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Vybrané ukazatele (dle CAS)
2013
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4
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Tržby (mil. Kč)
EBITDA (mil. Kč)
Provozní zisk (mil. Kč)
Zisk před zdaněním (mil. Kč)
Zisk po zdanění (mil. Kč)
Investice (mil. Kč)
Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav)

Použité zkratky:
AG

Aktiengesellschaft (akciová společnost)

a.s.

akciová společnost

BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CAS

české účetní standardy

ČR

Česká republika

DPH

daň z přidané hodnoty

EBITDA

zisk před započtením úroků, daní a odpisů

HR

lidské zdroje

IČ

identifikační číslo

IT

informační technologie

IVR

interaktivní hlasová odezva

SAP CRM

systémy, řízení vztahů se zákazníky

SAP IS-U

systémy, aplikace a produkty ve zpracování dat

SLA

smlouva o poskytování služeb

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

Definice:
MASS

zákaznický segment obsahující veškeré domácnosti a podniky, jejichž odběrná místa
mají dohromady nízkou spotřebu za rok (plyn <0,63 GWh, elektřina <0,2 GWh)

SEMI-INDI

zákaznický segment s podniky se střední spotřebou za rok
(plyn 0,63 – 4 GWh, elektřina 0,2 – 1 GWh)

INDI

zákaznický segment s podniky s vysokou spotřebou za rok
(plyn 4 – 100 GWh, elektřina 1 – 30 GWh)

Termínem Společnost se v textu zkracuje název RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Termínem Skupina se v textu zkracují společnosti skupiny RWE v ČR.
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1. Úvodní slovo jednatele Společnosti
Vážené dámy a pánové,
společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o., dceřiná společnost RWE Česká
republika a.s. zajišťuje prodej produktů skupiny RWE a servis pro téměř 2 miliony
zákazníků skupiny RWE v České republice. Své služby poskytuje regionálním
plynárenským společnostem a provozovatelům distribučních soustav Skupiny.
Veškeré činnosti spojené s obsluhou zákazníků skupiny RWE zabezpečuje
prostřednictvím sítě zákaznických center a moderního call centra. Společnost je
zodpovědná také za fakturaci, vyřízení reklamací a požadavků a inkaso pohledávek.
Rok 2013 byl rokem, ve kterém jsme čelili opět nemalým výzvám. Kromě našich tradičních úkolů
v obchodní činnosti a v péči o zákazníky jsme úspěšně zvládli velkou retenční kampaň SPRING
i implementaci nového informačního systému SAP CRM.
Podařilo se nám tak splnit většinu našich cílů, a tím přispět k úspěchu skupiny RWE v České republice.
Společnost pokračovala v nastaveném trendu zvyšování kvality zákaznického servisu a aktivní nabídce
produktů Skupiny. V roce 2013 jsme opět rozšířili síť našich poboček. Nově jsme otevřeli zákaznické
centrum ve Frýdku-Místku. Úspěšně jsme přesunuli pobočku v Teplicích z okraje města do
frekventovaného nákupního centra, taktéž se nám to podařilo v Liberci. Nadále jsme pokračovali
v rekonstrukci a modernizaci našich poboček. Zákazníkům se snažíme být co nejblíže a nabízíme jim
komfortní a kvalitní servis pro komodity zemní plyn a elektrická energie. Stále většího významu nabývá
i nabídka a prodej nových produktů, na konci roku například produkt RWE Mobil.
Komfortního zákaznického servisu bychom samozřejmě nedosáhli bez podpory ostatních úseků
Společnosti. Proto jsme i v průběhu tohoto roku pokračovali v optimalizaci a zvyšování efektivity procesů.
Rád bych poděkoval v prvé řadě zaměstnancům, protože dobré výsledky Společnosti jsou především
jejich zásluhou. Nemohu zapomenout ani na díky našim obchodním partnerům a zákazníkům za podporu
a důvěru, kterou naší Společnosti v roce 2013 věnovali.
Následující rok určitě nebude jednodušší, ale věřím, že naše společné úsilí přispěje i v roce 2014
k úspěchu skupiny RWE v České republice.

Ing. Lumír Nováček
jednatel
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Jednatel Společnosti k 31. prosinci 2013
Ing. Lumír Nováček
Jednatel
Datum narození: 30. dubna 1965
Vzdělání: Vysoké učení technické Brno, fakulta strojní
Členství v orgánech jiných obchodních společností: ne
Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Prokuristé Společnosti k 31. prosinci 2013
Ing. Leona Schovancová
Ing. Pavel Sulek
Prokuristé jednají vždy společně.
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2. Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti Společnosti
a stavu jejího majetku v roce 2013

2.1 Základní údaje o Společnosti
Obchodní firma:

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Sídlo:

Plynární 2748/6, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 72

Identifikační číslo:

27935221

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Založení a vznik Společnosti: Společnost vznikla dne 27. července 2007 a je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30666.
Jediným společníkem Společnosti k 31. prosinci 2013 je společnost RWE Česká republika a.s. se sídlem
Praha 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, identifikační číslo 24275051.

Předmět podnikání Společnosti:


pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních
služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor,



výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní
závěrky Společnosti za rok 2013

Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2013
Auditorská firma:

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Ing. Tomáš Bašta

Hvězdova 1734/2c

oprávnění č. 1966

140 00 Praha 4
Zapsaná v seznamu auditorských společností
u Komory auditorů ČR pod oprávněním č. 021
V Ostravě dne 17. února 2014

Osoba sestavující účetní závěrku
Ing. Vladimíra Vavrečková
Accounting, Business Partner, RWE Group Business Services, s.r.o.

Osoba odpovědná za účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti za rok 2013
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné
okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny.

Ing. Lumír Nováček
jednatel
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2.2 Ekonomické výsledky
Vybrané ekonomické ukazatele

Jednotka

2013

2012

2011

Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.

počet

615

576

586

Tržby z prodaných služeb v rámci skupiny RWE

mil. Kč

867

844

830

Hospodářský výsledek před zdaněním

mil. Kč

80

64

70

Čistý zisk

mil. Kč

62

49

55

Celková aktiva

mil. Kč

177

169

168

Vlastní kapitál

mil. Kč

73

60

66

Investice

mil. Kč

4

0

0

Provozní cash flow

mil. Kč

98

61

59

Společnost financovala své potřeby z vlastních zdrojů a v rámci Skupiny používá cash-pooling.

