a to jako pozitivní
důsledek zavádění projektu náhrady vstupního zdroje pro technologické okruhy regulačních stanic
do praxe. Dále byl zlepšen systém nakládání s recyklovatelnými odpady. Byl optimalizován jejich
svoz, a tak minimalizován dopad těchto činností na životní prostředí.
V roce 2013 došlo k výraznému posunu ve věci odstranění starých ekologických zátěží, které byly
v majetku regionálních plynárenských společností, a to v návaznosti na uskutečněnou dohodu
s dotčenými orgány státní správy. V Javorníku se aktivním přístupem skupiny RWE v ČR, zejména
RWE GasNet, s.r.o., podařilo nastartovat proces odstranění zátěže, kde se hlavní zdroj kontaminace
pocházející z výroby svítiplynu nachází pod trvale obydleným rodinným domem.
RWE Gas Storage, s.r.o., zahájila úzkou spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny
České republiky na projektu „Živé ostrovy v RWE Gas Storage“. Cílem spolupráce je finanční
podpora údržby chráněných oblastí v okolí podzemních zásobníků plynu a výsadba původních
lučních ekosystémů na pozemcích RWE Gas Storage, s.r.o. Bude tak podpořena biodiverzita
rostlin a živočichů v krajině, a uspořeny finanční prostředky pro údržbu travnatých ploch.
V loňském roce nedošlo na provozech skupiny RWE v České republice k žádné ekologické havárii
ani události, která by měla negativní dopad na životní prostředí.
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Veškerá důležitá data z oblasti ochrany životního prostředí Společnosti jsou veřejnosti dostupná
prostřednictvím internetových stránek www.rwe.cz a také Integrovaného registru znečišťování (IRZ)
v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy ČR.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci staví skupina RWE v České republice mezi své
hlavní priority. Všechny společnosti skupiny se prostřednictvím svých manažerů starají, aby jak
vlastní zaměstnanci, tak i zaměstnanci našich dodavatelů odcházeli domů tak zdraví, jak do práce
přišli. V roce 2013 připravila Společnost novou koncepci organizace a řízení oblasti ochrany
zdraví při práci, která bude naplňována od roku 2014. Spolu s tím byly v roce 2013 aktualizovány
a zefektivněny všechny hlavní řídící procesy v této oblasti. V roce 2013 jsme rozšířili efektivní
manažerské nástroje v prevenci rizik zaměřené na psychologii bezpečného chování, řízení vědomí
a pravidelné bezpečnostní pochůzky managementu. Celkově se ve skupině RWE v ČR stalo 11 úrazů
s pracovní neschopností. Indikátor LTIF (tj. incidence pracovních úrazů s pracovní neschopností
nad 1 den na 1 mil. odpracovaných hodin) dosáhl dle interní metodiky hodnoty 1,6 u vlastních
zaměstnanců a hodnoty 2,15 při započítání úrazů dodavatelů. Sama Společnost zaznamenala jeden
pracovní úraz s pracovní neschopností, kdy se jednalo o nezaviněnou dopravní nehodu. Nejhorší
událostí byla exploze plynu při práci na distribuční síti RWE GasNet, s.r.o., v kolektoru v Plzni, kde
bylo v prosinci zraněno 7 zaměstnanců dodavatele.
Zvýšení bezpečnosti činnosti zaměstnanců dodavatelů bylo součástí komplexního programu,
kdy byly prováděny audity zhotovitelů staveb distribuční soustavy jak vlastními zaměstnanci,
tak i nezávislými auditory společnosti TÜV-SÜD. Společnosti skupiny aplikovaly sankce za neplnění
požadavků v oblasti bezpečnosti. Zároveň byla uskutečněna četná setkání se zástupci dodavatelů
k tématu bezpečnosti, včetně bezpečnostních školení stovek zaměstnanců dodavatelů.
V roce 2013 Společnost rozvíjela management zdraví a zorganizovala v hlavních administrativních
centrech skupiny dny zdraví, kterých se zúčastnily stovky zaměstnanců. Mezi rozvíjené oblasti patřila
oblast zvládání stresu a únavy, zdravá výživa, zdravá záda, prevence melanomu a civilizačních chorob.
V roce 2013 Společnost investovala finanční prostředky do vzdělávacích a výcvikových akcí
zaměstnanců, kteří pro výkon zaměstnání používají osobní automobil. Celkem 381 zaměstnanců
skupiny prošlo zdokonalovacím výcvikem společnosti Dekra Automobil na výcvikových polygonech,
hodnocením řidičských chyb nebo kurzem defenzivní jízdy.
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Cílem Společnosti i skupiny RWE v České republice zůstává i nadále trvalé udržení nízké úrazovosti.
Pro rok 2014 byl stanoven cíl LTIF na úroveň 2,3 včetně úrazovosti zaměstnanců dodavatelů.
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4.6

Následné události

Do dne vyhotovení této výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad
na hodnocení podnikatelské činnosti Společnosti.
S účinností od 1. ledna 2014 došlo k fúzi sloučením společností Východočeská plynárenská, a.s.,
Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., a RWE Key Account CZ, s.r.o.,
do společnosti RWE Energie, a.s., které zároveň změnila k témuž dni svoji právní formu z akciové
společnosti na společnost s ručením omezeným.

4.7

Výhled

Skupina RWE v ČR prošla v roce 2013 významným restrukturalizačním procesem. V roce 2014 bude tento
proces ještě doznívat. V průběhu roku by mělo dojít k odštěpení nemovitého majetku RWE Energie, s.r.o.,
a jeho sloučení s RWE Česká republika. Dále by měla proběhnout fúze sloučením JMP DS, s.r.o.,
se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., a vklad RWE Energie, s.r.o., do základního kapitálu
RWE Česká republika.
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Následně se Společnost již bude moci plně soustředit na optimalizaci a zefektivnění stávajících
procesů tak, aby veškeré provedené změny naplnily očekávání v ně vkládané.
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5 FINANČNÍ ČAST

5.1

Účetní závěrka

ROZVAHA (v celých tisících Kč)
Označení

AKTIVA

31. 12. 2013
Brutto

a

b

B.
B.

B.

II.
II.

B.

III.

B.

III.

2

3

4

90 372 557

-68 558

90 303 999

22 639 242

Dlouhodobý majetek

-68 558

50 170 911

16 764 065

-10 033

91 848

2 760

1.

Software

100 701

-9 247

91 454

1 580

2.

Ocenitelná práva

1 180

-786

394

1 180

601 112

-58 525

542 587

514 081

67 088

0

67 088

67 088

445 933

-19 046

426 887

437 543

87 988

-39 479

48 509

9 347

103

0

103

103

49 536 476

0

49 536 476

16 247 224

38 362 730

0

38 362 730

16 144 295

Dlouhodobý hmotný majetek
1.

Pozemky

2.

