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Vybrané ukazatele (dle CAS*)
2010
Tržby celkem (mil. Kč)

118 310

EBITDA (mil. Kč)

-14 105

Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč)

-14 151

Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč)

-7 610

Výsledek hospodaření po zdanění (mil. Kč)

-4 859

Investice (mil. Kč)
Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav)

*

CAS jsou české účetní standardy.

Termínem Společnost nebo RWE Transgas se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Transgas, a.s.
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1 Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2010 byl pro RWE Transgas výjimečným způsobem náročný.
V důsledku finanční krize prošly světové plynárenské trhy kolapsem
poptávky. Zároveň bylo možné v důsledku těžby břidlicového plynu
v USA pozorovat obrovský převis nabídky LNG (zkapalněný zemní
plyn). Tyto skutečnosti postihly i evropské plynárenské trhy, kde došlo
k dramatickému ovlivnění cenových hladin na velkoobchodních trzích.
Ve výjimečných případech ceny poklesly až na 50 procent cen plynu
dodávaného na základě dlouhodobých dovozních smluv, které jsou
navázány na ceny ropy. Na těchto velkoobchodních trzích výrazně
vzrostla likvidita. Český trh byl prakticky zaplaven levným plynem, což
má velmi negativní dopad na naše výnosy do roku 2011 i do let dalších,
stejně jako na náš tržní podíl a ziskovost. Již na počátku roku 2010
vyvolala Společnost jednání se svým významným dodavatelem, ruskou
společností Gazprom export, o úpravě své kupní ceny tak, aby odrážela
podmínky panující na trhu. Nedostatek pokroku v těchto jednáních
nás v prosinci roku 2010 donutil zahájit rozhodčí řízení. Obchodní
vyjednávání sice pokračují, avšak brzkým vyřešením si nemůžeme být
jisti. Vydání rozhodčího nálezu je očekáváno až v roce 2012. Společnost
proto považovala za prozíravé vytvořit účetní rezervy pro pokrytí
pravděpodobných ztrát z obchodu se zemním plynem
v následujících letech.
Loňský rok byl rovněž ve znamení příprav na implementaci
3. energetického balíčku Evropské komise, který by měl vstoupit
v platnost v rámci novely energetického zákona v roce 2011. Jeho
součástí je požadavek na další prohloubení oddělení obchodu se zemním
plynem od aktivit spojených s přepravou plynu. RWE Transgas proto
rozhodla o přejmenování své dceřiné společnosti RWE Transgas Net
na NET4GAS a o realizaci celkového rebrandingu. Tento proces byl
dále podpořen postupným rušením téměř všech vzájemných smluv SLA
(smlouvy o poskytování služeb) mezi oběma společnostmi.
V roce 2010 pokračovaly naše dceřiné společnosti RWE Gas Storage
a NET4GAS v realizaci významných investičních plánů. Nejdůležitější
investiční akcí v oblasti skladování plynu bylo zahájení prací na rozšíření
zásobníku v Třanovicích společností RWE Gas Storage. Společnost
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NET4GAS dosáhla dalšího pokroku při budování nového tranzitního plynovodu Gazela. Byly zahájeny
stavební práce na vybudování hraniční předávací stanice Brandov těsně u státní hranice s Německem.
Stanice propojí tranzitní soustavu společnosti NET4GAS s nově budovaným německým tranzitním
plynovodem Opal.
Významným krokem k dalšímu rozvoji činností skupiny RWE na českém trhu byl vstup na trh s elektřinou
v České republice. Společnostem skupiny RWE se podařilo získat více než 30 tisíc nových zákazníků.
Vzrůstající míra fluktuace zákazníků jak na trhu s plynem, tak na trhu s elektřinou, představuje pro naši
společnost zákaznických služeb konkrétní výzvu. Pro RWE zůstává vysokou prioritou nabízet špičkové
zákaznické služby, a na toto téma se v roce 2011 proto velmi zaměří.
Naše činnost na Slovensku se vyvíjela velmi pozitivně. Společnost RWE Gas Slovensko dosáhla
25% tržního podílu v segmentu velkých zákazníků a celkového tržního podílu ve výši 15 %,
což znamená, že na slovenském trhu s plynem jsme druhým největším hráčem.
Pohled do roku 2011 ukazuje velké výzvy, které před námi leží. Věřím však, že jsme k jejich zvládnutí
zahájili všechny nezbytné kroky.
To vše od našich zaměstnanců vyžaduje vynikající výkonnost. Jménem představenstva bych rád vyjádřil
náš vděk všem zaměstnancům za jejich skvělou práci v roce 2010.

Martin Herrmann
předseda představenstva

RWE Transgas

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
Obsah

Představenstvo k 31. prosinci 2010
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 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., místopředseda dozorčí rady NET4GAS, s.r.o.,
člen dozorčí rady RWE Supply & Trading GmbH
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

Dirk Simons
místopředseda představenstva, resort Finance
Datum narození:
9. prosince 1966
Vzdělání:
Technische Hochschule Aachen, hospodářské vědy
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
člen dozorčí rady RWE Gas Storage, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

Dr. Wolfgang Peters
člen představenstva, resort Supply & Wholesale
Datum narození:
12. června 1953
Vzdělání:
Univerzita v Hamburgu, doktorát v oboru právo,
Executive MBA, California State University Hayward
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
člen dozorčí rady RWE Gas Storage, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
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Ing. Tomáš Varcop
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:
člen dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s.,
a Východočeská plynárenská, a.s.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
Změny v představenstvu Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2010 a na počátku roku 2011:
Dne 18. května 2010 uplynulo funkční období předsedy představenstva Martina Herrmanna.
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti byl Martin Herrmann
opětovně zvolen členem představenstva s účinností ode dne 19. května 2010. Od stejného dne jej
zvolilo představenstvo Společnosti předsedou. Dne 14. listopadu 2010 uplynulo funkční období
místopředsedy představenstva Dirka Simonse. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné
hromady Společnosti byl Dirk Simons opětovně zvolen členem představenstva s účinností ode dne
15. listopadu 2010. Od stejného dne jej zvolilo představenstvo Společnosti místopředsedou.
Dne 1. ledna 2011 uplynulo funkční období člena představenstva Ing. Tomáše Varcopa. Rozhodnutím
jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti byl Ing. Tomáš Varcop opětovně zvolen
členem představenstva s účinností ode dne 2. ledna 2011.
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2	Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
v roce 2010

Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena na průběžné sledování uskutečňování
podnikatelské činnosti Společnosti, jejích hospodářských výsledků a na výkon působnosti
představenstva. Dozorčí rada jednala v roce 2010 na čtyřech řádných a dvou mimořádných zasedáních
a byla vždy usnášeníschopná. Na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními
předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím 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 2. března 2011 účetní závěrku Společnosti zpracovanou ke dni
31. prosince 2010 a návrh představenstva na úhradu ztráty.
Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2010, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2010
v souladu s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku k 31. prosinci 2010 a návrh představenstva
na úhradu ztráty za rok 2010 ke schválení.
Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za práci vykonanou pro Společnost v roce 2010.

V Praze dne 2. března 2011

Dr. Rolf Martin Schmitz
předseda dozorčí rady
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Dozorčí rada k 31. prosinci 2010
Dr. Ulrich Jobs
předseda dozorčí rady
Datum narození:
20. dubna 1953
Vzdělání:
Technische Universität Clausthal, doktorát v oboru hornictví/důlních technologií
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
předseda dozorčí rady RWE Dea AG, ELMÜ Nyrt., EMASZ Nyrt., RWE Npower Holdings plc,
RWE Polska S.A., člen dozorčí rady RAG Deutsche Steinkohle AG, Essent N.V. a Mátrai Erőmű ZRt.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

Dr. Rolf Pohlig
místopředseda dozorčí rady
Datum narození:
10. prosince 1952
Vzdělání:
Ruhr-Universität Bochum, ekonomie, doktorát v oboru ekonomie
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
člen představenstva RWE AG, předseda dozorčí rady RWE Pensionsfonds AG,
člen dozorčí rady RWE Power AG, RWE Rheiland Westfalen Netz AG, RWE Vertrieb AG, Essent N.V.
a RWE Npower Holdings plc
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

Ing. Lucie Čejková
člen dozorčí rady
Datum narození:
29. ledna 1969
Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
není členem
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
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Axel Gerhardy
člen dozorčí rady
Datum narození:
14. srpna 1971
Vzdělání:
Georg-August-Universität, Göttingen, ekonomie
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
člen dozorčí rady TE Plomin d.o.o.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

Ing. Michal Pech
člen dozorčí rady
Datum narození:
27. září 1976
Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
není členem
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

Dr. Marie-Theres Thiell
člen dozorčí rady
Datum narození:
1. května 1959
Vzdělání:
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, doktorát v oboru právo
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
předseda představenstva RWE Hungaria Kft. a ELMÜ/EMASZ, jednatel RWE East, s.r.o.,
místopředseda představenstva Fövárosi Gázmüvek Zrt.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává

11

12

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2010
Dozorčí rada k 31. prosinci 2010
Obsah

Ing. Filip Thon, Ph.D.
člen 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

Šárka Vojíková
člen dozorčí rady
Datum narození:
22. září 1967
Vzdělání:
gymnázium v Praze, nástavbové studium sociálně právní v Praze
Členství v orgánech jiných obchodních společností:
člen dozorčí rady NET4GAS, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o.
Jiná podnikatelská činnost:
nevykonává
Změny v dozorčí radě Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2010 a na počátku roku 2011:
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti byli s účinností ode dne
5. února 2010 zvoleni do funkce člena dozorčí rady Dr. Rolf Pohlig a Dr. Marie-Theres Thiell.
Dr. Rolf Pohlig byl dozorčí radou dne 5. března 2010 zvolen místopředsedou. Téhož dne projednala
dozorčí rada i odstoupení člena dozorčí rady Ing. Tomáše Uvíry ke dni 5. března 2010. Rozhodnutím
jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti byl s účinností ode dne 1. května 2010
zvolen do funkce člena dozorčí rady Axel Gerhardy. Dne 4. listopadu 2010 uplynulo funkční období
členky dozorčí rady Milady Vlasákové. Ke konci dne 31. prosince 2010 odstoupili z funkce člena
dozorčí rady Dr. Ulrich Jobs a Dr. Marie-Theres Thiell.
S účinností ode dne 1. ledna 2011 byli rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady
Společnosti novými členy dozorčí rady zvoleni Dr. Rolf Martin Schmitz, Andreas Günter Zetzsche
a Norbert Heinrich Schürmann. Dozorčí rada zvolila dne 2. března 2011 Dr. Rolfa Martina Schmitze
předsedou dozorčí rady.
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3	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2010