Struktura aktiv a pasiv
Rozhodující podíl aktiv je tvořen pohledávkami z cash-poolingu a obchodními pohledávkami v rámci
Skupiny. Na straně pasiv jsou nejvýznamnějšími položkami krátkodobé závazky, výsledek hospodaření
běžného účetního období, a základní kapitál.
Společnost neprovádí výzkum a vývoj.

2.3 Podnikatelské aktivity
Společnost zajišťuje činnosti spojené s prodejem produktů a obsluhou zákazníků Skupiny. Služby
poskytuje regionálním plynárenským společnostem a provozovatelům distribučních soustav Skupiny.
Komunikaci se zákazníky zabezpečuje prostřednictvím sítě zákaznických center a call centra. Společnost
je zodpovědná také za fakturaci, vyřízení reklamací a požadavků, a inkaso pohledávek.

Zákaznická centra
Společnost provozovala k 31. prosinci 2013 celkem 29 zákaznických center ve 27 lokalitách. Centra
poskytovala komplexní služby zákazníkům Skupiny v segmentu MASS a částečně SEMI-INDI
pro komodity zemní plyn, elektrická energie a od 1. prosince 2013 i v oblasti telekomunikačních služeb.
Na zákaznických centrech mohou zákazníci vyřídit všechny své požadavky obchodní i distribuční.
Hlavním úkolem v roce 2013 bylo pozastavení poklesu odchozích zákazníků v zemním plynu a zvýšení
počtu zákazníků elektrické energie. Stanovené cíle se podařilo výrazně překročit. Koncem roku jsme
začali aktivně prodávat nový produkt RWE Mobil. Jedná se o zcela novou oblast prodeje, a tak bylo
potřeba všechny zaměstnance dobře proškolit. Zákazníci i nadále navštěvují pobočky především
z důvodu řešení distribučních záležitostí a při uzavírání nebo změně různých typů smluvních vztahů.
Meziročně došlo na pobočkách RWE k nárůstu osobních návštěv o 9,6 %. Celkem zde bylo obslouženo
536 083 zákazníků.
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V roce 2013 byl úspěšně ukončen projekt Customer Office Transformation, který řešil kompletní změnu
pobočkové sítě. Nově byla otevřena pobočka ve Frýdku-Místku, která si velmi rychle našla své zákazníky.
Přesunuli jsme pobočku v Teplicích z okraje města do nového nákupního centra Fontána. Přestěhovali
jsme pobočku v Liberci do obchodního centra Forum, nejnavštěvovanějšího obchodního centra ve městě.
Velikostně jsme přizpůsobili našim aktuálním potřebám prostory v Praze na Proseku. Zrekonstruována
byla pobočka ve vlastních prostorách v Ústí nad Labem a v Mladé Boleslavi. Zákaznická centra
mají ve všech regionech výraznou podporu v marketingových a PR aktivitách Skupiny. Speciální podpora
prodeje proběhla mimo distribuční území RWE v Praze a v jižních Čechách.
Zákaznická centra splnila všechny primární ukazatele výkonnosti. Splněny byly především požadované
hodnoty service level a obslužnost. Zákaznická centra překročila plán akvizic elektrické energie. Prodejní
plán byl splněn na 114 %. Výborného výsledku bylo dosaženo v oblasti retence zemního plynu, a to
především při uzavírání smluv a dodatků na dobu určitou. Plán byl překročen téměř dvojnásobně,
pomohla k tomu i velká retenční kampaň Spring v první polovině roku 2013. Všichni zaměstnanci
pobočkové sítě již vnímají obchod jako součást své každodenní práce.
Ve druhé polovině roku 2013 bylo velkou výzvou zvládnutí implementace nového informačního systému
pro řízení obchodních aktivit SAP CRM. V průběhu letních měsíců bylo nutné vyškolit všechny
zaměstnance a následně zvládnout samotný rozjezd systému, který se většinou neobejde bez určitých
problémů. Důležité však je, že díky mimořádnému úsilí zaměstnanců naši zákazníci interní změnu
negativně nepocítili.
V novém roce 2014 je hlavním cílem retence stávajících zákazníků prostřednictvím výborného
zákaznického servisu. Zaměříme se na optimalizaci platebního styku se zákazníky, snahou bude
především eliminovat převod peněz pomocí poštovních poukázek, který je finančně náročný jak pro
zákazníka, tak i pro Skupinu. Zásadním úkolem bude splnit i všechny prodejní cíle, nově také v prodeji
produktu RWE Mobil. Dle provozních potřeb budeme provádět běžné provozní změny ve stávající
pobočkové síti.