Stavby

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

4.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek

1.

Podíly – ovládaná osoba

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

4 883

0

4 883

4 883

3.

Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv

11 168 863

0

11 168 863

98 046

Oběžná aktiva

1.
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AKTIVA CELKEM

101 881

II.

C.

III.

C.

III.

IV.

C.

IV.

D.

I.

D.

I.

39 922 023

0

39 922 023

5 874 135

Dlouhodobé pohledávky

9 784

0

9 784

4 244

Odložená daňová pohledávka

9 784

0

9 784

4 244

38 463 389

0

38 463 389

5 847 281

135 764

0

135 764

3 592

36 107 132

0

36 107 132

5 843 689

265

0

265

0

Krátkodobé pohledávky
1.

Pohledávky z obchodních vztahů

2.

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

3.

Stát – daňové pohledávky

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

5.

Dohadné účty aktivní

6.
C.

Netto

50 239 469

C.
C.

31. 12. 2012
Netto

Dlouhodobý nehmotný majetek

I.

B.

Korekce

Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

1.

Peníze

2.

Účty v bankách

15 188

0

15 188

0

2 204 787

0

2 204 787

0

253

0

253

0

1 448 850

0

1 448 850

22 610

8

0

8

0

1 448 842

0

1 448 842

22 610

Časové rozlišení

211 065

0

211 065

1 042

1.

Náklady příštích období

127 590

0

127 590

0

2.

Příjmy příštích období

83 475

0

83 475

1 042
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Obsah

Označení

PASIVA

a

b

A.
A.

I.

A.

I.

A.

III.

A.

III.

A.

IV.

A.

V.

7

PASIVA CELKEM

90 303 999

22 639 242

Vlastní kapitál

50 988 807

21 983 791

Základní kapitál

47 094 432

22 002 000

Základní kapitál

47 094 432

22 002 000

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

1 466 036

0

1.

Zákonný rezervní fond

1 466 036

0

-18 209

0

Výsledek hospodaření minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období

B.

B.

31. 12. 2012

6

1.

1.

B.

31. 12. 2013

Cizí zdroje
I.

Rezervy

III.

B.

III.

C.

I.

C.

I.

0
-18 209

39 272 160

655 445

118 134

11 586

1.

Rezerva na daň z příjmů

75 584

0

2.

Ostatní rezervy

42 550

11 586

II.

B.

-18 209
2 446 548

Dlouhodobé závazky

98 730

98 046

1.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

98 730

98 046

39 055 296

545 813

1.

Závazky z obchodních vztahů

125 156

925

2.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

38 828 693

7 542

3.

Závazky k zaměstnancům

22 039

0

4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

8 839

0

5.

Stát – daňové závazky a dotace

16 631

455

6.

Krátkodobé přijaté zálohy

4 930

0

47 134

536 891

1 874

0

Krátkodobé závazky

7.

Dohadné účty pasivní

8.

Jiné závazky

43 032

6

1.

Výdaje příštích období

3 961

6

2.

Výnosy příštích období

39 071

0

Časové rozlišení
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč)
Označení

TEXT

a

b

Skutečnost v účetním období
2013

II.
II.

1.

B.

1 209 100

3 074

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

1 209 100

3 074

862 518

19 108

44 089

17 466

1.

Spotřeba materiálu a energie

2.

Služby

818 429

1 642

Přidaná hodnota

346 582

-16 034

+
C.
C.

Osobní náklady

444 002

0

1.

Mzdové náklady

321 106

0

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

80

0

107 913

0

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

4.

Sociální náklady

14 903

0

Daně a poplatky

4 532

5

69 991

1744

8 101

0

D.
E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1.

F.
F.

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

8 101

0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

8 753

0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

8 753

0

30 964

11 586

467

0

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů

G.
IV.

Ostatní provozní výnosy

H.

Ostatní provozní náklady

15 565

0

-218 657

-29 369

*

Provozní výsledek hospodaření

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

200 479

0

Prodané cenné papíry a podíly

235 185

0

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

2 241 274

0

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v jednotkách
pod podstatným vlivem

2 241 274

0

J.
VII.
VII.

1.

IX.
L.
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Výkony
Výkonová spotřeba

B.

25. 9. 2012–31. 12. 2012

1

X.
N.
XI.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

19 392

0

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

26 515

0

Výnosové úroky

660 738

6 934

Nákladové úroky

125 008

7

66 882

945

Ostatní finanční výnosy

O.

Ostatní finanční náklady
*

Q.
Q.

1.
2.
**

66 808

956

Finanční výsledek hospodaření

2 735 249

6 916

Daň z přijmů za běžnou činnost

70 044

-4 244

– splatná

75 584

0

– odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost

-5 540

-4 244

2 446 548

-18 209

***

Výsledek hospodaření za účetní období

2 446 548

-18 209

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

2 516 592

-22 453

Obsah
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

(tis. Kč)
Zůstatek k 25. září 2012
Zvýšení základního kapitálu
Výsledek hospodaření za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2012
Nepeněžitý vklad
Výsledek hospodaření za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2013

Základní
kapitál

Zákonný
rezervní
fond

Neuhrazená
ztráta (-) /
Nerozdělený
zisk (+)

Celkem

2 000

0

0

2 000

22 000 000

0

0

22 000 000

0

0

-18 209

-18 209

22 002 000

0

-18 209

21 983 791

25 092 432

1 466 036

0

26 558 468

0

0

2 446 548

2 446 548

47 094 432

1 466 036

2 428 339

50 988 807
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosince 2013

(tis. Kč)

2013

Období
od 25. září 2012
do 31. prosince 2012

2 516 592

-22 453

Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním
A.1

Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1

Odpisy stálých aktiv

69 991

1 744

A.1.2

Změna stavu opravných položek a rezerv

30 964

11 586

A.1.3

Zisk / ztráta z prodeje stálých aktiv

35 358

0

A.1.4

Výnosy z dividend a podílů na zisku

-2 241 274

0

A.1.5

Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky

A.1.6

Úpravy o ostatní nepeněžní operace1

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
a změnami pracovního kapitálu

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

A.2.1

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.1

-535 730

-6 927

19 949 090

0

19 824 991

-16 050

-29 344 762

-5 847 294

-290 977

27 228

-9 810 747

-5 836 116

Úroky vyplacené

-122 222

-1

A.2

Úroky přijaté

578 293

5 904

A.3

Přijaté dividendy a podíly na zisku

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

49 903

0

-9 304 773

-5 830 213

-22 437 880

-16 149 178

8 101

0

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-4 439 696

-98 046

-26 869 475

-16 247 224

684

98 046
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Peněžní toky z finanční činnosti
C.1