3.1 Ekonomické výsledky
Výnosy, náklady, výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2010 hodnoty -4 859 mil. Kč, což
ve srovnání s rokem 2009 představuje snížení o 131 %. Výsledek hospodaření před zdaněním
činil -7 610 mil. Kč.
Provozní výsledek hospodaření RWE Transgas dosáhl hodnoty -14 151 mil. Kč. Meziročně se provozní
výsledek hospodaření snížil o 28 407 mil. Kč. Důvodem jeho výrazného snížení byla zejména tvorba
rezerv na závazky vznikající z identifikovaných podnikatelských rizik. Tato rizika souvisejí s uzavřenými
dlouhodobými smlouvami na nákup zemního plynu a s očekávaným nepříznivým vývojem tržních cen
v důsledku přebytku zemního plynu v Evropě.
Provozní výnosy činily 115 040 mil. Kč a provozní náklady 129 191 mil. Kč.
Finanční výsledek hospodaření činil 6 541 mil. Kč a byl tvořen zejména převody zisků dceřiných
společností NET4GAS, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o.
Za rok 2010 investovala Společnost 8 mil. Kč do hmotných a nehmotných aktiv. Oproti roku 2009
neinvestovala do finančních aktiv.
Struktura aktiv a pasiv
Struktura aktiv
Celková aktiva Společnosti poklesla v průběhu roku 2010 o 2 % na hodnotu 135 201 mil. Kč. Stálá
aktiva se na celkových aktivech podílela 49,7 %. Dosáhla výše 67 210 mil. Kč a byla tvořena především
dlouhodobým finančním majetkem v hodnotě 66 719 mil. Kč a dále dlouhodobým hmotným majetkem
v hodnotě 490 mil. Kč.
Oběžná a ostatní aktiva meziročně klesla o 3 927 mil. Kč a dosáhla k 31. prosinci 2010 výše 67 990 mil. Kč.
V kategorii oběžných aktiv poklesly krátkodobé pohledávky o 4 077 mil. Kč, dlouhodobé pohledávky
vzrostly o 3 141 mil. Kč, hodnota zásob poklesla o 3 349 mil. Kč. Krátkodobý finanční majetek vzrostl
o 483 mil. Kč, ostatní aktiva se snížila o 125 mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních aktivech podílely
krátkodobé pohledávky 78 % a zásoby 14 %.
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Struktura aktiv 2010
1 268
3 550

373

9 921

67 210

52 879

Stálá aktiva

Krátkodobé pohledávky

Zásoby

Dlouhodobé pohledávky

Krátkodobá ﬁnanční aktiva

Ostatní aktiva

Struktura pasiv
Vlastní kapitál poklesl v roce 2010 o 20 013 mil. Kč na hodnotu 76 959 mil. Kč a tvoří 56,9 % celkových
pasiv Společnosti. V roce 2010, stejně jako v předchozím období, RWE Transgas financovala veškeré své
aktivity zejména z vlastních zdrojů. Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhla výše 58 242 mil. Kč, na níž se
podílely krátkodobé závazky 68 % a rezervy 32 %.
Řízení rizik
Řízení rizik v RWE Transgas zastřešuje Výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou zástupci managementu Společnosti.
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 RWE Transgas v závislosti na charakteru
daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice,
tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření.
Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. RWE Transgas
neuplatňuje zajišťovací účetnictví.
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků.
Organizační složky Společnosti v zahraničí
Společnost má od 28. srpna 2008 zřízenu organizační složku ve Slovenské republice. RWE Transgas, a.s.,
organizačná zložka má sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice a je zapsána v obchodním rejstříku Okresného
súdu Košice, IČO: 36 859 877.
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3.2 Obchod se zemním plynem
Nákup plynu
Nákupní portfolio RWE Transgas sestává zejména z dlouhodobých smluv na dodávky zemního plynu.
RWE Transgas nakupuje zemní plyn z Ruska (největší smlouvu na dodávku zemního plynu má Společnost
uzavřenou se společností Gazprom export) a z Norska (smlouvy na dodávky plynu se čtyřmi různými
norskými dodavateli), a své portfolio tak diverzifikuje a zlepšuje z hlediska standardů bezpečností dodávek.
V roce 2010 činil celkový nákup na základě dlouhodobých smluv 116,3 TWh zemního plynu.
Cenová úroveň na základě většiny těchto nákupních smluv je určována především alternativními zdroji
energie, což znamená, že hlavní roli hraje vývoj cen ropy a uhlí na mezinárodních trzích a směnné
kurzy. Ropa a ropné deriváty jsou celosvětově obchodované komodity a rostoucí poptávka, především
ze strany asijských zemí, jejich cenu zvyšuje, což také ovlivňuje ceny plynu podle dlouhodobých smluv
na dodávku zemního plynu společnosti RWE Transgas.
Na druhé straně se vzhledem k vyšší likviditě na evropských plynárenských trzích, kolapsu poptávky
v důsledku finanční krize a rozvoji netradičních metod těžby plynu, v jehož důsledku došlo
k přesměrování dodávek LNG z amerických trhů do Evropy, držely ceny na plynárenských trzích
na evropském kontinentu na velmi nízkých úrovních. Záporné rozpětí mezi tržní cenou plynu a cenami
podle smluv navázaných na ceny ropy zůstávalo po celý rok 2010 velmi široké a v některých obdobích
se pohybovalo kolem 50 procent cen plynu dodávaného podle smluv navázaných na cenu ropy.
Kombinace obou vlivů, tj. vysoké pořizovací ceny podle dlouhodobých kupních smluv navázaných
na vyšší ceny ropy spolu s nízkou tržní cenou na evropských plynárenských trzích, nepříznivě ovlivnila
konkurenční postavení společnosti RWE Transgas. Většina dlouhodobých nákupních smluv smluvním
stranám umožňuje žádat o revizi smlouvy, především smluvní ceny. RWE Transgas aktivně jedná
s většinou svých dodavatelů plynu tak, aby dosáhla sladění smluvní kupní ceny plynu se svými
odbytovými možnostmi. V první polovině roku 2010 požádala RWE Transgas o revizi smluvní ceny ze své
největší kupní smlouvy se společností Gazprom export. Po měsících obtížných vyjednávání se Společnost
rozhodla zahájit rozhodčí řízení. Během roku 2010 zahájila Společnost taktéž obchodní vyjednávání
o úpravě ceny s některými norskými dodavateli v souladu s podmínkami příslušných smluv.
Kromě nákupu na základě dlouhodobých dodávkových smluv je RWE Transgas též aktivní
na zahraničních trzích, na nichž se obchoduje s plynem. Nákupy na těchto trzích a nákupy z jiných
zdrojů činily celkem 64,9 TWh. Naprostou většinu z nich představovaly swapové operace. V roce 2010
RWE Transgas nakoupila celkem 181,2 TWh zemního plynu, což je o 22,1 % více než v roce předchozím.
Čisté nákupy (tedy nezahrnující swapové operace) dosáhly hodnoty 119 TWh, což je o 18,4 % více než
v kalendářním roce 2009.
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Prodej plynu
Celkový prodej zemního plynu v České republice dosáhl v roce 2010 hodnoty 66,4 TWh. Ve srovnání
s rokem 2009 poklesl prodej přibližně o 14 %. Hlavní příčinou poklesu byl odchod zákazníků vlivem
sílící konkurence na českém trhu se zemním plynem ke konkurenčním dodavatelům na velkoobchodním
i maloobchodním trhu. Celkové dodávky pro slovenský trh dosáhly za rok 2010 hodnoty 7,8 TWh.
Objem čistého prodeje zemního plynu na ostatních mezinárodních trzích dosáhl 52,9 TWh.
Společnost zásobovala po celý rok 2010 všechny své zákazníky na českém i slovenském trhu v souladu
se svými smluvními závazky.
V roce 2010 byl zemní plyn v České republice poprvé prodáván na velkoobchodním trhu na následující
kalendářní roky prostřednictvím Velkoobchodního prodejního systému (VOP systému). Tento prodejní
systém transparentně zajišťuje nediskriminační prodej všem regionálním plynárenským společnostem
a dalším obchodníkům aktivním na českém trhu se zemním plynem. Na rozdíl od předchozího alokačního
systému z let 2007–2009 nabízí VOP systém rozšířenou nabídku produktů.
Vývoj podílu RWE Transgas na českém velkoobchodním trhu se zemním plynem v letech 2006–2010
99,1 %

96,4 %
87,6 %

86,6 %
69,8 %

30,2 %
12,4 %
0,9 %

rok

2006
Tržní podíl RWE Transgas

13,4 %

3,6 %

2007

2008

2009

2010

Tržní podíl ostatních dodavatelů

Čistý prodej společnosti RWE Transgas, celková spotřeba v ČR podle údajů zveřejněných Energetickým regulačním úřadem
(www.eru.cz).
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Přeprava plynu
V roce 2010 měla RWE Transgas uzavřeny smlouvy na přepravu plynu se společnostmi OOO Gazprom
export se sídlem v Moskvě, Verbundnetz Gas AG se sídlem v Lipsku a Wintershall AG se sídlem v Kasselu.
Po provedení právního unbundlingu provozu přepravní soustavy jsou veškeré přepravní služby
Společností nakupovány od provozovatele přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o.
Tato přepravní soustava neslouží pouze k zajištění spolehlivého zásobování českého trhu, je možné
ji považovat za klíčový článek celé evropské soustavy dodávek zemního plynu.
RWE Transgas rovněž nakupuje služby pro přepravu plynu určeného spotřebitelům na českém
domácím trhu. V případě dovozu ruského plynu je zajištěna přeprava přes území Slovenské republiky
systémem společnosti eustream, a.s. Přes území Německa přepravují norský plyn systémy provozované
společnostmi Statoil Deutschland Transport GmbH a ONTRAS - VNG Gastransport GmbH.