Call centrum
Mezi hlavní cíle call centra Skupiny v roce 2013 patřilo udržení vysoké kvality poskytovaných služeb,
prodej produktů v segmentu MASS a zvýšení spokojenosti zaměstnanců s cílem snížit jejich fluktuaci.
Call centrum zajišťuje služby pro obchod i distribuci Skupiny a vyřizuje požadavky prostřednictvím
telefonu, včetně Skypu a e-mailové komunikace. I nadále jsou nejčastějším důvodem kontaktu ze strany
zákazníků dotazy spojené s vyúčtováním energií a se zálohovými platbami. Zaměstnanci call centra
Skupiny vyřídili v roce 2013 celkem 1 027 403 příchozích hovorů od zákazníků, aktivně volali 97 774
zákazníkům a odpověděli na 231 410 e-mailů. Celkově to tedy bylo 1 356 587 kontaktů se zákazníky.
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Vzhledem k narůstající náročnosti a objemu práce bylo nutné rozšířit prostory call centra. Nyní je
v Ostravě k dispozici 180 pracovních míst. Došlo i k některým dispozičním změnám a podařilo se tak
vytvořit čtyři nové místnosti pro potřeby práce týmů, především pro předávání zpětných vazeb.
Call centrum zajišťovalo provoz zákaznické linky, prodejní linky a několika dalších specifických linek,
jejichž počet se, díky aktivnímu oslovování zákazníků, stále rozšiřuje. Výrazně se zjednodušila struktura
IVR, což přispělo ke zvýšení zákaznické spokojenosti.
Call centrum bylo zapojeno do celé řady kampaní, tou nejdůležitější a nejmasivnější byla v roce 2013
jarní kampaň Spring, která trvala několik měsíců a jejím hlavním cílem byla retence stávajících zákazníků
zemního plynu a podpora prodeje elektrické energie. Ke každodenní náplni práce call centra nadále
patřila odchozí volání. Především v první polovině roku 2013 byl realizován vysoký počet tzv. last callů
s cílem udržet zákazníky, kteří dostali nabídky od konkurence, a získat zpět co nejvíce dříve ztracených
zákazníků. V problematických případech call centrum zajišťovalo úspěšné dokončení započaté změny
dodavatele u nově získaných zákazníků.
V roce 2013 pokračovala v rámci Skupiny oboustranná spolupráce s VSE Call centrem, dále s externí
společností Waftcom a nově byla uzavřena smlouva na poskytování služeb s call centry společností
Quality Brands a Atento. Hlavním důvodem bylo pokrytí zvýšených potřeb v době kampaně Spring a na
podzim, v období implementace nového informačního systému SAP CRM. Externí partneři zajišťují
plnohodnotný servis, včetně prodeje produktů.
Pro rok 2013 si call centrum stanovilo vyšší primární výkonnostní cíle. Týkalo se to především hodnoty
plnění service levelu, který měl být dle SLA 64 %, ale ve skutečnosti byl roční průměr 78,8 %, což je
zlepšení o 7,8 % ve srovnání s rokem 2012. Splněna byla i požadovaná hodnota obslužnosti u hovorů
a service level u e-mailů. Výborného výsledku bylo dosaženo u prodeje elektrické energie, kdy byl roční
plán splněn na 119 %.
V průběhu celého roku se optimalizoval proces náboru nových zaměstnanců. Cílem bylo zajištění
potřebného počtu zaměstnanců s požadovanými znalostmi a dovednostmi, motivovanými pracovat pro
Skupinu. Náboru se účastnily i externí personální agentury. Pokračoval proces zaměřený na diferenciaci
mezd zaměstnanců podle výkonu. Vše, co bylo realizováno v oblasti práce se zaměstnanci, se pozitivně
projevilo ve výrazném meziročním snížení fluktuace na 33 %. Zaměstnance call centra pozitivně motivují
společné aktivity, jako je například letní setkání se zaměstnanci a různé soutěže.
V roce 2014 bude úkolem call centra udržet vysoký standard zákaznické péče a splnit všechny prodejní
plány. Zaměstnanci se zapojí i do aktivního prodeje produktu RWE Mobil. Důležité bude i zefektivnit
a zrychlit proces vyřizování e-mailů. Bude nutné provést upgrade nahrávacího systému pro hovory
a nově bude implementován systém hlasové analýzy, který umožní identifikovat důvody kontaktu
zákazníka s call centrem a zákaznickými centry Skupiny.
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Reklamace a rozvoj
Všechny tři části úseku reklamací a rozvoje – odbor metodiky a rozvoje, oddělení komplexních
požadavků a oddělení reklamací a stížností poskytovaly v roce 2013 podporu pracovníkům zajišťujícím
péči o zákazníky a zpracování jejich požadavků. Pro celý úsek byl rok 2013 ve znamení přechodu
na nový obchodní systém SAP CRM.
Metodici odboru metodiky a rozvoje standardně pomáhali s řešením komplikovaných případů, zodpovídali
dotazy uživatelů, udržovali a aktualizovali metodické a pracovní postupy uložené ve znalostní bázi.
V rámci projektu implementace SAP CRM se účastnili nastavování a testování nového systému a
aktualizovali všechny dotčené metodické postupy. Po implementaci pomáhali obsluze při práci s novým
systémem nejen poskytováním informací, ale i řešením chyb.
Tým trenérů pokračoval ve zvyšování standardu tréninků a koučinků. Školící materiály prošly kompletní
revizí formy i obsahu. V průběhu letních měsíců trenéři připravili a zrealizovali školení SAP CRM pro
všechny pracovníky call centra, zákaznických center a úseku reklamací a rozvoje. V následujícím období
doškolovali další oddělení pracující s novým systémem. V období po spuštění SAP CRM poskytovali
metodici i trenéři všem uživatelům pracujícím s novým systémem podporu jak telefonickou (i mimo
standardní pracovní dobu), tak i osobní na jednotlivých pracovištích.
V oddělení komplexních požadavků se v roce 2013 zvýšil počet zaměstnanců a narostlo spektrum
řešených požadavků. Podařilo se zrealizovat změnu organizační struktury, oddělení je nově rozděleno
do šesti týmů. Došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v režimu home office, aktuálně jich je 28.
Úspěšně byly zvládnuty nové procesy týkající se retencí a reakvizic, oprav dat nebo například
komunikace klientů prostřednictvím webových aplikací. Jednotlivé týmy oddělení komplexních požadavků
řešily nestandardní a časově náročné požadavky zákazníků a díky tomu zefektivnily práci obsluhy na call
centru a zákaznických centrech. Byly to jak pravidelné, tak jednorázově realizované činnosti.
Oddělení reklamací a stížností řešilo nejen reklamace a stížnosti, ale podílelo se také na zpracování
dotazů Energického regulačního úřadu (ERÚ), Policie České republiky nebo soudů. V roce 2013 jsme
čelili mnoha výzvám. Vlivem konkurenčního boje přibývaly komplikované a časově náročné případy
spojené se změnou dodavatele. Pokračovali jsme v prohlubování individuálního a prozákaznického
přístupu k řešení reklamací. Zároveň se zkušenosti z řešených reklamací začaly využívat pro úpravy
procesů a metodiky tak, abychom zamezili vzniku opakovaných oprávněných reklamací.

Fakturace
Úsek

fakturace

Společnosti

zajišťoval

v roce

2013

služby

související

s fakturací

zemního

plynu a elektřiny. Byly vykonávány činnosti v oblasti fakturace, zpracování plateb, tisku, odesílání
dokumentů zákazníkům, zpracování účetních operací a komunikace s bankami a Českou poštou.
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Zpracování finančních operací bylo prováděno pro obchodní a distribuční společnosti Skupiny na základě
uzavřených smluv SLA. Fakturace a související agendy byly zpracovávány pro koncové zákazníky
a ostatní odběratele, v obchodní části členěné na segmenty MASS a INDI. Předmětem fakturace byla
spotřeba a distribuce zemního plynu a elektřiny včetně souvisejících služeb.
Organizačně je úsek fakturace rozčleněn na oddělení, která samostatně zajišťují zpracování fakturace,
zpracování plateb, účetní operace a tiskové centrum.
V roce 2013 byla realizována optimalizační opatření v oblasti zvýšení úspěšnosti automatického párování
plateb, podařilo se dosáhnout dalšího zvýšení. V oblasti fakturace spotřeby zemního plynu dosáhl
ukazatel počtu dnů mezi provedením odečtu a vystavením faktury hodnoty 3,5 dne. Došlo ke změně
odpovědností v procesu fakturace elektřiny s cílem docílit vyšší efektivity, podařilo se dosáhnout počtu
7 dnů mezi odečtem a vystavením faktury. Tiskové centrum zajišťovalo v průběhu celého roku tisky
a rozesílání retenčních kampaní zákazníkům.
Úsek fakturace vykonává klíčové činnosti v centrálním pracovišti v sídle Společnosti v Ostravě. Tisk,
obálkování a frankování dokumentů je prováděno na pracovišti v Brně prostřednictvím externího
dodavatele tiskových služeb.
Fakturace v roce 2013 byla zajišťována pro odběratele a dodavatele zemního plynu a elektřiny. Bylo
vystaveno 3,2 mil. faktur a zpracováno 18 mil. přijatých plateb.