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků

C.2

Změna stavu vlastního kapitálu

C.2.1

Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu

C***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

1

0

22 000 000

684

22 098 046

-36 173 564

20 610

22 610

2 000

- 36 150 954

22 610

 ádek Úpravy o nepeněžní operace obsahuje především tyto operace: zvýšení základního kapitálu Společnosti
Ř
o 25 092 432 tis. Kč formou nepeněžitého vkladu 25 092 432 kusů akcií společnosti RWE Grid Holding, a.s.; rozdíl
mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, jejíž výše byla určená znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií ve
výši 1 466 036 tis. Kč, který byl použit na tvorbu rezervního fondu (viz poznámka 7 Vlastní kapitál); a pohledávku vůči
společnosti RWE GasNet, s.r.o., ve výši 6 609 365 tis. Kč, která vznikla v důsledku snížení základního kapitálu společnosti
RWE Grid Holding, a.s., s výplatou akcionářům (viz poznámka 6 Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem).
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Příloha účetní závěrky

Rok končící 31. prosince 2013

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 Základní informace o Společnosti
RWE Česká republika a.s. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 25. září 2012
a její sídlo je v Praze 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, Česká republika. Hlavním předmětem
podnikání Společnosti je správa a řízení skupiny RWE v České republice. Identifikační číslo
Společnosti je 242 75 051.
Společnost převzala k 1. lednu 2013 od společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s., řídící roli
ve skupině RWE v České republice a oficiálně zahájila svoji činnost. Pro výkon svých aktivit
Společnost v roce 2012 a 2013 nabyla majetek popsaný v poznámkách níže.
Složení představenstva k 31. prosinci 2013 bylo následující:
Jméno

Funkce

Martin Friedrich Herrmann

Předseda

Axel Gerhardy

Místopředseda

Ing. Tomáš Varcop

Člen

Jméno

Funkce

Filip Thon

Předseda

Karl Kraus

Místopředseda dozorčí rady

Patrik Bauer

Člen

Dr. Gabriele Haas

Člen

František Kolátor

Člen

Lenka Šimarová

Člen

Změny ve složení orgánů Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2013:
Dne 3. června 2013 projednal jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady odstoupení
z funkce člena dozorčí rady pana Thomase Jana Hejcmana a schválil, na jeho žádost, ukončení
výkonu jeho funkce s účinností ke dni 4. června 2013.
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Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013 bylo následující:
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Dne 23. května 2013 rozhodl jediný akcionář o zvolení nové členky dozorčí rady, paní Dr. Gabriele Haas,
s účinností od 5. června 2013.
Dne 25. září 2013 uplynulo jednoleté první funkční období členům dozorčí rady panu Ing. Františku Čechovi
a panu Mgr. Přemyslu Dubovi.
S účinností od 25. září 2013 zvolili zaměstnanci společnosti pana Františka Kolátora a paní Lenku Šimarovou
za členy dozorčí rady Společnosti.
Společnost je členěna následujícím způsobem:
Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti
a jedná jejím jménem, je představenstvo. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
Správa Společnosti se člení do tří resortů s následujícími názvy:
Strategy & Communication, Finance a National Sales. Tyto resorty jsou řízeny příslušnými
členy představenstva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

V souladu s českými účetními předpisy Společnost nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku,
jelikož je sama ovládanou osobou zahrnutou do konsolidačního celku mateřské společnosti,
a to RWE Aktiengesellschaft se sídlem Opernplatz 1, 451 28 Essen, Spolková republika Německo,
která pro sestavení konsolidované účetní závěrky používá Mezinárodní standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
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2 ÚČETNÍ POSTUPY
2.1 Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena
v historických cenách kromě případů uvedených v poznámkách níže.

2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč
za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku přesahující 40 tis. Kč za rok je aktivováno.
Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu
pořízení a náklady s jeho pořízením související. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů.
Výdaje na vývoj, jehož výsledky jsou určeny k obchodování, jsou aktivovány jako nehmotný majetek
a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických užitků, je-li nižší. Všechny
ostatní výdaje na vývoj jsou účtovány do nákladů průběžně při jejich vzniku.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho
předpokládané doby životnosti následujícím způsobem (pokud není ve smlouvě nebo licenčním
ujednání uvedeno kratší, resp. delší období):
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Předpokládaná doba životnosti
3 roky
6 let

2.3 Dlouhodobý hmotný majetek
Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč
za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 tis. Kč za rok je aktivováno.
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Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě
očekávané doby životnosti.
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Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují
cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou
rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:
Dlouhodobý hmotný majetek

Předpokládaná doba životnosti

Budovy a stavby

30–50 let

Stroje a zařízení

4–30 let

Inventář

4–8 let

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě
očekávané doby životnosti.

2.4 Leasing
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu
trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány
v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.5 Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem
Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti v podnicích, které jsou ovládané nebo
řízené Společností (dále též „dceřiná společnost“).
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují majetkové účasti v podnicích,
v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tento podnik ovládat nebo řídit
(dále též „přidružená společnost“).
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Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující
případné snížení hodnoty.

2.6 Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným
pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury
pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky
k pohledávkám za spřízněnými stranami.
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2.7 Peníze a peněžní ekvivalenty
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní prostředky jsou
peníze v hotovosti, včetně cenin a peněžních prostředků na účtu, včetně přečerpání běžného nebo
kontokorentního účtu.
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově
směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají
významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše
tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.
V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka, resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu
cash-poolingu, je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze
a peněžní ekvivalenty, pokud je splatná(ý) do tří měsíců po skončení účetního období.
V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti,
není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty.
Ostatní peněžní úložky v rámci skupiny splatné do tří měsíců po skončení účetního období, které
nejsou součástí cash-poolingu, nejsou považovány za Peníze a peněžní ekvivalenty.

2.8 Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány fixním kurzem určeným
Společností vždy k 1. dni měsíce.
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny
devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky
a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Finanční deriváty zahrnující měnové obchody, měnové a úrokové swapy a ostatní finanční deriváty
jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu.
Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen nebo z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny
deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce
jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná.
Deriváty vložené do jiných finančních nástrojů nejsou samostatně vykazovány.
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2.9 Finanční deriváty
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Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vykázány jako výnosy či náklady
z přecenění cenných papírů a derivátů.

2.10 Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně
z přidané hodnoty.

2.11 Rezervy
Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou,
je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však
nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy.
Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň
z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán
jako krátkodobá pohledávka.

2.12 Zaměstnanecké požitky
Na odměny, bonusy zaměstnancům a další zaměstnanecké požitky Společnost vytváří rezervu.
K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.
Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků
do nezávislých penzijních fondů a příspěvek na kapitálové životní pojištění. Příspěvek na penzijní
a životní pojištění je účtován do nákladů.
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2.13 Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo
závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud
je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.
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2.14 Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
– strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti,
kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
– strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,
– č lenové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti
a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný
nebo rozhodující vliv,
– dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 12 a 13.