3.3 Obchodní, marketingové a komunikační aktivity
Obchodní strategie
Strategické obchodní priority skupiny RWE v ČR v roce 2010 byly zaměřeny zejména na udržení tržního
podílu v prodeji zemního plynu a aktivní vstup na masový trh s elektrickou energií pro zákazníky
kategorie Domácnost a Maloodběratel.
Prodej zemního plynu společností RWE Transgas je přímo závislý na úspěšnosti prodeje jejích
odběratelů, kterými jsou regionální plynárenské společnosti, patřící zejména do skupiny RWE.
Situace na trhu s energiemi v ČR byla charakterizována dalším posilováním vlivu konkurence. Za klíčové
faktory trhu lze považovat vstup všech tzv. tradičních dodavatelů energií na masový trh s oběma
hlavními energiemi, tj. elektřinou a zemním plynem, stejně jako stále intenzivnější působení některých
alternativních dodavatelů. Bylo to způsobeno hlavně přebytkem zemního plynu na evropském
plynárenském trhu.
Útvar obchodu čelil výše uvedeným výzvám soustavným rozvíjením portfolia produktů a služeb, a to jak
v oblasti prodeje zemního plynu, tak nově elektrické energie. Segment největších zákazníků je kromě
cenové citlivosti charakterizován také neustále rostoucí poptávkou po na míru šitých strukturovaných
produktech a řešeních. Společnost se domnívá, že úsilí vynakládané v této oblasti zlepší a posílí její
postavení mezi těmito zákazníky. Klíčovým cílem pro skupinu RWE v ČR se na masovém trhu stala
retence stávajících zákazníků, a to pomocí nejmodernějších služeb a doplňující nabídky.
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Součástí strategie v roce 2010 byl i aktivní vstup do dalších distribučních oblastí mimo tradiční
zóny RWE v ČR.
V obchodních aktivitách byla důsledně aplikována opatření v oblasti řízení obchodních rizik tak,
aby se zabránilo nežádoucím dopadům do hospodaření Společnosti.
Marketingové aktivity
Útvar marketingu RWE Transgas, který centrálně zajišťuje aktivity pro všechny regionální společnosti
skupiny RWE v ČR, pokračoval v roce 2010 v nastaveném trendu zkvalitňování nabídky pro stávající
i potenciální zákazníky RWE.
Hlavní marketingové aktivity směřovaly do intenzivní podpory vstupu na masový trh s elektrickou
energií a dosažení prodejních cílů v roce 2010. V rámci vývoje byly pro zákazníky připraveny zcela
nové produkty RWE Garant 2011 a RWE Stabil 2012. Nabídka standardních produktů byla doplněna
o možnost získání atraktivního bonusu za uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie od RWE,
zejména při současném uzavření více smluv.
Rozvoj souboru opatření pod hlavičkou „Vždy lepší služby“ se stal klíčovou iniciativou pro retenci
stávajících zákazníků na masovém trhu.
Mezi stěžejní aktivity v rámci „Vždy lepší služby“ patřilo rozšiřování nabídky zákaznického programu
RWE PREMIUM, který zákazníkům z kategorie Retail umožňuje čerpat vysoké slevy od aliančních partnerů
RWE a využít výhodnou nabídku širokého sortimentu spotřebního zboží renomovaných značek. Součástí
zákaznického programu je uzavření dlouhodobých smluvních vztahů mezi RWE a vybranými aliančními
partnery (společnosti SULKO s. r. o., DEKTRADE a.s., Viessmann,spol. s r.o., Karma Český Brod a.s.,
MORA - TOP s.r.o. a Energ, spol. s r.o.). Pod hlavičku „Vždy lepší služby“ nadále patří i dlouhodobá
podpora racionálního užívání energií zákazníky RWE.
V rámci retence stávajících zákazníků byla část marketingových aktivit zaměřena i na zlepšení péče
o zákazníky, a to jak poskytováním podpory změnám v síti kontaktních míst RWE, tak také rozvojem
bezplatné aplikace RWE ONLINE SERVIS umožňující nyní zákazníkovi efektivní správu jeho zákaznického
účtu z jakéhokoliv osobního počítače bez nutnosti osobní návštěvy zákaznického centra.
Tržní změny v roce 2010 znamenaly také implementaci řady novinek na poli zákaznického výzkumu
a analýz tak, aby lepší znalost potřeb a stavu všech zákazníků v jednotlivých segmentech trhu podpořila
dosažení obchodních cílů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.
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Komunikační aktivity
Komunikační aktivity pro většinu společností skupiny RWE v ČR koordinuje a rovněž zajišťuje
RWE Transgas. Díky této centralizaci je zajištěna jednotná prezentace značky, produktů, služeb a postojů
skupiny RWE, stejně jako efektivní a včasné poskytování potřebných informací.
V roce 2010 zabezpečovala RWE Transgas komunikační podporu vstupu svých dceřiných společností
na trh s elektřinou. Klíčovou roli v tomto směru sehrála podpůrná mediální komunikace, která zahájila
posun ve vnímání skupiny RWE širokou veřejností, a to od výhradního dodavatele zemního plynu
k zákaznicky orientované energetické skupině. Společnost také spolupracovala na vytváření jednotného
brandingu nově otevíraných zákaznických center.
Klíčovou aktivitu v oblasti sponzoringu představovaly v roce 2010 dlouhodobé projekty
RWE – energie českého filmu a RWE – energie českého lyžování. Nově realizované výzkumy potvrdily,
že skupina RWE v ČR v čele s RWE Transgas je nadále vnímána jako nejvýznamnější sponzor českého
filmu a českého lyžování.
Společnost podpořila v roce 2010 filmovou komedii Ženy v pokušení, kombinovaný loutkový a hraný
film Kuky se vrací, filmovou adaptaci knížky Román pro muže a snímek Hlava-ruce-srdce, který je prvním
realizovaným filmem, jehož scénář byl oceněn Filmovou nadací RWE & Barrandov Studio. S touto nadací
RWE Transgas pokračovala ve spolupráci, stejně jako s Českou televizí v oblasti podpory dokumentární
tvorby. Společnost poskytla finanční dar Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.
Byla také hlavním partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
V zimní sezóně 2009/2010 byla RWE Transgas partnerem 16 lyžařských areálů v ČR. Společnost
podporovala Annu Kulíškovou, jednu z nejlepších reprezentantek Českého svazu zrakově postižených
sportovců ve sjezdovém lyžování, a byla generálním partnerem RWE Centra handicapovaných lyžařů
v Janských Lázních. Dále sponzorovala aktivity Sportovního gymnázia Vrbno pod Pradědem, Sportovní
akademie ve Špindlerově Mlýně a mezinárodní žákovské závody Skiinterkriterium.
Oba dlouhodobé projekty Společnost propojila novou aktivitou v podobě RWE KARTY. Ta umožňuje
zákazníkům odběratelské kategorie Domácnost získat 20% slevu ze vstupného na všechny české filmy
uváděné v multikinech sítě CineStar a v multikině Golden Apple Cinema Zlín a rovněž 20% slevu z ceny
skipasů ve všech partnerských lyžařských areálech RWE.
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V roce 2010 byla RWE Transgas generálním partnerem Českého olympijského týmu a Českého
paralympijského týmu. Pošestnácté byla oficiálním partnerem Mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro.
V oblasti charity se RWE Transgas zaměřuje na pomoc sociálně potřebným dětem, handicapovaným
spoluobčanům a seniorům a také na podporu zdravotního výzkumu a ekologii. V roce 2010 Společnost
spolupracovala s renomovanými dobročinnými organizacemi, jakými jsou Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY,
Nadace Naše dítě, Nadace ADRA a občanské sdružení ŽIVOT 90.
Pro podporu týmové spolupráce pracovníků společností skupiny RWE v ČR organizovala RWE Transgas
v loňském roce řadu společných akcí. Uskutečnily se zimní a letní plynárenské hry a také Modrý den
v Novém Městě na Moravě. Jeho program byl určen i rodinným příslušníkům zaměstnanců.
S pozitivní odezvou byly přijaty také zájezdy do partnerských lyžařských areálů či uzavřené
projekce vybraných filmů.
RWE Transgas v roce 2010 podporovala své zaměstnance, kteří se ve svém volném čase dobrovolně
angažovali pro druhé. V rámci iniciativy RWE COMPANiUS Společnost přispěla částkou 1,2 miliónu Kč
na 62 projektů v oblastech vzdělávání a výchova, sociální sféra, ochrana životního prostředí,
kultura a sport.

3.4 Lidské zdroje
S cílem maximální standardizace, dostupnosti a efektivity HR služeb pro interní i externí zákazníky
uskutečnila Společnost v roce 2010 první fáze projektu transformace personálních procesů a organizační
struktury HR.
Společnost se zapojila do koncernového projektu RWE Diversity, který je zaměřen na podporu rodin
s malými dětmi, sledování podílu mužů a žen na vedoucích pozicích a věkové struktury zaměstnanců.
Vývoj počtu zaměstnanců
Rok (k 31. prosinci)
RWE TG celkem
z toho: dělníci
THP

2008

2009

2010

256

289

361

0

0

0

256

289

361

Vývoj počtu zaměstnanců byl ovlivněn zejména přechodem zaměstnanců HR útvarů společností skupiny
RWE v ČR do RWE Transgas.

RWE Transgas

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
Obsah

Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v %

38,7 %

0,8 %

rok

36,0 %

Středoškolské

31,2 %

0,8 %

0,5 %

2008

68,0 %

63,5 %

60,5 %

2009
Úplné středoškolské

2010
Vysokoškolské

Po nástupu nových zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním se ve srovnání s rokem 2009 významně
změnila kvalifikační struktura Společnosti.
Mzdy
Mzdový vývoj ve Společnosti byl realizován v souladu se záměry vedení v oblasti řízení lidských
zdrojů a se zásadami dohodnutými v kolektivní smlouvě. Hodnotu dosažené průměrné mzdy ovlivnily
ve značné míře probíhající restrukturalizační změny a s tím související změny profesní a kvalifikační
struktury Společnosti.
Odborná příprava a rozvoj
V roce 2010 v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů kladla Společnost důraz jak na udržování
a zvyšování odborné kvalifikace, tak i na osobnostní růst zaměstnanců. Slavnostně byli certifikováni
účastníci prvního běhu programu „Manažerská akademie I.“ a byl zahájen její II. ročník. Již tradiční
program Perspektivy pro talentované zaměstnance ukončil v roce 2010 svůj V. běh a byly zahájeny
přípravy ke spuštění VI. běhu spolu s novým programem TopTech zaměřeným na talentované
zaměstnance z technických oblastí. Senior management se zúčastnil Senior Leadership programu
zaměřeného na rozvoj jejich manažerských dovedností.
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Za rok 2010 Společnost vynaložila 4,94 % mzdových nákladů na vzdělávání a rozvoj, tedy o 0,73 %
více než v roce 2009. Uskutečnilo se 970 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1 439 zaměstnanců.
Průměrné výdaje na vzdělávání a rozvoj dosáhly 41 550 Kč na osobu.
Sociální politika
Společnost plnila závazky z kolektivní smlouvy uzavřené pro období 2010 a 2011 s Odborovým svazem
Transgas a Sdružením základních organizací Odborového svazu UNIOS RWE. Kolektivní smlouva
dlouhodobě garantuje vysokou úroveň pracovních podmínek a zaměstnaneckých výhod.
Návazně na kolektivní smlouvu byla přijata nová pravidla interního trhu práce a opatření na podporu
mobility v rámci skupiny RWE v ČR.
V součinnosti s poskytovatelem závodní preventivní péče byly realizovány nadstandardní preventivní
prohlídky zaměstnanců, rozšířené o nabídku z programu Zdravá firma s finanční dotací Všeobecné
zdravotní pojišťovny.

3.5 Hlavní majetkové účasti
V rámci rozvíjení svých podnikatelských aktivit RWE Transgas založila a řídí osm dceřiných společností,
v nichž má 100% majetkový podíl. Zaměřením svých podnikatelských aktivit tyto dceřiné společnosti
vhodně doplňují nabídku služeb skupiny RWE na energetickém trhu v ČR.
Největší společností co do hodnoty spravovaného majetku a tvorby zisku je společnost NET4GAS, s.r.o.
zabývající se přepravou zemního plynu. NET4GAS, s.r.o. v současnosti rozvíjí několik projektů,
které mají za cíl rozšířit a zefektivnit fungování přepravní plynárenské soustavy v ČR, stejně jako její
napojení na evropskou síť. Nejvýznamnějším projektem je stavba plynovodu Gazela, který propojí
hraniční předávací stanice Brandov a Rozvadov. Skladování zemního plynu v podzemních zásobnících
je hlavní činností společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., která v současné době intenzivně pracuje
na rozšíření skladovací kapacity podzemního zásobníku plynu v Třanovicích. Společnost
RWE Key Account CZ, s.r.o., byla v roce 2010 hlavním dodavatelem elektrické energie pro klíčové
odběratele v rámci České republiky. Od ledna 2011 dodává klíčovým zákazníkům i zemní plyn.
Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťuje údržbu a opravy regionálních distribučních
soustav, společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o., provozuje zákaznická centra a společnost
RWE Interní služby, s.r.o., zajišťuje činnosti v oblasti IT, správy nemovitostí a další podpůrné služby
v rámci skupiny RWE v ČR. Pro obchod se zemním plynem na Slovensku založil RWE Transgas
již v roce 2008 společnost RWE Gas Slovensko, s.r.o., která získává stále významnější podíl
na slovenském trhu se zemním plynem. Inženýring plynárenských soustav a vybraných plynárenských
zařízení má jako hlavní podnikatelskou činnost dceřiná společnost RWE Plynoprojekt, s.r.o.
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Dceřiné společnosti RWE Transgas patří ve svých podnikatelských oblastech mezi přední společnosti
v kvalitě a spolehlivosti poskytovaných služeb v ČR.