Vymáhání pohledávek
Úsek vymáhání pohledávek zajišťuje proces vymáhání pohledávek za domácnostmi, malými a středními
firmami pro společnosti Skupiny zabývající se obchodem a distribucí zemního plynu a obchodem
s elektrickou energií. Kromě zajištění procesů právního a mimosoudního vymáhání se úsek podílí také na
prevenci vzniku nových nesplácených pohledávek.
V roce 2013 jsme pokračovali v optimalizaci procesů, a to s ohledem jak na změny v legislativě, tak také
na zavedení nových činností, jejichž účelem je rychlejší vymožení pohledávky. V rámci této optimalizace
byl připraven nový proces upomínání, který zohledňuje zákazníkovu platební morálku a dle její historie
upravuje kroky vymáhání. Tento nový proces vymáhání byl nasazen na počátku roku 2014.
Do mimosoudního vymáhání bylo v průběhu roku 2013 začleněno tzv. early collection – telefonické
vymáhání se zaměřením na vysoké pohledávky v různých fázích upomínání.
Dle plánů z roku 2012 došlo k pilotnímu provozu spolupráce s externí inkasní agenturou a po ukončení
a vyhodnocení tohoto pilotního provozu byla spolupráce zařazena do standartního vymáhacího procesu.
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Po úspěšné výměně zkušeností a best practices v rámci Skupiny jsme i v roce 2013 pokračovali v této
spolupráci s kolegy.
Vymáhání pohledávek pokračovalo také mimo hranice České republiky. Po předchozích zkušenostech
bylo i v roce 2013 navázáno na spolupráci se slovenskou advokátní kanceláří.

2.4 Lidské zdroje
Rok 2013 byl klíčový pro zpracování nového systému odměňování, který bude implementován
k 1. dubnu 2014 napříč celou Skupinou.
Skupina pokračovala v celokoncernovém projektu Diversity. Vedle oblastí gender, věk a multikultura se
nově zaměřila na oblast hendikepu. Zvýšilo se zapojení žen pracujících ve společnosti do programu
„The Woman to Lead“. Novinkou v tomto programu bylo aktivní zapojení kolegů – mužů, kteří se účastnili
Diversity konference 2013.
V roce 2013 intenzivně pokračovaly dlouhodobé vzdělávací programy pro vedoucí zaměstnance call
centra a zákaznických center zaměřené na rozvoj dovedností důležitých pro dosažení požadovaných
hospodářských výsledků.
Na call centru byla nastavena nová metodika výběrového řízení a motivačního programu pro nově
nastupující zaměstnance. V souvislosti s tímto programem jsme navázali spolupráci se třemi agenturami
práce: Adecco, Manpower a Randstad.
V první polovině roku 2013 vznikla nová organizační struktura na oddělení komplexních požadavků, kde
jednotlivé týmy řídí formálně teamleadeři komplexních požadavků.
Po celý rok byl podporován projekt home office, což také přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti vůči
externímu trhu práce.
Společnost zahájila spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě
a s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné. Cílem je nejen zviditelnění a posílení
značky RWE jako významného zaměstnavatele v Moravskoslezském regionu, ale také navázání
dlouhodobé spolupráce především se studenty, kteří mohou být potenciálními zaměstnanci naší
společnosti.
Prvním počinem byla účast Společnosti na podzimním veletrhu práce pořádaném Vysokou školou
báňskou v Ostravě.
Zaměstnanci
V roce 2013 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 585.
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Struktura zaměstnanců
Středoškolské vzdělání s maturitou má 69 %, vysokoškolské 30,2 % zaměstnanců a 0,8 % středoškolské.
Průměrný věk je 34 let.
Odborná příprava a rozvoj
V roce 2013 se zaměstnanci účastnili školení, která si mohli vybírat z katalogu vzdělávacích akcí
dostupného na HR Portálu. Velkou část školení ve Společnosti tvořily kurzy na míru – týmové vzdělávací
akce.
Sociální politika
Společnost plnila závazky vyplývající z kolektivní smlouvy. V listopadu 2011 byla společně s Odborovým
svazem Transgas a Sdružením základních organizací Odborového svazu UNIOS RWE podepsána
kolektivní smlouva pro období 2012-2013. Vysoká úroveň pracovních podmínek a zaměstnaneckých
výhod tak byla garantována i v roce 2013. V prosinci 2013 byla uzavřena nová kolektivní smlouva na léta
2014-2015.
Bezpečnost a ochrana zdraví
Během roku 2013 byly ve Společnosti RWE Zákaznické služby zaznamenány tři pracovní úrazy, z toho
byl jeden s pracovní neschopností a dva bez pracovní neschopnosti. Zaznamenali jsme také šest
incidentů týkajících se oblasti BOZP.