2.15 Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých
Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného
účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se provádí
do rozvahové položky Jiný výsledek hospodaření minulých let, pokud jsou významné.

2.16 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.
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V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
1. ledna 2013

Přírůstky / přeúčtování

Vyřazení

31. prosince 2013

Software

1 580

99 121

0

100 701

Ocenitelná práva

1 180

0

0

1 180

Celkem

2 760

99 121

0

101 881

Software

0

-9 247

0

-9 247

Ocenitelná práva

0

-786

0

-786

Celkem

0

-10 033

0

-10 033

(tis. Kč)
Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková hodnota

2 760

91 848

25. září 2012

Přírůstky

Vyřazení

31. prosince 2012

Software

0

1 580

0

1 580

Ocenitelná práva

0

1 180

0

1 180

Celkem

0

2 760

0

2 760

Software

0

0

0

0

Ocenitelná práva

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

Zůstatková hodnota

0

(tis. Kč)
Pořizovací cena
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4 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
(tis. Kč)

1. ledna 2013

Přírůstky / přeúčtování

Vyřazení

31. prosince 2013

Pořizovací cena
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem

67 088

0

0

67 088

439 000

6 949

-16

445 933

9 634

90 275

-11 921

87 988

103

0

0

103

515 825

97 224

-11 937

601 112

-1 457

-17 589

0

-19 046

-287

-42 292

3 100

-39 479

-1 744

-59 881

3 100

-58 525

Oprávky
Budovy a stavby
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Celkem
Zůstatková hodnota

(tis. Kč)

514 081

25. září 2012

542 587

Přírůstky

Vyřazení

31. prosince 2012

Pořizovací cena
Pozemky

0

67 088

0

67 088

Stavby

0

439 000

0

439 000

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

0

9 634

0

9 634

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

0

103

0

103

Celkem

0

515 825

0

515 825

Budovy a stavby

0

-1 457

0

-1 457

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

0

-287

0

-287

Celkem

0

-1 744

0

-1 744

Zůstatková hodnota

0

Údaje o operativním leasingu jsou uvedeny v poznámce 15 Smluvní závazky.

514 081
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5 POHLEDÁVKY
(tis. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů – do splatnosti
Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba
Dohadné účty aktivní
Ostatní pohledávky
Krátkodobé pohledávky

31. prosince 2013

31. prosince 2012

135 764

3 592

36 107 132

5 843 689

2 204 787

0

15 706

0

38 463 389

5 847 281

Odložená daňová pohledávka

9 784

4 244

Dlouhodobé pohledávky

9 784

4 244

38 473 173

5 851 525

Zůstatková hodnota pohledávek celkem

Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba zahrnují pohledávky z cash-poolingu a poskytnuté
krátkodobé úvěry (viz poznámka 13 Transakce se spřízněnými stranami).
Dohadné účty aktivní obsahují zejména příjmy z podílu na zisku společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.,
ve výši 2 191 371 tis. Kč (viz poznámka 13).
Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší
než 5 let.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Společnost nevytvořila k 31. prosinci 2013 a k 31. prosinci 2012 opravnou položku k pohledávkám.
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6 PODÍLY V OVLÁDANÝCH OSOBÁCH A PODÍLY V ÚČETNÍCH JEDNOTKÁCH
POD PODSTATNÝM VLIVEM

31. prosince 2013

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
investice
(tis. Kč)

Převod zisku
a příjem
z dividend
v roce 2013
(tis. Kč)

2 306 707

16 284 229

17 016 152

2 191 371

100,00

62 445

73 445

372 431

48 983

49,00

13 388

23 597

4 883

920

19 882 615

65,04

4 177 268

34 635 288

19 882 615

0

634 205

100,00

-31 383

517 875

634 205

0

457 327

100,00

44 981

115 270¹

457 327

0

38 367 613

2 241 274

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Podíl na
základním
kapitálu
(%)

Výsledek
hospodaření
v roce 2013
(tis. Kč)

17 016 152

100,00

372 431
4 883

Tuzemské
RWE Gas Storage, s.r.o.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.
RWE Group Business Services CZ, s.r.o.2
RWE Grid Holding, a.s.

3

RWE Energo, s.r.o.
Zahraniční
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Celkem
1
2
3

38 367 613

 eauditovaná data k datu účetní závěrky.
N
Změna jména společnosti k 1. prosinci 2013.
25 092 432 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 18 254 744 tis. Kč.

31. prosince 2012

Pořizovací
cena
(tis. Kč)

Podíl na
základním
kapitálu
(%)

Výsledek
hospodaření
v roce 2012
(tis. Kč)

Vlastní
kapitál
(tis. Kč)

Účetní
hodnota
investice
(tis. Kč)

15 314 537

90

2 129 765

16 000 798

15 314 537

372 431

100

48 983

59 983

372 431

4 883

49

2 086

12 086

4 883

457 327

100

13 927

64 433

457 327

Tuzemské
RWE Gas Storage, s.r.o.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.
RWE Service CZ, s.r.o.2
Zahraniční

Celkem
2

Změna jména společnosti k 1. prosinci 2013.

16 149 178

16 149 178
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V září 2013 nabylo účinnosti snížení základního kapitálu společnosti RWE Grid Holding, a.s.,
s výplatou akcionářům. Podíl Společnosti (65,04 %) činil 6 837 688 tis. Kč, z toho 228 323 tis. Kč
bylo uhrazeno a 6 609 365 tis. Kč bylo na základě smlouvy o převzetí dluhu ze 6. září 2013
převedeno z pohledávky vůči RWE Grid Holding, a.s., na dlouhodobý úvěr vůči RWE GasNet, s.r.o.
Sídlo společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., je v Praze 9, Prosecká 855/68.
Sídlo společností RWE Zákaznické služby, s.r.o., je v Ostravě, Plynární 2748/6.
Sídlo společnosti RWE Group Business Services CZ, s.r.o., je v Praze 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12.
Sídlo společnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o., je v Bratislavě, Hviezdoslavovo námestie 13, Slovenská republika.
Sídlo společnosti RWE Grid Holding, a.s., je v Praze 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12.
Sídlo společnosti RWE Energo, s.r.o., je v Praze 9, Prosecká 855/68.
U žádné z uvedených dceřiných společností není rozdíl mezi procentem podílu na vlastnictví
a procentem podílu na hlasovacích právech. S dceřinými společnostmi nebyly uzavřeny
ovládací smlouvy.
Dne 15. dubna 2013 uzavřela Společnost smlouvu o převodu zisku se společností RWE Gas Storage, s.r.o.,
s platností k 1. červnu 2013.