3.6 Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí patří k prioritám Společnosti. Plnění zákonných požadavků a pravidelné
hodnocení souladu prostřednictvím interních auditů se staly samozřejmým nástrojem k naplnění
společenské odpovědnosti.
RWE Transgas má charakterem své činnosti jen velmi omezený negativní dopad v oblasti životního
prostředí. Společnost provozuje téměř výhradně kancelářská pracoviště, která se vyznačují nízkou
produkcí ostatních odpadů, nevznikají nebezpečné odpady a neprovozuje ani žádné zdroje znečištění
ovzduší. V rámci hodnocení environmentálního profilu je důkladně monitorována a vyhodnocována
spotřeba energií.
RWE Transgas řídí systém environmentální managementu (EMS) v rámci celé skupiny RWE v ČR.
V roce 2010 zavedla systém EMS tak, aby plně pokrýval veškeré požadavky normy ISO 14001.
Společnost rovněž provedla aktualizaci politiky ochrany životního prostředí.
RWE Transgas s ostatními společnostmi skupiny RWE v ČR pokračovala v aktivním přístupu k plnění
konceptu energetické efektivnosti. Důležitým tématem je i nadále oblast energetických úspor
a aktualizace internetových stránek www.setrimenergii.cz, jejichž obsah je zaměřen na praktické rady
a informace týkající se dané problematiky. Mezi sponzoringové aktivity zaměřené na životní prostředí
patří podpora neziskových organizací zaměřených na ochranu biodiverzity a lesních porostů v Brdech.
Dále Společnost podpořila výsadbu stromů a keřů v městských aglomeracích a projekt ochrany
vodních toků na území České republiky. Mezi významné dary patřila podpora Zemědělského svazu
České republiky v rámci projektu rozvoje výroby a využití bioplynu.
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3.7 Následné události
Na počátku roku 2011 došlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady Společnosti.
Změny jsou blíže popsány v kapitolách 1 a 2 této výroční zprávy.

3.8 Výhled
Vznik (stále více) likvidních obchodních uzlů a burz v blízkosti České republiky a neustále se zostřující
konkurence mezi různými zdroji plynu ve všech segmentech trhu konečných zákazníků zásadně
změnily tuzemské tržní struktury. Společnost reagovala dvojím způsobem. Jednak nadále aktivně
řídila svou angažovanost vyplývající z rozdílu mezi cenami na evropském spotovém trhu a cenou podle
dlouhodobých smluv na nákup plynu. Navíc v roce 2010 nabídla RWE Transgas produkty „šité na míru“
konkrétním požadavkům obchodníků působících na českém trhu, určené k dodání v letech 2011 až 2013
na virtuálním českém uzlu, a to prostřednictvím internetové aplikace nazvané VOP (Velkoobchodní
prodejní systém 2010). V roce 2011 se RWE Transgas také zaměřuje na obhájení svého tržního
postavení nabídkou sofistikovaných produktů velkoobchodním zákazníkům jak v České republice,
tak v zahraničí.
RWE Gas Slovensko, s.r.o., stoprocentní dceřiná společnost RWE Transgas, si na Slovensku své tržní
postavení zlepšila. S objemem prodeje přes 7,5 TWh zákazníkům v segmentu podnikatelů a velkých
zákazníků dosáhla RWE Gas Slovensko, s.r.o., postavení druhého největšího dodavatele v tomto
segmentu. V roce 2011 bude své tržní postavení nadále posilovat.
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Rok 2010 se též zapíše jako rok, kdy skupina RWE podnikla první krok ke vstupu na masový trh
s elektřinou v České republice. V roce 2010 získala více než 30 tisíc zákazníků a své úsilí o dosažení
významné tržní pozice v České republice v roce 2011 zrychlí.
Nejdůležitější změnou v oblasti plynárenské legislativy je připravovaná novela energetického zákona,
která má zejména za cíl implementovat nejnovější evropské energetické právní předpisy. Hlavním
předmětem novely energetického zákona bude specifikování požadavků na vlastnické oddělení
provozovatele přepravní soustavy a jeho možných alternativ. V České republice očekáváme přijetí
alternativy vlastnického oddělení (tzv. ITO), která zesiluje omezení vycházející z dosavadního
konceptu právního unbundlingu, ale nadále připouští, aby RWE držela majetkové podíly
v provozovateli přepravní soustavy – NET4GAS, s.r.o. Novela rovněž počítá s posílením pravomocí
Energetického regulačního úřadu, posílením práv spotřebitelů energií a úpravou konceptu zajištění
bezpečnosti dodávek.
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4 Finanční část
4.1 Účetní závěrka
ROZVAHA (v celých tisících Kč)
31. 12. 2010
Označení

AKTIVA
AKTIVA CELKEM

B.

Dlouhodobý majetek

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek
1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva
Dlouhodobý hmotný majetek

-783 116

67 210 577

66 547 165

146 024

-144 802

1 222

4 773

6 416

-6 140

276

3 150

126 067

-126 067

60

13 541

-12 595

946

1 563

1 128 624

-638 314

490 310

561 353

0

15 994

19 792

440 995

478 897

3.

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

434 533

-402 249

32 284

61 465

4.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

956

956

956

5.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

39

39

201

6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek

42

42

42

66 719 045

66 719 045

65 981 039

63 023 539

63 023 539

62 473 792

2.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

2 675 506

2 675 506

2 487 247

3.

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba,
podstatný vliv

1 020 000

1 020 000

1 020 000

Oběžná aktiva
Zásoby
1.

Materiál

2.

Výrobky

C.

II.

C.

II.

C.

III.

C.

III. 1.

Dlouhodobé pohledávky
1.

Pohledávky z obchodních vztahů

2.

Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky

2.

Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládající a řídící osoba

3.

Stát – daňové pohledávky

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

5.

Dohadné účty aktivní

6.

Jiné pohledávky

C.

IV.

Krátkodobý finanční majetek

C.

IV. 1.

Peníze

2.

I.

67 993 693

-236 065

C.

I.

138 464 258

15 994

Podíly v ovládaných a řízených osobách

D.

135 201 054

677 060

Dlouhodobý finanční majetek

D.

-1 296 736

Pozemky

III. 1.

I.

Netto

136 497 790

Stavby

III.

C.

Netto

1.

B.

I.

Korekce

2.

B.

C.

31. 12. 2009

Brutto

Účty v bankách

68 131 478

67 617 858

71 419 891

9 920 698

-513 620

9 920 698

13 269 799

9 920 698

9 920 698

13 269 766

3 550 034

3 550 034

409 026

410

410

410

33

3 549 624
53 392 427

-513 620

4 977 496

-513 620

22 734 461

3 549 624

408 616

52 878 807

56 955 774

4 463 876

3 494 114

22 734 461

33 197 713

387 247

387 247

3 171 130

3 171 130

1 118 293

14 776 214

14 776 214

10 298 869

7 345 879

7 345 879

8 846 785

1 268 319

1 268 319

785 292

1 162

1 162

755

1 267 157

1 267 157

784 537

Časové rozlišení

372 619

372 619

497 202

1.

Náklady příštích období

334 699

334 699

324 059

2.

Příjmy příštích období

37 920

37 920

173 143
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ROZVAHA – pokračování (v celých tisících Kč)
Označení

A.

PASIVA

31. 12. 2010

31. 12. 2009

PASIVA CELKEM

135 201 054

138 464 258

Vlastní kapitál

76 959 460

96 971 980

Základní kapitál

29 240 308

29 240 308

Základní kapitál

29 240 308

29 240 308

46 730 523

45 992 517

368

368

A.

I.

A.

I.

A.

II.

A.

II.

A.

III.

A.

III. 1.

Zákonný rezervní fond

A.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

1.

Kapitálové fondy
1.

Ostatní kapitálové fondy

2.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

46 730 155

45 992 149

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

5 848 062

5 848 062

B.
B.

I.

B.

I.

5 848 062

5 848 062

-4 859 433

15 891 093

Cizí zdroje

58 221 437

41 449 363

Rezervy

18 526 044

3 701 956

1.

Rezerva na daň z příjmů

2.

Ostatní rezervy

2 554 246

Dlouhodobé závazky

2 013

2 013

Závazky z obchodních vztahů

2 013

2 013

39 693 380

37 745 394

908 145

902 238

19 773 432

18 162 446

20 752

18 633

9 919

6 783

B.

II.

B.

II.

B.

III.

Krátkodobé závazky

B.

III. 1.

Závazky z obchodních vztahů

C.

I.

C.

I.

1.

1 147 710
18 526 044

2.

Závazky – ovládající a řídící osoba

3.

Závazky k zaměstnancům

4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

5.

Stát – daňové závazky a dotace

1 301 322

1 052 274

6.

Dohadné účty pasivní

9 087 836

7 900 096

7.

Jiné závazky

8 591 974

9 702 924

Časové rozlišení

20 157

42 915

1.

Výdaje příštích období

19 998

42 751

2.

Výnosy příštích období

159

164
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč)
Skutečnost v účetním období
Označení

TEXT

2010

2009

Výkony

114 960 624

101 640 697

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

118 309 691

102 159 712

2.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

II.
II.

–3 349 067

–519 015

Výkonová spotřeba

112 227 622

89 125 923

1.

Spotřeba materiálu a energie

105 399 085

82 241 547

2.

Služby

B.
B.

+
C.
C.

1.

Osobní náklady

364 402

328 280

Mzdové náklady

263 608

251 586

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

2 640

2 912

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

87 293

65 653

4.

Sociální náklady

10 861

8 129

Daně a poplatky

11 398

6 903

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

46 559

54 548

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

56 128

7 212

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

56 118

7 208

2.

Tržby z prodeje materiálu

10

4

E.
III.

F.
F.

6 884 376
12 514 774

3.

D.

III.

6 828 537
2 733 002

Přidaná hodnota

1.

G.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

35 615

2 966

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

35 615

2 966

16 484 607

–2 072 265

Ostatní provozní výnosy

23 333

128 044

Ostatní provozní náklady

21 311

73 814

–14 151 429

14 255 784

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti
IV.

H.
*

Provozní výsledek hospodaření

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

6 665 737

6 563 963

VII. 1.

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

6 370 335

6 452 286

2.
IX.
L.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

295 402

111 677

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

15 497 480

21 138 162

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

14 877 275

25 898 232

Výnosové úroky

445 679

703 152

Nákladové úroky

226 670

362 100

Ostatní finanční výnosy

10 170 837

15 688 297

Ostatní finanční náklady

11 134 557

13 758 210

Finanční výsledek hospodaření

6 541 231

4 075 032

Daň z přijmů za běžnou činnost

–2 750 765

2 439 723

390 243

1 993 829

1.

– splatná

2.