2.5 Informační technologie
Služby informačních technologií jsou ve Skupině od roku 2005 zajišťovány společností RWE Interní
služby, s.r.o. Od roku 2011 v rámci outsourcingu IT služeb poskytuje službu správy Desktop a Printers
společnost Hewlett-Packard.
Hlavním IT projektem, který zasáhl do každodenního pracovního života zaměstnanců Společnosti, bylo
zavedení CRM – systému pro řízení zákaznických vztahů a aplikační podporu v oblastech marketingu,
prodeje, zákaznického servisu a analytického zpracování dat.
Realizační fáze projektu byla zahájena již v roce 2012. Během ní probíhal vývoj v SAP CRM a ve
stávajících systémech a příprava na straně business týmu (procesy, testovací scénáře). Bylo laděno
mnoho detailů a zpracováno mnoho změn z důvodu změn obchodních přístupů či nových kampaní.
Výsledné CRM řešení zahrnuje nasazení nového produktu SAP CRM, ale i rozsáhlé změny ve stávajících
systémech a jejich společnou integraci. Aplikace CRM otevřená na webovém prohlížeči představuje
zákaznický ekosystém pro práci s řadou integrovaných systémů v pozadí – hlavní integrované
komponenty do CRM jsou především SAP IS-U (obslužné procesy), Cisco telefonie (call centrum), DMS
(správa dokumentů), SAP BW (reporting), Adobe LiveCycle a tiskový systém (generování dokumentů
a tisky).
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V polovině roku 2013 byl SAP CRM nasazen do pilotního provozu na vybraných pracovištích Společnosti.
Zde byly pomocí reálného provozu ověřovány jednotlivé procesy na skutečných uživatelích
a zákaznících. Postupně se počet pracovišť v pilotním provozu zvyšoval až do zahájení plného provozu
ke dni 30. září 2013.
Dalším významným IT projektem, který proběhl v roce 2013, byl projekt migrace poštovních služeb do
prostředí MS Office 365. Mezi hlavní přínosy projektu patří spolehlivé využívání e-mailů a zvýšení
kapacity e-mailových schránek, kalendáře k dispozici na cestách, vysoká úroveň zabezpečení a mnohé
další možnosti, které nabízí Office 365 „cloud-based“ řešení od společnosti Microsoft. Migrace byla
dokončena v květnu 2013. Přechod na Office 365 řešení umožní v budoucnu využívat dalších výhod
(např. MS Sharepoint a Lync Online).
Za zmínku dále stojí nasazení aplikace Oracle Enterprise Single Sign-On (Oracle ESSO), která slouží pro
bezpečnou správu přihlašovacích údajů a zajišťuje jednotné přihlášení do aplikací/systémů používaných
ve Skupině. Výměna za původní SSO aplikaci proběhla v letních měsících roku 2013. Na podzim byla
spuštěna nová aplikace Helpdesk pro správu požadavků a incidentů týkajících se IT služeb. Společně
s Office 365 jsou oba tyto kroky součástí přechodu na jednotný IT standard v rámci celé skupiny
RWE AG.

2.6 Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí je jednou z priorit Společnosti. Vzhledem ke své administrativní a obchodní
povaze činnosti se společnost vyznačuje minimálním vlivem na životní prostředí. Jedním z jejích hlavních
cílů je přenášení pozitivního a odpovědného postoje k životnímu prostředí na zaměstnance
a dodavatelské subjekty. Svoji snahu o zodpovědný přístup uplatňuje nejen v plnění legislativních
požadavků, ale i ve vytváření vhodných podmínek pro prevenci vzniku a minimalizaci negativních vlivů na
všechny složky životního prostředí, a které umožní a zajistí jeho maximální ochranu.

2.7 Následné události
Do dne vyhotovení této zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad
na hodnocení podnikatelské činnosti Společnosti.

2.8 Výhled
V roce 2014 budou pokračovat aktivity zaměřené na zvýšení prodejních schopností, kvality a efektivity
obsluhy zákazníků Skupiny, čímž Společnost přispívá k celkové konkurenceschopnosti Skupiny
na energetickém trhu v České republice.
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3. Finanční část
3.1 Účetní závěrka
Firma: RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Identifikační číslo: 279 35 221
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: Zajišťování obsluhy a komunikace se zákazníky skupiny RWE
Rozvahový den: 31. prosince 2013
Datum sestavení účetní závěrky: 17. února 2014

ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Označení

AKTIVA

31.12.2013
Brutto

a

b

B.
B. I.
1.
B. II.
1.
2.
C.
C. II.
1.
2.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
D. I.
D. I. 1.
2.

1
177 654
4 342
4 108
4 108
234

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Dlouhodobý hmotný majetek
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobě poskytnuté zálohy
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající
osoba
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
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Korekce
2

31.12.2012
Netto

Netto

811
811
685
685
126

3
176 843
3 531
3 423
3 423
108

4
169 195
121
0
0
121

216

- 126

90

103

18
167 242
4 132
1 717
2 415
162 678
28 747

0
0
0
0
0
0
0

18
167 242
4 132
1 717
2 415
162 678
28 747

18
162 437
3 008
1 617
1 391
159 429
72 488

119 009

0

119 009

74 227

0
2 305
12 554
63
432
7
425
6 070
6 058
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2 305
12 554
63
432
7
425
6 070
6 058
12

2 179
1 813
8 610
112
0
0
0
6 637
6 630
7

-

Označení

PASIVA

a

b

A.
A.
A.
A.
A.
A.
B.
B.

I.
I.
III.
III.
V.

1.
1.

I.
1.
2.

B. III.
B. III.

C. I.
C. I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

31.12.2013 31.12.2012
6

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
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176 843
73 445
10 000
10 000
1 000
1 000
62 445
102 904
16 967
4 257
12 710
85 937
53 688
12 266
6 770
3 624
8 725
864
494
494

7
169 195
59 983
10 000
10 000
1 000
1 000
48 983
108 638
7 322
0
7 322
101 316
63 586
12 221
6 772
1 991
15 911
835
574
574

Firma: RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Identifikační číslo: 279 35 221
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: Zajišťování obsluhy a komunikace se zákazníky skupiny RWE
Rozvahový den: 31. prosince 2013
Datum sestavení účetní závěrky: 17. února 2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení

Skutečnost v účetním
období

TEXT

2013
a
II.
II.
B.
B.

C.
C.

D.
E.
G.
H.

N.
O.
Q.
Q.

R.

b

Výkony
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby
+
Přidaná hodnota
Osobní náklady
1. Mzdové náklady
2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
3. Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a
komplexních nákladů
IV.
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření
X.
Výnosové úroky
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
Daň z přijmů za běžnou činnost
1. - splatná
2. - odložená
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné náklady
*
Mimořádný výsledek hospodaření
***
Výsledek hospodaření za účetní období
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
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2012

1
867 237
867 237
498 220
5 282
492 938
369 017
280 674
189 735
71 018
19 921
690
713

2
844 076
844 076
502 770
4 992
497 778
341 306
274 164
183 250
68 972
21 942
21
33

5 388

1 585

229
1 480
80 301
81
2
0
238
- 159
17 697
18 721
- 1 024
62 445
0
0
62 445
80 142

236
2 489
63 250
82
21
13
155
- 81
14 554
14 710
- 156
48 615
- 368
368
48 983
63 537

RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Účetní závěrka
za rok končící 31. prosince 2013

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2013

(tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu 2012

Základní
kapitál

Zákonný
rezervní fond

Nerozdělený
zisk

10 000

1 000

54 810

65 810

0
0

0
0

- 54 810
48 983

- 54 810
48 983

10 000

1 000

48 983

59 983

0
0

0
0

- 48 983
62 445

- 48 983
62 445

10 000

1 000

62 445

73 445

Vyplacené podíly na zisku
Výsledek hospodaření za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2012
Vyplacené podíly na zisku
Výsledek hospodaření za účetní období
Zůstatek k 31. prosinci 2013
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Celkem

RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Účetní závěrka
za rok končící 31. prosince 2013

Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosince 2013
(tis. Kč)
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

2013

2012

80 142

63 169

713
5 388
- 79

33
1 585
- 61

A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A*

Úpravy o nepeněžní operace:
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek a rezerv
Vyúčtované výnosové úroky
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a
změnami pracovního kapitálu

86 164

64 726

A.2
A.2.1
A.2.2
A**

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

39 820
- 15 459
110 525

3 342
6 118
74 186

A.3
A.4
A.5

Úroky vyplacené
Úroky přijaté
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-2
81
- 12 284

- 21
82
- 13 134

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

98 320

61 113

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

- 4 123

0

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

- 4 123

0

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1
C.1.1

Změna stavu vlastního kapitálu:
Vyplacené podíly na zisku

- 48 983

- 54 810

C***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

- 48 983

- 54 810

Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

45 214

6 303

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku

74 227

67 924

119 441

74 227

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
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3.2 Příloha účetní závěrky
Všeobecné informace

1

1.1 Základní informace o Společnosti
RWE Zákaznické služby, s.r.o. (dále „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 30666 dne 27. července 2007 a její sídlo je Ostrava Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je
zajišťování obsluhy a komunikace se zákazníky skupiny RWE. Identifikační číslo Společnosti
je 279 35 221.
Jediným společníkem Společnosti k 31. prosinci 2013 je RWE Česká republika a.s. Jediný společník
Společnosti se Společností neuzavřel smlouvu o převodu zisku.
Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, je jednatel.
Jednatel k 31. prosinci 2013:
Ing. Lumír Nováček
Společnost udělila prokuru dvěma prokuristům. Prokuristé jednají vždy společně.
Prokuristé k 31. prosinci 2013:
Ing. Leona Schovancová
Ing. Pavel Sulek

Společnost je členěna následujícím způsobem:


úsek vymáhání pohledávek,



úsek fakturace,



úsek call centra,



úsek zákaznických center,



úsek reklamací a rozvoje,



odbor financí.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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2

Účetní postupy

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

2.2 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.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně 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. Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných
pro daňové účely.
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.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahujícího 40 tis. Kč za rok je aktivováno.
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 tis. Kč do 10 tis. Kč za položku je považován za zásoby
a účtován do nákladů při spotřebě a je evidován v podrozvahové evidenci.

2.3 Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám.
Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek
a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám
za spřízněnými stranami.
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2.4

Peníze a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně
přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu.
Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově
směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají
významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše
tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.
Pohledávka resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu je vykazován(a) v rámci přehledu
o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý
z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních
tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty.
Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody.

2.5

Přepočet cizích měn

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

2.6

Tržby

Společnost poskytuje své služby převážně společnostem skupiny RWE v České republice a Slovenské
republice. Jedná se zejména o výnosy z poskytování služeb v oblasti fakturace, vymáhání pohledávek,
osobního a písemného styku se zákazníky regionálních distribučních a plynárenských společností
kategorie maloodběr a domácnosti, poskytování služeb call centra a poskytování služeb v oblasti akvizic.
Tržby z poskytnutých služeb jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev
a daně z přidané hodnoty.

2.7

Rezervy

Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto
závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.
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Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň
z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako
krátkodobá pohledávka.

Zaměstnanecké požitky

2.8

Na nevybranou dovolenou a zaměstnanecké benefity vyplývající z kolektivní smlouvy Společnost vytváří
rezervu.
Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří rezervu. Při tvorbě rezervy Společnost
zohledňuje očekávaný průměrný celoroční poměr odvodů na sociální a zdravotní pojištění vůči mzdovým
nákladům.
K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu.
Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění a životní pojištění prostřednictvím
příspěvků do nezávislých penzijních fondů.

Odložená daň

2.9

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku
v rozvaze

a jejich

daňovou

hodnotou.

Odložená

daňová

pohledávka

je

zaúčtována,

pokud

je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

2.10

Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:


strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti,
kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,



strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti,



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.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 11 Transakce se
spřízněnými stranami.

2.11

Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých

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

2.12

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.

3

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný
majetek

(tis. Kč)
2013

2012

0

0

Přírůstky
Odpisy

4 108
- 685

0
0

Zůstatková hodnota k 31. prosinci

3 423

0

Zůstatková hodnota k 1. lednu

Dlouhodobý hmotný majetek
(tis. Kč)
2013

2012

Zůstatková hodnota k 1. lednu

121

154

Přírůstky
Odpisy

15
- 28

0
- 33

Zůstatková hodnota k 31. prosinci

108

121

4

Pohledávky

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší
než 5 let.
Položka Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba představuje k 31. prosinci 2013 a 2012 peněžní
ekvivalenty z titulu cash-poolingu, viz poznámka 15 Přehled o peněžních tocích.
Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2013 činily 246 tis. Kč (k 31. prosinci 2012 nebyly).
Pohledávky za spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 11 Transakce se spřízněnými stranami.
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5

Vlastní kapitál

Společnost byla do 19. prosince 2012 plně vlastněna společností RWE Transgas, a.s., se sídlem
v Praze-Strašnicích, zapsanou v České republice. K datu 20. prosince 2012 došlo k převodu obchodního
podílu z RWE Transgas, a.s. na RWE Česká republika a.s., se sídlem v Praze-Strašnicích (dále jen
„Společník“). Změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. ledna 2013. Mateřská společnost
celé skupiny je společnost RWE Aktiengesellschaft, se sídlem Opernplatz 1, 451 28 Essen, zapsaná
ve Spolkové republice Německo.
Dne

1.

ledna

2013

došlo

k přejmenování

společnosti

RWE

Transgas,

a.s.

na RWE Supply & Trading CZ, a.s.
Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi společníky,
ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát.

Dne 20. března 2013 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a rozhodl
o vyplacení podílu na zisku za rok 2012 ve výši 48 983 tis. Kč.

6

Rezervy

(tis. Kč)
31. prosince 2013

31. prosince 2012

3 000
3 465
894
217
5 134
4 257

0
3 928
528
134
2 732
0

16 967

7 322

Rezerva na restrukturalizaci
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou
Rezerva na akciový opční program manažerů
Rezerva na zaměstnanecké požitky
Rezerva na odměny a bonusy zaměstnanců
Daň z příjmů snížená o zálohy
Rezervy celkem

Zálohy na daň z příjmu ve výši 14 496 tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2013
(k 31. prosinci 2012: 16 824 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 18 753 tis. Kč
vytvořenou k 31. prosinci 2013 (k 31. prosinci 2012: 14 645 tis. Kč).