7 VLASTNÍ KAPITÁL
Schválené a vydané akcie
31. prosince 2013

Kmenové akcie v hodnotě 1 tis. Kč, plně splacené

31. prosince 2012

Počet
(ks)

Účetní hodnota
(tis. Kč)

Počet
(ks)

Účetní hodnota
(tis. Kč)

47 094 432

47 094 432

22 002 000

22 002 000

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Společnost je plně vlastněna společností RWE Gas International N.V., zapsanou v Nizozemském
království, se sídlem 5211 AK’s-Hertogenbosch, Willemsplein 4, registrační číslo: 341 68 241.
Mateřská společnost celé skupiny je společnost RWE Aktiengesellschaft zapsaná ve Spolkové
republice Německo.
V květnu 2013 rozhodla společnost RWE Gas International N.V., jako jediný akcionář Společnosti,
o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 25 092 432 tis. Kč formou nepeněžitého vkladu
25 092 432 kusů akcií společnosti RWE Grid Holding, a.s. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého
vkladu, jejíž výše byla určená znaleckým posudkem, a jmenovitou hodnotou akcií činil 1 466 036 tis. Kč
a byl použit na tvorbu rezervního fondu.
Dne 13. května 2013 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a rozhodla
o vypořádání ztráty za rok 2012 ve výši 18 209 tis. Kč převedením na účet neuhrazených ztrát.
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8 REZERVY
(tis. Kč)
Počáteční zůstatek k 25. září 2012

Daň z příjmů

Ostatní

Celkem

0

0

0

Tvorba rezerv

0

11 586

11 586

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2012

0

11 586

11 586

Tvorba rezerv

75 584

33 145

108 729

Použití rezerv

0

-2 181

-2 181

75 584

42 550

118 134

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2013

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2013 je tvořen rezervou na zaměstnanecké benefity ve
výši 42 550 tis. Kč (2012: 11 586 tis. Kč) a rezervou na daň z příjmu ve výši 75 584 tis. Kč
(k 31. prosinci 2012: 0 Kč).
Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 11 Daň z příjmů.

(tis. Kč)
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
Dohadné účty pasivní
Ostatní závazky
Krátkodobé závazky celkem

31. prosince 2013

31. prosince 2012

125 156

925

38 828 693

7 542

47 134

536 891

54 313

455

39 055 296

545 813

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

98 730

98 046

Dlouhodobé závazky celkem

98 730

98 046

39 154 026

643 859

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem

Krátkodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba zahrnují závazky z cash-poolingu k podnikům
ve skupině a závazky vůči společnosti RWE GasNet – krátkodobý úvěr ve výši 737 196 tis. Kč
a RWE Aktiengesellschaft – krátkodobá část přijatého úvěru ve výši 8 228 tis. Kč. Dlouhodobé
závazky – ovládaná nebo ovládající osoba představují dlouhodobou část úvěru přijatého
od společnosti RWE Aktiengesellschaft (viz poznámka 13 Transakce se spřízněnými stranami).
Ostatní závazky jsou tvořeny přijatým úvěrem od spřízněné strany (viz poznámka 13).
Společnost nemá k 31. prosinci 2013 a k 31. prosinci 2012 žádné závazky po splatnosti.
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Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné
ostatní závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.
Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti. Společnost nevykazuje
závazky se splatností delší než 5 let.

10 FINANČNÍ DERIVÁTY
Společnost používá k zajištění kurzových rizik z peněžních toků měnové forwardy a měnové swapy.
Forwardové nástroje
31. prosince 2013
Reálná hodnota
(tis. Kč)

Kladná

Záporná

31. prosince 2012

Nominální
hodnota

Reálná hodnota
Kladná

Záporná

Nominální
hodnota

Obchody FRA

190

-23

25 670

0

0

0

Deriváty určené k obchodování celkem

190

-23

25 670

0

0

0

Nominální hodnota uzavřených forwardových smluv představuje netto vyjádření celkového objemu
uzavřených forwardových transakcí.
Zisky a ztráty z realizovaných derivátových operací:
31. prosince 2013

31. prosince 2012

Zisky z měnových derivátů

37 312

0

Ztráty z měnových derivátů

-33 479

0

3 833

0

(tis. Kč)

Celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty.
Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako
efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít zajišťovací
účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. Tyto deriváty jsou proto vykázány
ve výše uvedené tabulce jako deriváty určené k obchodování.
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11 DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
Splatná daň
Odložená daň
Daňový náklad celkem

2013

Období od 25. září 2012 do 31. prosince 2012

75 584

0

-5 540

-4 244

70 044

-4 244

Splatná daň byla vypočítána následovně:
2013

Období od 25. září 2012 do 31. prosince 2012

Zisk / Ztráta před zdaněním

2 516 592

-22 453

Nezdanitelné výnosy

-2 244 859

0

21 398

-9 252

(tis. Kč)

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodčitatelné náklady

129 600

11 599

Daňový základ

422 731

-20 106

-19 616

0

-5 117

0

397 998

0

Odečet daňové ztráty
Dary
Daňový základ snížený
Slevy na dani

-36

0

Splatná daň

75 584

0

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 %.
Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku

0

-1 777

Odložený daňový závazek celkem

0

-1 777

Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku

1 699

0

Ostatní rezervy

8 085

2 201

0

3 820

Odložená daňová pohledávka celkem

9 784

6 021

Čistá odložená daňová pohledávka

9 784

4 244

Odložená daňová pohledávka z titulu

Daňová ztráta

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Odložený daňový závazek z titulu
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12 ZAMĚSTNANCI

Počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci

2013

2012

1

0

Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení

17

0

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců

437

0

Počet zaměstnanců celkem

455

0

Vedení Společnosti zahrnuje výkonné členy představenstva, ostatní ředitele a vedoucí zaměstnance,
kteří jsou jim přímo podřízeni.
Vedení

Ostatní

Mzdové náklady a odměny

44 432

276 674

321 106

Náklady na sociální zabezpečení

10 661

97 252

107 913

936

13 967

14 903

80

0

80

56 109

387 893

444 002

(tis. Kč)

Celkem

2013

Ostatní sociální náklady
Odměny dozorčí radě
Osobní náklady celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

V souvislosti s reorganizací skupiny RWE v České republice k 1. lednu 2013 přešlo do Společnosti
444 zaměstnanců společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s., formou přechodu práv a povinností.
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13 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:

2013

Období od 25. září 2012
do 31. prosince 2012

RWE Supply & Trading CZ, a.s. (služby, majetek1)

127 882

536 648

RWE Aktiengesellschaft (finanční majetek)

109 838

6

Regionální plynárenské a distribuční společnosti
skupiny RWE (služby, finanční majetek)

109 124

0

RWE Interní služby, s.r.o. (majetek2, služby)

253 946

0

RWE Energo, s.r.o. (služby, finanční majetek)

10 384

945

RWE Group Business Services CZ, s.r.o. (služby)

24 483

0

(tis. Kč)
Nákupy

Ostatní společnosti skupiny RWE (služby, finanční majetek)