– odložená

–3 141 008

445 894

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

–4 859 433

15 891 093

***

Výsledek hospodaření za účetní období

–4 859 433

15 891 093

***

Výsledek hospodaření před zdaněním

–7 610 198

18 330 816
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Rok končící 31. prosince 2010
Základní
kapitál
tis. Kč

Zákonný
rezervní fond
tis. Kč

Kapitálové
fondy
tis. Kč

Nerozdělený
zisk
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

29 240 308

5 848 062

45 644 720

10 038 397

90 771 487

Oceňovací rozdíly z přecenění
na reálnou hodnotu – u investic

0

0

347 797

0

347 797

Vyplacené dividendy

0

0

0

-10 038 397

-10 038 397

Zisk za účetní období

0

0

0

15 891 093

15 891 093

29 240 308

5 848 062

45 992 517

15 891 093

96 971 980

Oceňovací rozdíly z přecenění
na reálnou hodnotu – u investic

0

0

738 006

0

738 006

Vyplacené dividendy

0

0

0

-15 891 093

-15 891 093

Ztráta za účetní období

0

0

0

-4 859 433

-4 859 433

29 240 308

5 848 062

46 730 523

-4 859 433

76 959 460

Zůstatek k 1. lednu 2009

Zůstatek k 31. prosinci 2009

Zůstatek k 31. prosinci 2010
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Rok končící 31. prosince 2010
2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

-7 610 198

18 330 816

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

A.1.2

Změna stavu opravných položek a rezerv

A.1.3

Zisk z prodeje stálých aktiv

A.1.4

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5

Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky

A.1.6

Úpravy o ostatní nepeněžní operace

A*

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

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

46 559

54 548

16 484 607

-2 072 265

-20 503

-4 242

-6 665 737

-6 563 963

-219 009

-341 052

56 874

4 144 614

2 072 593

13 548 456

A.2.1

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv

3 675 535

-13 038 323

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

1 278 972

-4 016 703

A.2.3

Změna stavu zásob

A **

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

3 349 101

519 076

10 376 201

-2 987 494

A.3
A.4

Úroky vyplacené

-249 421

-332 660

Úroky přijaté

580 877

616 946

A.5
A.6

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-1 925 200

-1 952 441

Přijaté dividendy a podíly na zisku

6 706 008

A ***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

5 884 749

15 488 465

1 229 100

-5 427

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-5 688

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

56 118

7 208

B.3

Půjčky a úvěry spřízněným osobám, ostatní změny investic

0

-1 043 773

B ***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

50 430

-1 041 992

6 161 987

1 425 824

-10 038 397

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků

C.2

Změna stavu vlastního kapitálu

C.2.1

Vyplacené dividendy

-15 891 093

C ***

Čisté peněžní toky z finanční činnosti

-9 729 106

-8 612 573

Čisté zvýšení (+) / snížení (-) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

5 809 789

-8 425 465

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku

-7 243 441

1 182 024

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

-1 433 652

-7 243 441
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4.2 Příloha účetní závěrky
Rok končící 31. prosince 2010
1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
RWE Transgas, a.s., (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. června 2001
a její sídlo je v Praze 10-Strašnice, Limuzská 12/3135, Česká republika. Hlavním předmětem podnikání
Společnosti je obchod s plynem podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Identifikační číslo Společnosti je 264 60 815.
Složení představenstva k 31. prosinci 2010 bylo následující:

Martin Herrmann

Funkce

Den vzniku funkce

předseda

19. května 2010

Dirk Simons

místopředseda

15. listopadu 2010

Dr. Wolfgang Peters

člen

1. dubna 2008

Ing. Tomáš Varcop

člen

1. ledna 2008

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2010 bylo následující:
Funkce

Den vzniku funkce

Dr. Ulrich Jobs

předseda

3. června 2009
(členem od 1. června 2009)

Dr. Rolf Pohlig

místopředseda

5. března 2010
(členem od 5. února 2010)

Dr. Marie-Theres Thiell

člen

5. února 2010

Axel Gerhardy

člen

1. května 2010

Dr. Filip Thon

člen

1. ledna 2008

Šárka Vojíková

člen

12. června 2007

Ing. Michal Pech

člen

12. června 2007

Ing. Lucie Čejková

člen

12. června 2007

V průběhu roku 2010 došlo ve složení orgánů Společnosti k následujícím personálním změnám:
Dne 18. května 2010 uplynulo funkční období předsedy představenstva pana Martina Herrmanna.
Pan Herrmann byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti opětovně
zvolen členem představenstva s účinností ode dne 19. května 2010. Od stejného dne zvolilo
představenstvo Společnosti pana Herrmanna předsedou. Dne 14. listopadu 2010 uplynulo funkční období
místopředsedy představenstva pana Dirka Simonse. Pan Simons byl rozhodnutím jediného akcionáře
v působnosti valné hromady Společnosti opětovně zvolen členem představenstva s účinností ode dne
15. listopadu 2010. Od stejného dne zvolilo představenstvo společnosti pana Simonse místopředsedou.
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Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti byli s účinností ode dne
5. února 2010 zvoleni do funkce člena dozorčí rady Dr. Marie-Theres Thiell a Dr. Rolf Pohlig. Dr. Pohlig
byl dozorčí radou dne 5. března 2010 zvolen místopředsedou. Téhož dne projednala dozorčí rada
i odstoupení člena dozorčí rady Ing. Tomáše Uvíry ke dni 5. března 2010. Dne 4. listopadu 2010
uplynulo funkční období členky dozorčí rady paní Milady Vlasákové. Rozhodnutím jediného akcionáře
v působnosti valné hromady Společnosti byl s účinností ode dne 1. května 2010 zvolen do funkce člena
dozorčí rady Axel Gerhardy. Ke konci dne 31. prosince 2010 odstoupili z funkce člena dozorčí rady
Dr. Ulrich Jobs a Dr. Marie-Theres Thiell.
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 čtyř resortů s následujícími názvy:
Strategy & Communication, Finance, Supply & Wholesale a National Sales. Tyto resorty jsou řízeny
příslušnými členy představenstva.
Dne 29. června 2006 uzavřela Společnost se svou dceřinou společností NET4GAS, s.r.o., (společnost
NET4GAS, s.r.o., změnila dne 4. března 2010 obchodní jméno z RWE Transgas Net, s.r.o., na NET4GAS,
s.r.o.) smlouvu o převodu zisku. Touto smlouvou je společnost NET4GAS, s.r.o., zavázána každoročně
převádět ve prospěch Společnosti svůj zisk po provedení přídělu do rezervního fondu. Společnost je povinna
uhradit ztrátu společnosti NET4GAS, s.r.o., která nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných
disponibilních zdrojů společnosti NET4GAS, s.r.o.
Dne 14. listopadu 2007 uzavřela Společnost se svou dceřinou společností RWE Gas Storage, s.r.o.,
smlouvu o převodu zisku. Touto smlouvou je společnost RWE Gas Storage, s.r.o., zavázána každoročně
převádět ve prospěch Společnosti svůj zisk po provedení přídělu do rezervního fondu. Společnost
je povinna uhradit ztrátu společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., která nemůže být uhrazena z rezervního
fondu nebo jiných disponibilních zdrojů společnosti RWE Gas Storage, s.r.o.
Dne 4. října 2010 uzavřela Společnost se svou dceřinou společností RWE Key Account CZ, s.r.o., smlouvu
o převodu zisku. Touto smlouvou je společnost RWE Key Account CZ, s.r.o., zavázána každoročně
převádět ve prospěch Společnosti svůj zisk po provedení přídělu do rezervního fondu. Společnost
je povinna uhradit ztrátu společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o., která nemůže být uhrazena
z rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o.
Účetní postupy pro převod zisku jsou popsány v poznámce 2 (g).
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2 ÚČETNÍ POSTUPY
(a) Základní zásady zpracování účetní závěrky
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena
v historických cenách kromě níže uvedených případů. Deriváty a cenné papíry (mimo podílů
v ovládaných a řízených osobách nebo v účetních jednotkách pod podstatným vlivem) jsou vykázány
v reálné hodnotě. Podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem jsou oceněny ekvivalencí.
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, 45128 Essen, Spolková republika Německo, která
pro sestavení konsolidované účetní závěrky používá Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.
(b) Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 000 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 vykázán prvotně v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení
a náklady s jeho pořízením související. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje
na vývoj 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 životnosti následujícím způsobem (pokud není ve smlouvě nebo licenčním ujednání
uvedeno kratší, resp. delší období):
Software
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
(c) 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.

3 roky
6 let
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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.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení
a náklady s jeho pořízením související.
Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho
předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:
Budovy a stavby

30–50 let

Stroje a zařízení

4–30 let

Inventář

4–8 let

Motorová vozidla

5–8 let

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě
očekávané doby životnosti.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
(d) Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v ovládaných a řízených osobách představují majetkové účasti v podnicích, které jsou ovládané
nebo řízené Společností (dále též „dceřiná společnost“).
Podíly v dceřiných společnostech jsou oceněny metodou ekvivalence. Podle této metody je majetková
účast při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je upravována na hodnotu odpovídající míře účasti
Společnosti na vlastním kapitálu v dceřiné společnosti k rozvahovému dni.
(e) Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné nebo přidružené
společnosti, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování a realizovatelné cenné papíry.
Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu a které mohou být prodány
v případě, že Společnost bude potřebovat peníze, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou
zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud vedení Společnosti nezamýšlí jejich prodej během 12 měsíců
od data účetní závěrky. V takovém případě jsou zahrnuty do oběžných aktiv. Vedení Společnosti určuje
povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení a pravidelně ji přehodnocuje.
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Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů.
Realizovatelné cenné papíry jsou oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Společnost
používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných
na veřejných trzích je provedeno na základě kvalifikovaného odhadu provedeného vedením Společnosti.
Zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty cenných papírů k obchodování jsou vykázány ve výkazu
zisku a ztráty v období, ve kterém nastanou. Nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné
hodnoty realizovatelných cenných papírů jsou vykázány ve vlastním kapitálu a jsou zahrnuty do výkazu
zisku a ztráty v okamžiku realizace nebo trvalého znehodnocení.
(f) Zásoby
Zásoby plynu v podzemních zásobnících se evidují jako výrobky. Pořizovací cena zásob plynu je zvýšena
o náklady spojené s přepravou a uskladňováním zemního plynu.
Celková zásoba plynu v podzemních zásobnících se oceňuje na základě vykázaného stavu ve finančním
vyjádření a objemu plynu v technických jednotkách. Vtláčení plynu se oceňuje průměrnou pořizovací
cenou v měsíci pořízení a úbytky plynu (čerpání, přepočty na změny teplot, provozní ztráty) se během
roku oceňují průměrnou cenou zásob plynu v podzemních zásobnících, stanovenou k poslednímu dni
předchozího měsíce.
(g) 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.
Převod zisku (viz poznámka 1 Všeobecné informace) je vykázán na dohadných účtech aktivních
a zúčtován proti výnosům z podílů v ovládaných a řízených osobách. Dohadné účty aktivní jsou
zúčtovány v následujícím účetním období (vyplacený podíl ze zisku).
(h) 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 účtu 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 cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.
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V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu
cash-poolingu, který má charakter peněz a peněžních ekvivalentů, je vykazován(a) v rámci přehledu
o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty, pokud je splatný do tří měsíců
po skončení účetního období.
V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování, 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 nejsou
považovány za Peníze a peněžní ekvivalenty.
(i) Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány fixním kursem určeným Společností
vždy k 1. dni měsíce.
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým
kursem 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.
(j) Finanční deriváty
Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, měnových a úrokových swapů a ostatní finanční deriváty
jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná
hodnota derivátů je vypočtena jako současná hodnota očekávaných budoucích 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.
Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty
z finančních operací.
(k) Účtování nákladů a výnosů
Společnost vykazuje jako vlastní výkony především tržby z prodeje plynu, souvisejících služeb a změny
stavu zásoby plynu v podzemních zásobnících. Ve výkonové spotřebě vykazuje především náklady
na nákup, přepravu a skladování plynu ve smluvních podzemních zásobnících. Tržby jsou vykázány
po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
(l) 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.
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Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň
z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako
krátkodobá pohledávka.
(m) Zaměstnanecké požitky
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. Příspěvek na penzijní a životní pojištění je účtován do nákladů.
(n) 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 bude možno ji daňově uplatnit v budoucnosti.
(o) Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
•	akcionáři, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv
u Společnosti, a společnosti, kde tito akcionáři mají rozhodující vliv;
•	členové 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.
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 16 a 17.
(p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen
v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které
existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
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
Pořizovací cena
1. ledna 2010
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 2010
tis. Kč