26

RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Příloha účetní závěrky
za rok končící 31. prosince 2013

7

Závazky a budoucí závazky

(tis. Kč)
Závazky z obchodních vztahů:

31. prosince 2013

31. prosince 2012

53 683

62 302

- do splatnosti
- po splatnosti

Závazky z obchodních vztahů celkem
Ostatní závazky:

- do splatnosti

5

1 284

53 688

63 586

32 249

37 730

Ostatní závazky celkem

32 249

37 730

Krátkodobé závazky celkem

85 937

101 316

Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem

85 937

101 316

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají
splatnost delší než 5 let.
Ostatní závazky k 31. prosinci 2013 představovaly zejména závazky vůči státu z titulu daně z přidané
hodnoty a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 3 624 tis. Kč (k 31. prosinci 2012:
1 991 tis. Kč), závazky za zboží nebo služby nevyfakturované třetí stranou ke konci roku, ve výši
8 725 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 15 911 tis. Kč), závazky vůči zaměstnancům z titulu prosincových mezd
ve výši 12 266 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 12 221 tis. Kč) a závazky na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění z titulu prosincových mezd ve výši 6 770 tis. Kč (k 31. prosinci 2012: 6 772 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.
Závazky za spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 11 Transakce se spřízněnými stranami.
Dále má Společnost smluvní závazky, nezahrnuté v rozvaze, které vychází z uzavřených smluv
o operativním pronájmu:
(tis. Kč)
Splatné do 1 roku
- z toho na dobu neurčitou

31. prosince 2013

31. prosince 2012

23 327

18 953

7 386

6 734

Splatné v období 2 - 5 let

21 009

20 984

Celkem

44 336

39 937
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8

Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:
(tis. Kč)
2013

2012

Splatnou daň (19 %)
Odloženou daň
Úpravu daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného
daňového přiznání

18 753
- 1 024

14 644
- 156

- 32

66

Celkem daňový náklad

17 697

14 554

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2013 a následující).
Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
(tis. Kč)
31. prosince 2013

31. prosince 2012

Rezervy a opravné položky

2 415

1 391

Čistá odložená daňová pohledávka

2 415

1 391

9

Tržby

Výnosy z provozní činnosti:
(tis. Kč)
Tržby z poskytování služeb společnostem ve skupině
Tržby z poskytování služeb společnostem mimo skupinu
Prodej vlastních výrobků a služeb celkem
Jiné výnosy
Výnosy z provozní činnosti celkem

2013

2012

867 201

844 076

36

0

867 237

844 076

229

236

867 466

844 312

10 Zaměstnanci
Osobní náklady (tis. Kč)

Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců během roku

2013

2012

2013

2012

Vedení Společnosti
Ostatní zaměstnanci

12 341
268 333

14 242
259 922

6
579

6
580

Celkem

280 674

274 164

585

586

Vedení Společnosti zahrnuje jednatele, ostatní ředitele a vedoucí zaměstnance, kteří jsou jim přímo
podřízeni.
Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 11 Transakce se spřízněnými
stranami.
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11 Transakce se spřízněnými stranami
Společnost se podílela na následujících transakcích se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)

2013

2012

Regionální plynárenské společnosti

558 733

544 400

Ostatní provozovatelé distribučních soustav

305 451

297 103

42

51

Výnosy

RWE Supply & Trading CZ, a.s.
Úrokové výnosy

81

82

3 017

2 522

867 324

844 158

Regionální plynárenské společnosti

22 640

19 053

RWE Česká republika a.s.

Ostatní společnosti skupiny RWE
Celkem
Náklady

63 438

0

RWE Supply & Trading CZ, a.s.

0

45 643

Nákladové úroky

2

21

Ostatní společnosti skupiny RWE

215 786

262 375

Celkem

301 866

327 092

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(tis. Kč)
Pohledávky (včetně cash-poolingu)
RWE Česká republika a.s.

119 009

0

0

74 234

Regionální plynárenské společnosti

12 107

50 205

Ostatní provozovatelé distribučních soustav

29 081

30 747

RWE Supply & Trading CZ, a.s.

Ostatní společnosti skupiny RWE

9

0

160 206

155 186

4 300
0
21 158

0
6 642
12 065

0

5

Ostatní společnosti skupiny RWE

21 978

46 948

Celkem

47 436

65 660

Celkem
Závazky
RWE Česká republika a.s.
RWE Supply & Trading CZ, a.s.
Regionální plynárenské společnosti
Ostatní provozovatelé distribučních soustav

Půjčky poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami.
Vedoucím zaměstnancům a jednateli Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Jednateli Společnosti
nebyla v roce 2013 za výkon funkce jednatele vyplacena odměna (2012: 217 tis. Kč.). Tato odměna je
součástí osobních nákladů.
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RWE Zákaznické služby, s.r.o.
Příloha účetní závěrky
za rok končící 31. prosince 2013

12 Odměna auditorské společnosti
Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky
mateřské společnosti skupiny.

13 Potenciální závazky
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2013
a 2012.

14 Přehled o peněžních tocích
Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují:
(tis. Kč)

31. prosince 2013

31. prosince 2012

Ceniny
Účty v bankách
Pohledávka z Cash-poolingu

7
425
119 009

0
0
74 227

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem

119 441

74 227

15 Následné události
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku
k 31. prosinci 2013.

17. února 2014

Ing. Lumír Nováček
jednatel
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4. Zpráva nezávislého auditora
4.1 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce
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4.2 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích
mezi propojenými osobami
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5. Zpráva jednatele Společnosti o vztazích mezi
propojenými osobami k 31. prosinci 2013
Vzhledem k tomu, že společnost RWE Zákaznické služby, s.r.o., (dále jen „Společnost“) neuzavřela coby
ovládaná osoba ovládací smlouvu, která by byla účinná v roce 2013, zpracovala Společnost v souladu
s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi
Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými
ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“) za rok 2013, pokud jsou tyto propojené osoby
Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2013 a společník
Společnosti má možnost se s ní seznámit ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

1. Ovládající osoby
V uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami:
a)

přímo


RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 24275051,
která byla jediným společníkem Společnosti

b)

nepřímo


RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské
království, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Česká republika, a.s., a



RWE Aktiengesellschaft (dále jen „RWE AG“), se sídlem Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková
republika Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V.