23 382

0

659 039

537 599

81 648

2 593

RWE Aktiengesellschaft (ﬁnanční majetek)

322 925

7 269

Regionální plynárenské a distribuční společnosti
skupiny RWE (služby, finanční majetek)

963 744

597

Celkem
Výnosy / Prodeje
RWE Supply & Trading CZ, a.s. (služby, finanční majetek)

RWE Gas Storage, s.r.o. (finanční majetek, služby)

71 029

0

RWE Distribuční služby, s.r.o. (služby)

189 802

141

RWE Zákaznické služby, s.r.o. (služby, finanční majetek)

112 423

0

RWE IT Czech s.r.o. (finanční majetek, služby)

203 353

0

Ostatní společnosti skupiny RWE (služby, finanční majetek)
Celkem

2

315
10 915


Náklady
vynaložené vůči společnosti RWE Supply & Trading, a.s., zahrnují transakce pořízení dlouhodobého majetku
v hodnotě 91 263 tis. Kč a nákup dalších služeb v hodnotě 36 619 tis. Kč.
Náklady vynaložené vůči společnosti RWE Interní služby, s.r.o., zahrnují transakce pořízení dlouhodobého majetku
v hodnotě 98 792 tis. Kč a nákup dalších služeb v hodnotě 155 154 tis. Kč.

Transakce nezahrnují informace týkající se nákupů majetkových podílů, které jsou popsány
v poznámce 6 Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Pohledávky z obchodního styku
RWE Supply & Trading CZ, a.s.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
RWE East, s.r.o.
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
JMP DS, s.r.o.

7 985

3 111

16 979

169

8 468

114

42 894

37

8 359

0

RWE Gas Storage, s.r.o.

14 045

0

RWE Interní služby, s.r.o.

7 369

64

RWE Slovensko, s.r.o.
Ostatní společnosti skupiny RWE
Pohledávky z obchodního styku celkem

6 138

0

20 554

50

132 791

3 545

Poskytnuté zálohy
RWE Energo, s.r.o.

4 023

0

Poskytnuté zálohy celkem

4 023

0

RWE Aktiengesellschaft

11 924

433

Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE

Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení
64 268

597

RWE Gas Storage, s.r.o.

4 798

0

RWE Distribuční služby, s.r.o.

3 730

0

Npower Ltd.

4 381

0

JMP DS, s.r.o.

1 349

0

Ostatní společnosti skupiny RWE
Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení celkem

3 539

0

93 989

1 030

2 191 371

0

2 191 371

0

Pohledávky z převodu zisku
RWE Gas Storage, s.r.o.
Pohledávky z převodu zisku celkem
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Jiné pohledávky (z derivátů)
RWE Aktiengesellschaft

189

0

Jiné pohledávky (z derivátů) celkem

189

0
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Poskytnuté úvěry / pohledávky z cash-poolingu
RWE Aktiengesellschaft

34 900 000

4 500 000

RWE GasNet, s.r.o.

715 440

1 336 147

RWE Key Account CZ, s.r.o.

378 928

0

RWE IT Czech s.r.o.

104 537

0

KA Contracting SK, s.r.o.
Poskytnuté úvěry / pohledávky z cash-poolingu celkem

8 227

7 542

36 107 132

5 843 689

98 730

98 046

KA Contracting SK, s.r.o.

11 070 133

0

Dlouhodobé půjčky a úvěry celkem

RWE GasNet, s.r.o.

11 168 863

98 046

Pohledávky celkem

49 698 358

5 946 310
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(tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Závazky z obchodního styku
RWE Aktiengesellschaft

4 830

0

0

119

RWE Interní služby, s.r.o.

27 699

0

RWE Consulting GmbH

12 281

0

5 603

0

RWE Supply & Trading CZ, a.s.

RWE Group Business Services CZ, s.r.o.
Ostatní společnosti skupiny RWE

3 984

0

54 397

119

RWE Gas Storage, s.r.o.

1 465

0

RWE Interní služby, s.r.o.

2 118

0

Ostatní společnosti skupiny RWE

1 956

0

Přijaté zálohy celkem

5 539

0

RWE Supply & Trading CZ, a.s.

1 142

536 641

RWE Energo, s.r.o.

4 404

0

npower Ltd

1 966

0

RWE East, s.r.o.

1 476

0

0

6

Závazky z obchodního styku celkem
Přijaté zálohy

Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení

RWE Aktiengesellschaft
Ostatní společnosti skupiny RWE

2 035

0

11 023

536 647

RWE Aktiengesellschaft

23

0

Jiné závazky (z derivátů) celkem

23

0

Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení celkem
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Přijaté úvěry / závazky z cash-poolingu
RWE Aktiengesellschaft
RWE Supply & Trading CZ, a.s.

8 228

7 542

914 695

0

RWE Group Business Services CZ, s.r.o.

48 359

0

RWE Interní služby, s.r.o.

35 143

0

3 351 599

0

119 009

0

RWE Gas Storage, s.r.o.
RWE Zákaznické služby, s.r.o.
RWE East, s.r.o.

728

0

RWE Energo, s.r.o.

198 127

0

RWE Gas Transit, s.r.o.

124 397

0

RWE GasNet, s.r.o.

952 209

0

RWE Energie, a.s.
Jihomoravská plynárenská, a.s.

11 761 846

0

7 386 665

0

Severomoravská plynárenská, a.s.

8 746 238

0

Východočeská plynárenská, a.s.

5 181 450

0

38 828 693

7 542

98 730

98 046

Přijaté úvěry / závazky z cash-poolingu celkem
Dlouhodobé půjčky a úvěry
RWE Aktiengesellschaft
Dlouhodobé půjčky a úvěry celkem
Závazky a časové rozlišení celkem

98 730

98 046

38 998 404

642 235

Poskytnuté a přijaté úvěry, pohledávky a závazky z cash-poolingu jsou úročeny tržními
úrokovými sazbami.
Společnosti byl dne 30. ledna 2013 postoupen dlouhodobý úvěr poskytnutý společnosti
RWE GasNet, s.r.o., od společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s., v nominální hodnotě 4 460 768 tis. Kč.
Zbylá část úvěru v hodnotě 6 609 365 tis. Kč je popsána v poznámce 6 Podíly v ovládaných osobách
a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.

Zahraničním členům vedení Společnosti bylo hrazeno nájemné služebních bytů, které za rok končící
31. prosince 2013 činilo 2 072 tis. Kč (za období 4 měsíců končící 31. prosince 2012: 0 Kč).
Vedoucím zaměstnancům byl vytvořen akciový opční program, na který byla k 31. prosinci 2013
vytvořena rezerva ve výši 9 888 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 5 611 tis. Kč).