11 848

0

0

-5 432

6 416

126 320

0

0

-253

126 067

Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva

12 793

0

748

0

13 541

0

748

-748

0

0

150 961

748

0

-5 685

146 024

Nedokončený majetek
Celkem

Oprávky a zůstatková hodnota

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Celkem
Zůstatková hodnota

1. ledna 2010
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 2010
tis. Kč

-8 698

-989

3 547

-6 140

-126 260

-60

253

-126 067

-11 230

-1 365

0

-12 595

-146 188

-2 414

3 800

-144 802

4 773

1 222

Pořizovací cena
1. ledna 2009
tis. Kč
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený majetek
Celkem

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

11 848

0

0

11 848

126 320

0

0

126 320

12 009

0

784

12 793

0

784

-784

0

150 177

784

0

150 961

1. ledna 2009
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

-7 634

-1 064

-8 698

-126 044

-216

-126 260

Oprávky a zůstatková hodnota

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Celkem
Zůstatková hodnota

-9 424

-1 806

-11 230

-143 102

-3 086

-146 188

7 075

4 773
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4 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pořizovací cena
1. ledna 2010
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 2010
tis. Kč

19 792

0

0

-3 798

15 994

Stavby

717 661

0

6 518

-47 119

677 060

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

554 825

0

475

-120 767

434 533

Jiný dlouhodobý
hmotný majetek

956

0

0

0

956

Nedokončený majetek

201

6 831

-6 993

0

39

42

0

0

0

42

1 293 477

6 831

0

-171 684

1 128 624

1. ledna 2010
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 2010
tis. Kč

Stavby

-238 764

-16 533

19 232

-236 065

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

-493 360

-27 612

118 723

-402 249

Celkem

-732 124

-44 145

137 955

-638 314

Zůstatková hodnota

561 353

Pozemky

Poskytnuté zálohy
Celkem

Oprávky a zůstatková hodnota

490 310

Pořizovací cena
1. ledna 2009
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Přeúčtování
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

19 668

0

132

-8

19 792

Stavby

716 657

0

1 586

-582

717 661

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

610 832

0

2 366

-58 373

554 825

956

0

0

0

956

0

4 285

-4 084

0

201

Pozemky

Jiný dlouhodobý
hmotný majetek
Nedokončený majetek
Poskytnuté zálohy
Celkem

42

0

0

0

42

1 348 155

4 285

0

-58 963

1 293 477
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Oprávky a zůstatková hodnota
1. ledna 2009
tis. Kč

Přírůstky
tis. Kč

Vyřazení
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

Stavby

-222 383

-16 575

194

-238 764

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

-513 256

-34 887

54 783

-493 360

Celkem

-735 639

-51 462

54 977

-732 124

Zůstatková hodnota

612 516

561 353

5 PODÍLY V OVLÁDANÝCH A ŘÍZENÝCH OSOBÁCH
K 31. prosinci 2010:

Čistá
hodnota
investice
tis. Kč

Vykázané
podíly
na zisku
v roce 2010
tis. Kč

Pořizovací
cena
tis. Kč

Podíl na
základním
kapitálu
%

Výsledek
hospodaření
v roce 2010
tis. Kč

Vlastní
kapitál
tis. Kč

12 413 484

100

5 026 166

53 121 878

48 347 020*

4 774 857

RWE Gas Storage, s.r.o.

5 621 379

100

1 341 893

15 049 321

13 774 523*

1 274 798

RWE Plynoprojekt, s.r.o.

126 589

100

12 628

163 771

163 771

0

RWE Interní služby, s.r.o.

75 000

100

112 274

197 259

197 259

111 625

RWE Distribuční služby, s.r.o.

75 000

100

215 154

297 653

297 653

98 558

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

10 000

100

74 562

85 562

85 562

62 247

RWE Key Account CZ, s.r.o.

55 000

100

64 529

106 001

57 751*

48 250

7 319

100

Tuzemské dceřiné společnosti
NET4GAS, s.r.o.

RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Celkem

18 383 771

54 729
6 901 935

100 000**
69 121 444

100 000

0

63 023 539

6 370 335

*	Čistá hodnota investice v NET4GAS, s.r.o., byla snížena o převedený zisk společnosti NET4GAS, s.r.o., za rok 2010
ve výši 4 774 857 tis. Kč. Čistá hodnota investice v RWE Gas Storage, s.r.o., byla snížena o převedený zisk společnosti
RWE Gas Storage, s.r.o., za rok 2010 ve výši 1 274 798 tis. Kč. Čistá hodnota investice v RWE Key Account CZ, s.r.o.,
byla snížena o převedený zisk společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o., za rok 2010 ve výši 48 250 tis. Kč.
**	Neauditovaná data.

Společnost NET4GAS, s.r.o., se sídlem v Praze 4-Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, změnila
dne 4. března 2010 obchodní jméno z RWE Transgas Net, s.r.o., na NET4GAS, s.r.o.
Sídlo společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., je v Praze 9, Prosecká 855/68.
Sídlo společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o., je v Praze 4-Michle, U Plynárny 223/42.
Sídlo společnosti RWE Interní služby, s.r.o., je v Praze 9, Prosecká 855/68.
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Sídlo společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., je v Brně, Plynárenská 499/1.
Sídlo společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o., je v Ostravě, Plynární 2748/6.
Sídlo společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o., je v Praze 10-Strašnice, Limuzská 12/3135.
Sídlo společnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o., je v Košicích, Mlynská 31, Slovenská republika.
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, se společnostmi NET4GAS, s.r.o., RWE Gas Storage, s.r.o., a RWE Key Account CZ, s.r.o.,
byly uzavřeny smlouvy o převodu zisku (viz poznámka 1 Všeobecné informace).
K 31. prosinci 2009:

Pořizovací
cena
tis. Kč

Podíl na
základním
kapitálu
%

Výsledek
hospodaření
v roce 2009
tis. Kč

Vlastní
kapitál
tis. Kč

Čistá
hodnota
investice
tis. Kč

Vykázané
podíly
na zisku
v roce 2009
tis. Kč

Tuzemské dceřiné společnosti
12 413 484

100

4 646 801

52 510 171

48 095 711*

4 414 460

RWE Gas Storage, s.r.o.

NET4GAS, s.r.o.

5 621 379

100

1 815 133

15 431 804

13 707 428*

1 724 376

RWE Plynoprojekt, s.r.o.

126 589

100

1 414

152 118

152 118

20 723

RWE Interní služby, s.r.o.

75 000

100

111 625

196 610

196 610

186 134

RWE Distribuční služby, s.r.o.

75 000

100

102 308

181 058

181 058

67 898

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

10 000

100

62 747

73 247

73 247

38 695

RWE Key Account CZ, s.r.o.

55 000

100

-16 516

38 401**

38 401

0

7 319

100

29 229

34 529

29 219***

0

6 785 773

68 617 938

RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Celkem

18 383 771

62 473 792

6 452 286

*	Čistá hodnota investice v NET4GAS, s.r.o., byla snížena o převedený zisk společnosti NET4GAS, s.r.o., za rok 2009
ve výši 4 414 460 tis. Kč. Čistá hodnota investice v RWE Gas Storage, s.r.o., byla snížena o převedený zisk společnosti
RWE Gas Storage, s.r.o., za rok 2009 ve výši 1 724 376 tis. Kč.
**	Neauditovaná data.
***	Čistá hodnota investice neupravována na přesnou hodnotu dle výše vlastního kapitálu.
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6 OSTATNÍ DLOUHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (realizovatelné cenné papíry)
K 31. prosinci 2010:

Jihomoravská plynárenská, a.s.
Severomoravská plynárenská, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s.

Počet akcií

Nominální
hodnota
tis. Kč

Reálná
hodnota
tis. Kč

Pořizovací
cena
tis. Kč

Příjem
z dividend
v roce 2010
tis. Kč

36 778

66 200

290 142

71 725

30 542

374 378

374 378

2 241 401

457 853

245 592

28 355

28 355

140 924

52 504

18 607

Ostatní

608

Celkem

3 039

3 039

661

2 675 506

585 121

295 402

Reálná
hodnota
tis. Kč

Pořizovací
cena
tis. Kč

Příjem
z dividend
v roce 2009
tis. Kč

K 31. prosinci 2009:

Počet akcií
Jihomoravská plynárenská, a.s.
Severomoravská plynárenská, a.s.
Východočeská plynárenská, a.s.
Ostatní
Celkem

Nominální
hodnota
tis. Kč

36 778

66 200

290 142

71 725

11 504

374 378

374 378

2 038 114

457 853

92 846

28 355

28 355

155 952

52 504

7 327

608

3 039

3 039

0

2 487 247

585 121

111 677

Během účetního období a k datu účetní závěrky Společnost vlastnila pouze realizovatelné cenné papíry.
V roce 2010 byl celkový dopad na vlastní kapitál z titulu přecenění majetkových účastí 738 006 tis. Kč
(z toho 549 747 tis. Kč přecenění majetkových účastí ve společnostech s rozhodujícím vlivem pomocí
metody ekvivalence a 188 259 tis. Kč přecenění ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
na reálnou hodnotu).
V roce 2009 byl celkový dopad na vlastní kapitál z titulu přecenění majetkových účastí 347 797 tis. Kč
(z toho 279 471 tis. Kč přecenění majetkových účastí ve společnostech s rozhodujícím vlivem pomocí
metody ekvivalence a 68 326 tis. Kč přecenění ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
na reálnou hodnotu).
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba
Dlouhodobé půjčky a úvěry jsou uvedeny v poznámce 17 Transakce se spřízněnými stranami.
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7 ZÁSOBY
31. prosince 2010
tis. Kč
Materiál
Zásoba plynu
Zůstatková hodnota

31. prosince 2009
tis. Kč

0

33

9 920 698

13 269 766

9 920 698

13 269 799

Při inventarizaci zásob v roce 2010 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
8 POHLEDÁVKY
31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

– do splatnosti

4 977 456

3 493 030

– po splatnosti

513 660

1 895

5 491 116

3 494 925

Pohledávky z obchodních vztahů

Jiné pohledávky
– do splatnosti

33 638 717

43 162 791

Dohadné účty aktivní

14 776 214

10 298 869

53 906 047

56 956 585

-513 620

-811

Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek

53 392 427

56 955 774

Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů

410

410

Opravné položky na pochybné pohledávky

Odložená daňová pohledávka

3 549 624

408 616

Dlouhodobé pohledávky celkem

3 550 034

409 026

56 942 461

57 364 800

Zůstatková hodnota pohledávek celkem

K 31. prosinci 2010 byla rezerva na splatnou daň v hodnotě 411 489 tis. Kč snížena o zálohy na daň
z příjmů právnických osob ve výši 798 736 tis. Kč a vykázána v kategorii Stát – daňové pohledávky.
K 31. prosinci 2009 byla rezerva na splatnou daň v hodnotě 1 972 086 tis. Kč snížena o zálohy
na daň z příjmů právnických osob ve výši 824 376 tis. Kč a vykázána v kategorii Cizí zdroje – rezerva
na daň z příjmů.
Pohledávky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2010 obsahují především pohledávky za prodej plynu
regionálním plynárenským společnostem.
Jiné pohledávky k 31. prosinci 2010 obsahují především poskytnuté úvěry podnikům ve skupině ve výši
18 600 000 tis. Kč (2009: 30 000 000 tis. Kč), pohledávky z cash-poolingu k podnikům ve skupině
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ve výši 4 134 461 tis. Kč (2009: 3 197 713 tis. Kč), z nichž 563 000 tis. Kč (2009: 400 000 tis. Kč) jsou
se splatností delší než tři měsíce, pohledávky z derivátů ve výši 7 325 887 tis. Kč (2009: 8 811 512 tis. Kč)
(viz poznámka 17 Transakce se spřízněnými stranami) a krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši
3 171 130 tis. Kč (2009: 1 118 293 tis. Kč).
Dohadné účty aktivní k 31. prosinci 2010 zahrnují zejména příjmy z podílu na zisku za společnostmi
NET4GAS, s.r.o., a RWE Gas Storage, s.r.o., a RWE Key Account CZ, s.r.o., za rok 2010 ve výši
6 097 906 tis. Kč (2009: 6 138 836 tis. Kč) a nevyfakturované dodávky plynu ve výši 8 678 308 tis. Kč
(2009: 4 012 006 tis. Kč).
Odložená daňová pohledávka je analyzována v poznámce 14 Daň z příjmů.
Nezaplacené pohledávky z obchodního styku nejsou zajištěny a žádna z nich nemá splatnost delší než 5 let.
Změny opravné položky k pochybným pohledávkám:

Počáteční zůstatek k 1. lednu

2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

811

18 086

Tvorba opravné položky

513 620

243

Zrušení opravné položky

-811

-17 518

513 620

811

Konečný zůstatek k 31. prosinci

9 VLASTNÍ KAPITÁL
Schválené a vydané akcie

Kmenové akcie v hodnotě 800 Kč, plně splacené

Počet

31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

36 550 385

29 240 308

29 240 308

Akcionář
RWE Gas International B.V.