2. Další propojené osoby
Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly
v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících
osob a ostatních dostupných informací vyhotovila Společnost tuto zprávu. Schéma propojení a ovládání
společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2013 je uvedeno v příloze č. 2.

3. Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami, plnění a protiplnění
poskytnutá a přijatá
V posledním účetním období byly mezi Společností a propojenými osobami uzavřeny smlouvy uvedené
v příloze č. 1. Plněním těchto smluv, i smluv uzavřených v minulých účetních obdobích, nevznikla
Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy
o jejich úhradě. Hodnota plnění a protiplnění v účetním období mezi propojenými osobami je uvedena
v příloze účetní závěrky k 31. prosinci 2013.
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4. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob
V posledním účetním období neučinila Společnost v zájmu propojených osob žádné právní úkony.

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

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

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

8. Závěr
Tato zpráva byla jednatelem Společnosti schválena dne 20. února 2014 a byla předložena k přezkoumání
auditorovi Společnosti, který ověřuje účetní závěrku ve smyslu zvláštního zákona.

V Ostravě dne 11. března 2014

Ing. Lumír Nováček
jednatel
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Příloha č. 1
Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami v posledním
účetním období
Smluvní strana

Smluvní typ/předmět smlouvy

RWE Supply & Trading CZ, a.s.
RWE Česká republika a.s.

Dohoda o ukončení smluv

RWE Interní služby, s.r.o.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Severomoravská plynárenská, a.s.

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Východočeská plynárenská, a.s.

RWE Energie, a.s.

Dodatek č. 2, 3 a 4 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů
Smlouva o poskytování Korporátních služeb
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování Korporátních služeb
Smlouva o poskytování SLA služeb v oblasti Procurement & Services
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování SLA služeb v oblasti Procurement &
Services
Dohoda o ukončení smlouvy
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti SLA informační
technologie
Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií, pronájmu,
logistiky a zúčtování mobilních telefonů a IP telefonů
Dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti informačních
technologií, pronájmu, logistiky a zúčtování mobilních a IP telefonů
Smlouva o poskytnutí práv k nehmotnému majetku
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti řízení bezpečnosti
Dohoda o ukončení smlouvy
Dodatek č. 7 a 8 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 9 a 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Call centra
Dodatek č. 9, 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti osobního
a písemného kontaktu se zákazníky
Dodatek č. 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti vymáhání
pohledávek
Dodatek č. 4, 5 a 6 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Akvizic
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
Dodatek č. 15, 16 a 17 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Dodatek č. 7 a 8 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 9 a 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Call centra

Počet
smluv
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
2
3
1
3
2
2

Dodatek č. 9, 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti osobního
a písemného kontaktu se zákazníky

3

Dodatek č. 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti vymáhání
pohledávek
Dodatek č. 4, 5 a 6 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Akvizic
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
Dodatek č. 14 a 15 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Dodatek č. 7 a 8 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 9 a 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Call centra

2
3
1
2
2
2

Dodatek č. 9, 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti osobního
a písemného kontaktu se zákazníky
Dodatek č. 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti vymáhání
pohledávek
Dodatek č. 4, 5 a 6 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Akvizic
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Dodatek č. 7, 8 a 9 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 9, 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Call centra

3
2
3
1
1
3
3

Dodatek č. 9, 10, 11 a 12 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti osobního
a písemného kontaktu se zákazníky

4

Dodatek č. 10, 11 a 12 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti vymáhání
pohledávek
Dodatek č. 4, 5 a 6 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Akvizic
Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
Dodatek č. 11, 12, 13 a 14 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

3
3
2
4
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SMP Net, s.r.o.

JMP Net, s.r.o.

VČP Net, s.r.o.

RWE GasNet, s.r.o.

RWE Energo, s.r.o.
RWE Group Business Services CZ, s.r.o.
RWE Key Account CZ, s.r.o.

NET4GAS, s.r.o.

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Call centra
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti osobního a písemného
kontaktu se zákazníky
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti vymáhání pohledávek
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
a elektronické komunikace
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Call centra
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti osobního a písemného
kontaktu se zákazníky
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti vymáhání pohledávek
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
a elektronické komunikace
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Call centra
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti osobního a písemného
kontaktu se zákazníky
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti vymáhání pohledávek
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
a elektronické komunikace
Dodatek č. 9 a 10 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 11 a 12 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Call centra
Dodatek č. 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti osobního
a písemného kontaktu se zákazníky
Dodatek č. 10 a 11 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti vymáhání
pohledávek
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
a elektronické komunikace
Smlouva o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Účetnictví, financí a daní
Dodatek č. 3 a 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Fakturace
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Tiskového centra
Dohoda o ukončení smlouvy
Dohoda o ukončení smlouvy
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1

Příloha č. 2
Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE
k 31. prosinci 2013
RWE Aktiengesellschaft
100,00 % RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH
98,00 % RWE East, s.r.o.
51,00 % EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci
100,00 % RWE Gas International N.V.
100,00 % RWE Česká republika a.s.
100,00 % RWE Zákaznické služby, s.r.o.
100,00 % RWE Gas Storage, s.r.o.
100,00 % RWE Gas Slovensko, s.r.o.
100,00 % RWE Energo, s.r.o.
98,20 % TEPLO Rumburk, s.r.o.
65,04 % RWE Grid Holding, a.s.
100,00 % RWE Distribuční služby, s.r.o.
100,00 % JMP DS, s.r.o.
100,00 % RWE GasNet, s.r.o.
49,00 % RWE Group Business Services CZ, s.r.o.
100,00 % RWE Supply & Trading CZ, a.s.
100,00 % RWE Energie, a.s. *
100,00 % RWE Key Account CZ, s.r.o. **
100,00 % Východočeská plynárenská, a.s. **
100,00 % Severomoravská plynárenská, a.s. **
100,00 % Jihomoravská plynárenská, a.s. **
100,00 % RWE Gas Transit, s.r.o.
100,00 % RWE Service GmbH
51,00 % RWE Group Business Services CZ, s.r.o.
100,00 % RWE IT GmbH
99,00 % RWE IT Czech s.r.o.
100,00 % RWE Interní služby, s.r.o. ***
2,00 % RWE East, s.r.o.
1,00 % RWE IT Czech s.r.o.
*
**
***

společnost od 1. ledna 2014 změnila právní formu na společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
společnosti zanikly k 1. lednu 2014 v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností RWE Energie, a.s.
společnost zanikla k 1. lednu 2014 v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností RWE IT Czech s.r.o.
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