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Členům vedení Společnosti jsou k dispozici služební vozidla, která byla pořízena v celkové hodnotě
16 730 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 0 Kč).
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Kromě výše uvedeného nebylo za rok končící 31. prosince 2013 a období od 25. září 2012
do 31. prosince 2012 akcionáři, členům statutárních a dozorčích orgánů a vedoucím zaměstnancům
poskytnuto žádné další plnění ani v peněžní, ani v naturální formě.

14 ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky
mateřské společnosti skupiny.

15 SMLUVNÍ ZÁVAZKY
Společnost má smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů:
31. prosince 2013

31. prosince 2012

Splatné do 1 roku

40 488

0

Splatné v období 1–5 let

21 608

0

0

0

62 096

0

(tis. Kč)

Splatné v období delším než 5 let
Smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů celkem

Společnost nemá k 31. prosinci 2013 žádné smluvně zajištěné investiční závazky.

16 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
V rámci svých aktivit souvisejících s řízením skupiny RWE v Česke republice Společnost poskytuje
záruky za regionální plynárenské společnosti, a to především operátorům trhu s energiemi.
K 31. prosinci 2013 Společnost vystavila záruky ve výši 1 036 447 tis. Kč, z toho 959 550 tis. Kč
společnosti OTE, a.s., a 75 000 tis. Kč společnosti SPP CZ, a.s. K 31. prosinci 2012 nebyly vystaveny
žádné záruky.
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17 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:
(tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Ceniny

8

0

Účty v bankách
Pohledávka (+) / závazek (-) z cash-poolingu
Peníze a peněžní ekvivalenty celkem

1 448 842

22 610

-37 599 804

0

-36 150 954

22 610
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18 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
V souvislosti s reorganizací skupiny RWE v České republice přešlo k 1. lednu 2014 do společnosti
RWE Energie, s.r.o., 115 zaměstnanců Společnosti formou přechodu práv a povinností.
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní
závěrku k 31. prosinci 2013.

Martin Friedrich Herrmann

Axel Gerhardy

předseda představenstva

místopředseda představenstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika
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6 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
6.1

Zpráva auditora k účetní závěrce

Akcionáři společnosti RWE Česká republika a.s.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti RWE Česká republika a.s.,
identifikační číslo 24275051, se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10 (dále „Společnost“),
tj. rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2013 a přílohu, včetně popisu podstatných
účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále „účetní závěrka“).

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný
a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly,
které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Úloha auditora

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice,
Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu,
že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.
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Akcionáři společnosti RWE Česká republika a.s.
Zpráva nezávislého auditora
Úloha auditora (pokračování)
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní
informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti
údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování
těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly Společnosti relevantní pro sestavení
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Společnosti.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice
Společnosti k 31. prosinci 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013
v souladu s českými účetními předpisy.

zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, oprávnění č. 1966

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

11. února 2014
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6.2	Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
k 31. prosinci 2013

Akcionáři společnosti RWE Česká republika a.s.
Ověřili jsme účetní závěrku společnosti RWE Česká republika a.s., identifikační číslo
24275051, se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10 – Strašnice (dále „Společnost“) za
rok 2013 uvedenou ve výroční zprávě v kapitole 5, ke které jsme dne 11. února 2014
vydali výrok uvedený v kapitole 6.1.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti
za rok 2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě v kapitole 5.
Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je
vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Úloha auditora
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související
aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy
jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež
jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech
v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Výrok
Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti
za rok 2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
T: +420 251 151 111, F: +420 252 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.
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Akcionáři společnosti RWE Česká republika a.s.
Zpráva nezávislého auditora
Zpráva o ověření zprávy o vztazích
Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající
osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2013 (dále „Zpráva“), připravenou v souladu s požadavky §66a obchodního
zákoníku. Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti.
Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě.

Rozsah ověření
Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů
České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést
prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné
nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti,
na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti
údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli,
a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Závěr

11. března 2014

zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, oprávnění č. 1966

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 – RWE Česká republika

Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích
uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky §66a obchodního zákoníku.
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7 	ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
K 31. PROSINCI 2013
Vzhledem k tomu, že společnost RWE Česká republika a.s. (dále jen „Společnost“) neuzavřela coby
ovládaná osoba ovládací smlouvu, která by byla účinná v roce 2013, zpracovalo představenstvo
Společnosti v souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,
tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními
osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“) za rok 2013,
pokud jsou tyto propojené osoby Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy
Společnosti za rok 2013 a akcionáři Společnosti mají možnost se s ní seznámit ve stejné lhůtě
a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

1. Ovládající osoby
V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami:
a) přímo
• RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ‚s-Hertogenbosch, Willemsplein 4,
Nizozemské království, která byla jediným akcionářem Společnosti,
b) nepřímo
•R
 WE Aktiengesellschaft, se sídlem Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo,
která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V.

2. Další propojené osoby
Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly
v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících
osob a ostatních informací představenstvu dostupných vyhotovilo představenstvo Společnosti
tuto zprávu. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE
k 31. prosinci 2013 je uvedeno na třetí straně obálky této výroční zprávy.
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3. Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami, plnění a protiplnění
poskytnutá a přijatá
V posledním účetním období byly mezi Společností a propojenými osobami uzavřeny smlouvy
uvedené v příloze č. 1. Plněním těchto smluv nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu
nebylo zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy o jejich úhradě. Hodnota plnění
a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami je uvedena v poznámce 13 přílohy
k účetní závěrce k 31. prosinci 2013.
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4. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob
V posledním účetním období neučinila Společnost v zájmu propojených osob žádné právní úkony.

5. Opatření přijatá či uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob
V posledním účetním období Společnost nepřijala, resp. neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo
na popud propojených osob.

6. Neexistence újmy
Společnosti v posledním účetním období nevznikla žádná újma ze smluv s propojenými osobami,
z jiných právních úkonů učiněných v zájmu propojených osob ani z opatření uskutečněných v zájmu
nebo na popud propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí se uskutečnilo v posledním
či předcházejících účetních obdobích.

7. Důvěrnost informací
V této zprávě nejsou uváděny údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti.

8. Závěr
Tato zpráva byla představenstvem Společnosti schválena dne 26. února 2014 a byla předložena
k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi Společnosti, který ověřuje účetní závěrku ve smyslu
zvláštního zákona.

Martin Herrmann

Axel Gerhardy

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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PŘÍLOHA Č. 1
Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami v posledním účetním období
Smluvní strana

Smluvní typ / předmět smlouvy

RWE Gas Storage s.r.o.

Smlouva o postoupení práv a převodu závazků ze smlouvy

1

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

1

Smlouva o postoupení práv a převodu závazků ze smlouvy

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v dopravě

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o převodu zisku

1

Nájemní smlouva

1

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě

1

Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě

1

Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě

1

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

1

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dohoda o ukončení nájmu

1

Smlouva o zajištění cash-poolingu

1

Nájemní smlouva

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

RWE GasNet, s.r.o.