100 %

100 %

Od 10. července 2003 je Společnost plně vlastněna RWE Gas International B.V., zapsanou
v Nizozemském království a mateřská společnost celé skupiny je společnost RWE Aktiengesellschaft,
zapsaná ve Spolkové republice Německo.
Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře,
ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.
Zisk po zdanění ve výši 15 891 093 tis. Kč za rok 2009 byl schválen a rozdělen na základě rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 19. března 2010.
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10 REZERVY

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2009

Daň z příjmů
tis. Kč

Ostatní
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

1 106 322

4 609 236

5 715 558

Tvorba rezerv

1 147 710

2 319 625

3 467 335

Zrušení rezerv

0

-4 357 164

-4 357 164

Použití rezerv

-1 106 322

-17 451

-1 123 773

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2009

1 147 710

2 554 246

3 701 956

Tvorba rezerv

0

18 005 902

18 005 902

Zrušení rezerv

0

-1 219 386

-1 219 386

-1 147 710

-814 718

-1 962 428

0

18 526 044

18 526 044

Použití rezerv
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2010

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 14 Daň z příjmů.
Ostatní rezervy v souhrnné výši 18 526 044 tis. Kč zahrnují především rezervy na budoucí ztráty a rizika
související s uzavřenými dlouhodobými smlouvami na nákup zemního plynu a s očekávaným nepříznivým
vývojem tržních cen.
11 ZÁVAZKY

Závazky z obchodních vztahů – do splatnosti
Jiné závazky

– do splatnosti

Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem

31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

908 145

902 238

29 697 399

28 943 060

9 087 836

7 900 096

39 693 380

37 745 394

2 013

2 013

39 695 393

37 747 407

Jiné závazky k 31. prosinci 2010 zahrnují především závazky z cash-poolingu k podnikům
ve skupině (viz poznámka 17 Transakce se spřízněnými stranami) ve výši 19 773 432 tis. Kč
(2009: 18 162 446 tis. Kč), z nichž 13 500 000 tis. Kč (2009: 7 336 000 tis. Kč) jsou se splatností delší
než tři měsíce, daňový závazek z titulu daně z přidané hodnoty 1 295 555 tis. Kč (2009: 1 047 168 tis. Kč)
a zápornou reálnou hodnotu finančních derivátů ve výši 8 543 001 tis. Kč (2009: 9 546 851 tis. Kč),
viz poznámka 13 Finanční deriváty.
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Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2010 obsahují především nevyfakturované dodávky plynu ve výši
9 045 172 tis. Kč (2009: 7 893 994 tis. Kč).
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné
závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.
Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let.
12 ÚVĚRY
Společnost má otevřené kontokorentní a revolvingové linky u Citibank, ČSOB a Komerční banky, které
k 31. prosinci 2010 a k 31. prosinci 2009 nevyužívala k čerpání úvěrů.
13 FINANČNÍ DERIVÁTY
Reálná hodnota finančních derivátů je vykázána v položce „Jiné pohledávky“, pokud je pro Společnost
kladná, nebo v položce „Jiné závazky“, pokud je záporná. Deriváty mohou být rozčleněny následovně:
Forwardové nástroje
31. prosince 2010
Reálná hodnota

Měnové forwardy

31. prosince 2009
Reálná hodnota

Kladná
tis. Kč

Záporná
tis. Kč

Nominální
hodnota
tis. Kč

Kladná
tis. Kč

Záporná
tis. Kč

Nominální
hodnota
tis. Kč

159 110

-194 665

6 824 254

1 000 210

-1 156 730

26 060 894

Swapové nástroje
31. prosince 2010

31. prosince 2009

Reálná hodnota

Reálná hodnota

Kladná
tis. Kč

Záporná
tis. Kč

Objem
komodity

Kladná
tis. Kč

Záporná
tis. Kč

Objem
komodity

Fuel oil komoditní
swap

1 451 990

-1 993 403

-725 454 t

3 468 404

-3 847 893

-583 266 t

Gas oil komoditní
swap

3 769 855

-4 306 820

373 803 t

3 276 576

-3 110 267

-123 684 t

Coal komoditní
swap

1 886 753

-1 640 762

999 542 t

916 357

-1 409 105

-526 922 t

58 179

-407 351

-2 120 GWh

149 965

-22 856

-1 560 GWh

Indexový
komoditní swap
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Nominální hodnota uzavřených forwardových smluv a objem komoditních swapových smluv představuje
netto vyjádření celkového objemu uzavřených forwardových a swapových transakcí.
Změna reálné hodnoty derivátů a související zisky a ztráty z finančních operací

Změna reálné hodnoty derivátů

2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

620 205

-4 760 070

Zisky z měnových derivátů

3 616 829

3 847 581

Ztráty z měnových derivátů

-4 033 126

-3 973 672

Zisky z komoditních derivátů

6 144 149

11 151 506

Ztráty z komoditních derivátů

-6 419 211

-8 918 305

-71 154

-2 652 960

Celkem

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.
14 DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daňový náklad zahrnuje:

Splatnou daň
Odloženou daň
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného
daňového přiznání
Celkem daňový výnos (-) / náklad (+)

2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

411 489

1 972 086

-3 141 008

445 894

-21 246

21 743

-2 750 765

2 439 723
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Splatná daň byla vypočítána následovně:
2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

Ztráta (-) / Zisk (+) před zdaněním

-7 610 198

18 330 816

Nezdanitelné výnosy

-6 772 917

-11 024 915

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Neodčitatelné náklady

8 215

4 072

16 555 473

2 575 190

Dary
Daňový základ

-14 746

-24 645

2 165 827

9 860 518

Sazba daně z příjmů
Daň z příjmů právnických osob

19 %

20 %

411 507

1 972 104

Sleva na dani

-18

-18

Splatná daň

411 489

1 972 086

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2010 a následující).
Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:
31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

-22 312

-25 422

Odložený daňový závazek z titulu
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou
dlouhodobého majetku
Odložená daňová pohledávka z titulu
Ostatní rezervy a opravné položky
Čistá odložená daňová pohledávka

3 571 936

434 038

3 549 624

408 616

15 ČLENĚNÍ VÝNOSŮ PODLE ODVĚTVÍ
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb byly tvořeny následujícím způsobem:
2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

– tuzemsko

44 908 463

55 242 381

– zahraničí

66 411 190

39 954 464

Obchod s plynem

Tranzitní přeprava / související služby s tranzitní přepravou
– tuzemsko
Jiné
Celkem

5 834 175

5 947 715

1 155 863

1 015 152

118 309 691

102 159 712
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16 ZAMĚSTNANCI
Počet zaměstnanců
Průměrný počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci

2010

2009

1

1

Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení

16

13

Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců

291

267

Celkem

308

281

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

Ostatní
tis. Kč

Celkem
tis. Kč

Mzdové náklady a odměny

57 000

206 608

263 608

Náklady na sociální zabezpečení

10 198

77 095

87 293

288

10 573

10 861

2010

Ostatní sociální náklady
Odměny členům orgánů Společnosti
Celkem

2 640

0

2 640

70 126

294 276

364 402

56 892

194 694

251 586

6 657

58 996

65 653

326

7 803

8 129

2009
Mzdové náklady a odměny
Náklady na sociální zabezpečení
Ostatní sociální náklady
Odměny členům orgánů Společnosti
Celkem

2 912

0

2 912

66 787

261 493

328 280

Ostatní transakce s vedením Společnosti a členy statutárních orgánů jsou popsány v poznámce
17 Transakce se spřízněnými stranami.
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17 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami:
2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

470 338

1 245 910

9 566 650

9 708 088

Nákupy
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
(služby, úroky, finanční nástroje)
RWE Aktiengesellschaft (služby, finanční nástroje)

41 777 647

49 541 219

RWE Key Account CZ, s.r.o. (úroky, finanční nástroje)

RWE Supply & Trading GmbH (plyn, služby, finanční nástroje)

127 824

2

RWE Vertrieb AG (finanční nástroje)

107 367

610 617

RWE Interní služby, s.r.o. (služby, úroky, majetek)

118 291

111 355

NET4GAS, s.r.o. (služby, plyn, úroky)

8 181 339

8 381 054

RWE Gas Storage, s.r.o. (uskladňovací kapacita, úroky)

3 797 750

3 616 889

55 105

125 831

64 202 311

73 340 965

Ostatní
Nákup celkem

2010
tis. Kč

2009
tis. Kč

Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE

39 070 518

44 380 438

RWE Supply & Trading GmbH

58 402 013

32 537 513

Prodej zemního plynu

Ostatní
Prodej zemního plynu celkem

3 802 286

1 084 186

101 274 817

78 002 137

635 276

1 122 395

10 236 467

10 166 460

Ostatní prodeje
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
(úroky, služby, finanční nástroje)
RWE Aktiengesellschaft (služby, úroky, finanční nástroje)
RWE Vertrieb AG (finanční nástroje)
NET4GAS, s.r.o. (uskladňovací kapacita, služby)
RWE Supply & Trading GmbH (finanční nástroje, služby)
Ostatní
Ostatní prodeje celkem

Všechny transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

97 507

782 936

637 564

650 823

15 078 023

25 127 242

227 973

233 801

26 912 810

38 083 657
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Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

3 070 012

1 727 575

Pohledávky z obchodních vztahů
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
RWE Gas Slovensko, s.r.o.

340 503

32 271

NET4GAS, s.r.o.

144 053

123 027

Ostatní
Pohledávky z obchodních vztahů celkem

88 495

28 517

3 643 063

1 911 389

188 570

233 379

Poskytnuté zálohy
NET4GAS, s.r.o.
RWE Interní služby, s.r.o.
RWE Supply & Trading GmbH
Poskytnuté zálohy celkem

0

127

58 630

78 667

247 200

312 173

2 982

2 277

Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
NET4GAS, s.r.o.
RWE Supply & Trading GmbH

0

58 818

8 480 427

4 093 969

RWE Aktiengesellschaft

23 929

161 657

RWE Gas Storage, s.r.o.