JMP Net, s.r.o.

SMP Net, s.r.o.
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Smluvní strana

Smluvní typ / předmět smlouvy

RWE Interní služby, s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb v oblasti Informačních technologií,
pronájmu, logistiky a zúčtování mobilních telefonů a IP telefonů

2

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb v oblasti Informačních technologií, pronájmu, logistiky a zúčtování mobilních telefon

1

Dodatek 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Informačních
technologií, pronájmu, logistiky a zúčtování mobilních telefonů a I

1

Smlouva o poskytnutí práv k nehmotnému majetku

2

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování SLA služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 a 2 k Nájemní smlouvě

2

Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování SLA služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Smlouva o převodu obchodního podílu

1

Dodatek č. 1 k SLA Smlouvě v oblasti nákupu a logistiky

1

Nájemní smlouva

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování SLA služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování SLA služeb
v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o zpracování osobních údajů

2

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování SLA služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování SLA služeb
v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1, 2, 3 a 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

4

Udělení souhlasu s užitím ochranné známky

1

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb
v oblasti bezpečnosti

1

RWE IT Czech s.r.o.

JMP DS, s.r.o.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Počet smluv
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Smluvní strana

Smluvní typ / předmět smlouvy

RWE East, s.r.o.

Nájemní smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování SLA služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování SLA služeb
v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě a řízení

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Dodatek č. 1, 2 a 3 k Nájemní smlouvě

3

Podlicenční smlouva Brainloop

1

Dodatek č. 2, 3 a 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování SLA služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování SLA služeb
v oblasti nákupu a logistiky

1

Nájemní smlouva na movité věci

1

Smlouva o nájmu nebytových prostor

2

Dodatek č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

3

Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti řízení a podpory obchodu

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování SLA služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Smlouva o postoupení pohledávky

1

Smlouva o nájmu nebytových prostor

1

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

1

Smlouva o převodu práv a povinností

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru

1

Dohoda o narovnání

1

Dohoda o zajištění úhrady pojistného

1

Udělení souhlasu s užitím ochranné známky

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

RWE Energie, a.s.
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Smluvní strana

Smluvní typ / předmět smlouvy

Severomoravská
plynárenská, a.s.

Smlouva o nájmu nebytových prostor

1

Dodatek č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

3

Nájemní smlouva na movité věci

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti řízení a podpory obchodu

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Smlouva o nájmu nebytových prostor

1

Dodatek č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

3

Dodatek č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

3

Udělení souhlasu s užitím ochranné známky

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti řízení a podpory obchodu

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

2

Dodatek č. 1, 2 a 3 k Nájemní smlouvě

3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Udělení souhlasu s užitím ochranné známky

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti dodržování právních norem

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
v oblasti dodržování právních norem

1

Smlouva o zpracování osobních údajů

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dohoda o zajištění úhrady pojistného

1

Smlouva o zpracování osobních údajů

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti účetnictví, financí a daní

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
v oblasti účetnictví, financí a daní

1

Východočeská
plynárenská, a.s.

RWE Group Business
Services CZ, s.r.o.

Počet smluv
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Smluvní strana

Smluvní typ / předmět smlouvy

RWE Key Account CZ, s.r.o.

Smlouva o postoupení práv a převzetí závazků

1

Nájemní smlouva

1

Dodatek č. 1, 2 a 3 k Nájemní smlouvě

3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Dohoda o zajištění úhrady pojistného

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti řízení a podpory obchodu

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Smlouva o poskytnutí bankovní záruky

1

Nájemní smlouva

1

Dodatek č. 1, 2 a 3 k Nájemní smlouvě

3

Smlouva o poskytování služeb v oblasti řízení a podpory obchodu

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Udělení souhlasu s užitím ochranné známky

1

Nájemní smlouva

1

Smlouva o přídělu do jiných kapitálových fondů

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti záležitostí představenstva,
dodržování právních norem a archivnictví

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Jihomoravská
plynárenská, a.s.
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Smluvní strana

Smluvní typ / předmět smlouvy

RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Prodej obchodního podílu

Počet smluv
2

Kupní smlouva

1

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

1

Dohoda o zajištění úhrady pojistného

1

Smlouva o poskytování korporátních služeb

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování korporátních služeb

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
v oblasti nákupu a logistiky

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti záležitostí představenstva

1

Dodatek č. 1, 2, 3 a 4 k Nájemní smlouvě

4

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Smlouva o převodu práv a povinností pro zajišťování služeb
v oblasti bezpečnosti

1
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Smluvní strana

Smluvní typ / předmět smlouvy

RWE Gas Transit, s.r.o.

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Smlouva o přidělení pracovníků

1

Smlouva o poskytování konzultačních služeb

1

Smlouva o poradenství

1

Smlouva o poradenství ve věci studie proveditelnosti

1

Smlouva o zajištění kvality služeb v oblasti řízení portfolia SLA

1

Dohoda o ukončení smlouvy

1

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě

1

RWE Consulting GmbH
RWE Slovensko, s.r.o.
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
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Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE
k 31. prosinci 2013
RWE Aktiengesellschaft
100,00 % RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH
98,00 % RWE East, s.r.o.
51,00 % EČS – Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci
100,00 % RWE Gas International N.V.
100,00 % RWE Česká republika a.s.
100,00 % RWE Zákaznické služby, s.r.o.
100,00 % RWE Gas Storage, s.r.o.
100,00 % RWE Gas Slovensko, s.r.o.
100,00 % RWE Energo, s.r.o.
98,20 % TEPLO Rumburk, s.r.o.
65,04 % RWE Grid Holding, a.s.
100,00 % RWE Distribuční služby, s.r.o.
100,00 % JMP DS, s.r.o.
100,00 % RWE GasNet, s.r.o.
49,00 % RWE GasNet, s.r.o.
100,00 % RWE Supply & Trading CZ, a.s.
100,00 % RWE Energie, a.s.*
100,00 % RWE Key Account CZ, s.r.o.**
100,00 % Východočeská plynárenská, a.s.**
100,00 % Severomoravská plynárenská, a.s.**
100,00 % Jihomoravská plynárenská, a.s.**
100,00 % RWE Gas Transit, s.r.o.
100,00 % RWE Service GmbH
51,00 % RWE Group Business Services CZ, s.r.o.
100,00 % RWE IT GmbH
100,00 % RWE Interní služby, s.r.o.***
2,00 % RWE East, s.r.o.
1,00 % RWE IT Czech s.r.o.
*
společnost od 1. ledna 2014 změnila právní formu na společnost s ručením omezeným (s.r.o.).
**	společnosti zanikly k 1. lednu 2014 v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností RWE Energie, a.s.
***	společnost zanikla k 1. lednu 2014 v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností RWE IT Czech s.r.o.
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