322 143

312 089

Ostatní
Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení celkem

20 633

18 904

8 850 114

4 647 714

RWE Transgas
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31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

NET4GAS, s.r.o.

4 774 857

4 414 460

RWE Gas Storage, s.r.o.

1 274 798

1 724 376

48 250

0

6 097 905

6 138 836

159 110

1 000 210

11 488

0

Pohledávky z převodu podílu na zisku

RWE Key Account CZ, s.r.o
Pohledávky z převodu podílu na zisku celkem
Jiné pohledávky (z derivátů)
RWE Aktiengesellschaft
RWE Key Account CZ, s.r.o.
RWE Vertrieb AG
RWE Supply & Trading GmbH
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
Jiné pohledávky celkem

0

36 471

7 108 598

7 139 984

1 879

429

44 812

149 536

7 325 887

8 326 630

3 490 886

2 710 806

18 600 000

30 000 000

580 574

486 907

Poskytnuté úvěry / pohledávky z cash-poolingu
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE
RWE Aktiengesellschaft
RWE Interní služby, s.r.o.
RWE Key Account CZ, s.r.o.

63 000

0

22 734 460

33 197 713

20 000

20 000

RWE GasNet, s.r.o.

1 000 000

1 000 000

Dlouhodobé půjčky a úvěry celkem

1 020 000

1 020 000

49 918 629

55 554 455

Poskytnuté úvěry / pohledávky z cash-poolingu celkem
Dlouhodobé půjčky a úvěry
RWE Plynoprojekt, s.r.o.

Pohledávky / časové rozlišení celkem
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31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

NET4GAS, s.r.o.

250 453

313 142

RWE Gas Storage, s.r.o.

381 113

368 884

3 984

38 151

635 550

720 177

Závazky z obchodních vztahů

Ostatní
Závazky z obchodních vztahů celkem
Nevyfakturované dodávky pasivní / časové rozlišení
NET4GAS, s.r.o.
RWE Supply & Trading GmbH
Ostatní

311 740

272 604

2 979 778

2 415 034

2 134

4 588

3 293 652

2 692 226

Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE

255 864

16 094

RWE Aktiengesellschaft

194 664

1 156 730

RWE Key Account, s.r.o.

127 681

0

0

59 147

7 940 986

8 308 118

23 806

6 762

8 543 001

9 546 851

31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

Nevyfakturované dodávky pasivní / časové rozlišení celkem
Jiné závazky (z derivátů)

RWE Vertrieb AG
RWE Supply & Trading GmbH
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Jiné závazky celkem

Závazky z cash-poolingu
Regionální plynárenské a distribuční společnosti skupiny RWE

4 024 852

4 616 731

RWE Gas Storage, s.r.o.

1 498 716

1 651 696

NET4GAS, s.r.o.

13 772 303

11 446 835

RWE East, s.r.o.

999

0

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

83 662

101 961

RWE Distribuční služby, s.r.o,

368 906

302 583

RWE Key Account CZ, s.r.o.

10 256

34 967

RWE Plynoprojekt, s.r.o.

13 738

7 673

Závazky z cash-poolingu celkem

19 773 432

18 162 446

Závazky / časové rozlišení celkem

32 245 635

31 121 700
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Poskytnuté úvěry, pohledávky a závazky z cash-poolingu jsou úročeny tržními úrokovými sazbami.
Pohledávky a závazky z obchodních vztahů vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.
Členům vedení Společnosti jsou k dispozici služební vozidla, která byla pořízena v celkové hodnotě
20 335 tis. Kč (2009: 24 730 tis. Kč).
Zahraničním členům vedení Společnosti bylo hrazeno nájemné služebních bytů, které v roce 2010 činilo
2 824 tis. Kč (2009: 3 466 tis. Kč).
Vedoucím zaměstnancům byl vytvořen akciový opční program, na který byla k 31. prosinci 2010
vytvořena rezerva ve výši 7 223 tis. Kč (2009: 12 716 tis. Kč).
Odměna členům představenstva Společnosti činila celkem 1 740 tis. Kč (2009: 1 340 tis. Kč). Odměna
členům dozorčí rady Společnosti činila celkem 900 tis. Kč (2009: 1 572 tis. Kč). Tyto odměny jsou
součástí osobních nákladů.
Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu roku 2010 a 2009 akcionářům, členům statutárních a dozorčích
orgánů a vedoucím zaměstnancům poskytnuto žádné další plnění ani v peněžní, ani v naturální formě.
18 ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
Informace o odměně auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jsou uvedeny v příloze
konsolidované účetní závěrky konečné mateřské společnosti.
19 SMLUVNÍ ZÁVAZKY
Společnost nemá k 31. prosinci 2010 a 2009 žádné smluvně zajištěné investiční závazky.
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20 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
Společnost má k 31.prosinci 2010 vystavené záruky ve výši 1 181 209 tis. Kč.
Řízení o náhradu škody na základě žaloby podané společností GBI Investments CZ, a.s. v likvidaci proti
RWE Transgas, a.s., nadále pokračuje. Vrchní soud v Praze řeší odvolání právního nástupce společnosti
GBI Investments CZ, a.s. v likvidaci do zamítavého rozsudku Městského soudu v Praze. Ústní jednání
před Vrchním soudem pravděpodobně proběhne v prvním pololetí roku 2011.
Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2010.
21 SOUČASNÁ VOLATILITA NA GLOBÁLNÍCH A ČESKÝCH FINANČNÍCH TRZÍCH
Pokračující globální ekonomická recese, která započala v průběhu roku 2008, vedla kromě jiného k nízké
úrovni obchodování na kapitálovém trhu, nízké úrovni likvidity v bankovním sektoru a někdy k vyšším
mezibankovním úrokovým mírám a vysoké nestabilitě finančních trhů.
Reálná hodnota finančních aktiv a závazků
Reálné hodnoty derivátových finančních nástrojů jsou stanoveny Společností za použití oceňovacích
metod, které zahrnují použití ocenění za běžných tržních podmínek, analýzy diskontovaných peněžních
toků a ostatní oceňovací metody běžně používané účastníky trhu. Oceňovací metody odráží současné
podmínky na trhu v den ocenění, které nemusí odpovídat podmínkám na trhu před nebo po dni ocenění.
Vedení Společnosti zhodnotilo všechny dostupné informace a v současné době nepředpokládá
významný dopad této ekonomické recese na chod Společnosti, zejména na likviditu a financování
Společnosti. Vedení Společnosti je přesvědčeno, že činí všechna nezbytná opatření na podporu běžného
fungování Společnosti za současných okolností.
22 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:

Pokladní hotovost a peníze na cestě

31. prosince 2010
tis. Kč

31. prosince 2009
tis. Kč

1 162

755

Účty v bankách

1 267 157

784 537

Závazek (-) z cash-poolingu

-2 701 971

-8 028 733

-1 433 652

-7 243 441

Peníze a peněžní ekvivalenty
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23 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
S účinností od 1. ledna 2011 byli rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady
Společnosti novými členy dozorčí rady zvoleni Dr. Rolf Martin Schmitz, Andreas Günter Zetzsche
a Norbert Heinrich Schürmann.
Dne 1. ledna 2011 uplynulo funkční období člena představenstva Ing. Tomáše Varcopa. Pan Varcop
byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti opětovně zvolen členem
představenstva s účinností ode dne 2. ledna 2011.
Po rozvahovém dni nedošlo k dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2010.
11. února 2011

Martin Herrmann

Dirk Simons

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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5 Zpráva nezávislého auditora
5.1 Zpráva auditora k účetní závěrce

Akcionáři společnosti RWE Transgas, a.s.
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti RWE Transgas, a.s., identifikační
číslo 264 60 815, se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10 - Strašnice (dále „Společnost“),
tj. rozvahu k 31. prosinci 2010, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2010 a přílohu, včetně popisu podstatných
účetních pravidel (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
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., Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 251 151 111, fax: +420 251 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, 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.
(c) 2011 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International
Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé
společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí
jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.
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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 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. 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 2010, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2010
v souladu s českými účetními předpisy.
11. února 2011

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, oprávnění č. 1966
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5.2 Zpráva auditora k výroční zprávě

Akcionáři společnosti RWE Transgas, a.s.
Ověřili jsme účetní závěrku společnosti RWE Transgas, a.s., identifikační číslo
26460815, se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10 - Strašnice (dále „Společnost“) za rok
končící 31. prosince 2010 uvedenou ve výroční zprávě na stranách 27–57, ke které jsme
dne 11. února 2011 vydali výrok uvedený na stranách 58–59.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za
rok končící 31. prosince 2010 s výše uvedenou účetní závěrkou. 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.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 251 151 111, fax: +420 251 156 111, www.pwc.com/cz
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, 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.
(c) 2011 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International
Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé
společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí
jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.
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Výrok
Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti
za rok končící 31. prosince 2010 ve všech významných ohledech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.
9. března 2011

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, oprávnění č. 1966
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Poznámka
Dne 8. prosince 2005 Společnost uzavřela ovládací smlouvu se společností RWE Energy AG. Společnost
patří do skupiny RWE a na základě této smlouvy je ovládána svojí mateřskou společností. Tato smlouva
je platná od 1. ledna 2006 a všechny záležitosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Řídící osoba se zavazuje uhradit hospodářskou ztrátu v rozsahu, který nelze pokrýt z rezervního fondu
nebo jiných disponibilních zdrojů Společnosti, a to nejpozději do dvou let ode dne schválení účetní
závěrky Společnosti. S účinností ke dni 1. září 2009 s ohledem na restrukturalizaci koncernu RWE přešla
práva a povinnosti vyplývající z této ovládací smlouvy na společnost RWE Aktiengesellschft, Essen,
Spolková republika Německo. Z důvodu uzavření ovládací smlouvy Společnost nezpracovává zprávu
podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
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Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2010
RWE Aktiengesellschaft
100,00 % RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH
			 98,00 % RWE East, s.r.o.
			 51,00 % EČS – Elektrárna Čechy-Střed, a.s.
100,00 % RWE Gas International B.V.
			100,00 % RWE Transgas, a.s.
					100,00 %	NET4GAS, s.r.o.
						 100,00 % BRAWA, a.s.
					100,00 % RWE Gas Storage, s.r.o.
					100,00 % RWE Interní služby, s.r.o.
					100,00 % RWE Distribuční služby, s.r.o.
					100,00 % RWE Zákaznické služby, s.r.o.
					100,00 % RWE Plynoprojekt, s.r.o.
					100,00 % RWE Key Account CZ, s.r.o.
					100,00 % RWE Gas Slovensko, s.r.o.
					 18,09 % Severomoravská plynárenská, a.s.
					 2,95 % Východočeská plynárenská, a.s.
					 2,46 %	Jihomoravská plynárenská, a.s.
			100,00 % RWE Energie, a.s.
					100,00 % RWE GasNet, s.r.o.
			 63,62 % Východočeská plynárenská, a.s.
					100,00 % VČP Net, s.r.o.
			 49,64 % Severomoravská plynárenská, a.s.
					100,00 % SMP Net, s.r.o.
					 52,25 % GASFINAL, a.s.*
			 47,66 %	Jihomoravská plynárenská, a.s.
					100,00 %	JMP Net, s.r.o.
					 47,75 % GASFINAL, a.s.*
			100,00 % RWE Energy Hungária Tanácsadó Kft.
2,00 % RWE East, s.r.o.
* Společnost vstoupila od 1. ledna 2011 do likvidace.
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RWE Transgas, a.s.
Limuzská 12/3135
CZ – 100 98 Praha 10-Strašnice
T +420 267 971 111
F +420 267 976 965
I www.rwe.cz

