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Představení Skupiny ČEZ 
 
Skupina ČEZ je integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy 
a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, 
obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti 
Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 26 tisíc zaměstnanců. 
Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním 
kapitálu (ke dni 31. 12. 2015) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze 
cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE. 
Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti, 
jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie 
reflektuje zásadní proměnu energetického trhu v Evropě. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva 
maximálně efektivním způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. 
Další prioritou je nabízet svým zákazníkům širokou paletu produktů a služeb v synergii s prodejem elektřiny 
a plynu. Třetí prioritou je aktivně investovat do perspektivních energetických aktiv se zaměřením na region 
střední Evropy a do podpory moderních technologií v raném stádiu vývoje. 

 
 
V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, 
obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn 
a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné 
a bioplynové zdroje. 
V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina 
ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a 
na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví 
a zajišťující její financování. 
V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. 
Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména 
v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 
Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné 
chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina 
ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové 
technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, 
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stálý růst vnitřní efektivity, podporu inovací a zlepšování u segmentů podnikání i zaměstnanců v zájmu růstu 
hodnoty Skupiny ČEZ v měnícím se prostředí.   
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
 
 
Akcionáři společnosti Elektrárna Tisová, a.s.: 
 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Elektrárna Tisová, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2015, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2015, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2015 a přílohy této 
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti 
Elektrárna Tisová, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 
Odpovědnost auditora 
 
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o 
auditorech, mezinárodními auditorskými standardy 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. 
 
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. 
Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k 
účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, 
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.  
 
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 
 
Výrok auditora 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Elektrárna Tisová, a.s., k 31. prosinci 
2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2015 v souladu s českými 
účetními předpisy. 
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Přehled vybraných ukazatelů společnosti 
Vybrané ukazatele roku 2015     
Provozní výnosy mil. Kč 498 
Provozní náklady mil. Kč -370 
Provozní zisk (provozní výsledek hospodaření) mil. Kč 128 
Provozní zisk před odpisy, opravnými položkami a prodejem majetku (EBITDA) mil. Kč 141 
Zisk po zdanění mil. Kč 111 
Aktiva celkem mil. Kč 1 034 
Vlastní kapitál mil. Kč 747 
Dlouhodobý majetek mil. Kč 174 
Investice do dlouhodobého majetku (CAPEX) mil. Kč 20 
Provozní cash flow mil. Kč 114 
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. počet 172 
Instalovaný výkon MW 289 
Výroba elektrické energie (brutto) GWh 365 
Dodávka elektřiny do sítí netto GWh 311 
Dodávka tepla pro teplárenské účely TJ 265 
          z toho dodávka tepla cizím odběratelům TJ 246 

Vlastnická struktura 
Základní kapitál Elektrárny Tisová, a.s., k 31. 12. 2015 činil 639 mil. Kč.  
K uvedenému datu měla společnost jediného akcionáře, kterým je ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 
140 53, identifikační číslo: 452 74 649.  
Společnost měla k 31. 12. 2015 celkem 639 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve 
jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč/akcii. 
 

Vybrané události roku 2015 a 2016 do uzávěrky výroční zprávy 
Akciová společnost Elektrárna Tisová, a.s., vznikla a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 23. 8. 2012.  
Základní kapitál činil 20.000.000,-- Kč.  
Jediným akcionářem ve společnosti Elektrárna Tisová, a.s., je společnost ČEZ, a. s. 
 
Společnost ČEZ, a. s., jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Tisová, a.s., v působnosti valné hromady 
společnosti Elektrárna Tisová, a.s., a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), učinila dne 9. června 2015 rozhodnutí o 
zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a.s., z původní výše 20.000.000,-- Kč o částku 619. 
000.000,-- Kč na celkovou novou výši 639.000.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem 
představovaným částí obchodního závodu společnosti ČEZ, a. s., organizační jednotka Elektrárna Tisová. 
 
Dne 14. 9. 2015 byla uzavřena smlouva o vkladu části obchodního závodu. Hodnota nepeněžitého vkladu 
byla zjištěna k 31. prosinci 2014 (den ocenění) znaleckým posudkem č. 656/20/2015  ze dne 28. dubna 
2015 zpracovaným pro tento účel společností ZNALEX, s. r. o. Cena nepeněžitého vkladu ke dni ocenění dle 
tohoto znaleckého posudku činila 619.299.000,-- Kč. 
 
Vklad byl vnesen 1. 10. 2015. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku a jmenovitou 
hodnotou upsaných akcií ve výši 299.000,-- Kč byl vykázán jako emisní ážio. 
 
K datu vkladu byla uzavřena smlouva o přepracování, na základě, které společnost Elektrárna Tisová, a.s., 
dodává vyrobenou elektřinu společnosti ČEZ, a.s. 
 
K datu vkladu vypracovala společnost ZNALEX, s.r.o., dne 21. 12. 2015 aktualizaci znaleckého posudku, ve 
které stanovila, že cena nepeněžitého vkladu k 1. 10. 2015 činila 106.675.000,-- Kč. 
 
Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti ČEZ, a. s., při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
Elektrárna Tisová, a.s., které bylo pořízeno ve formě notářského zápisu NZ 4382/2015, N 4308/2015 ze dne 
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20. října 2015, bylo rozhodnuto o změně podoby všech akcií společnosti Elektrárna Tisová, a.s., tedy o jejich 
přeměně z cenných papírů na zaknihované cenné papíry. 
 
 
 
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením byla k 1. lednu 2016 odštěpena část jmění společnosti 
ČEZ Teplárenská, a.s., v lokalitě Tisová, a následně sloučena se jměním společnosti Elektrárna Tisová, a.s. 
Zároveň dne 15. prosince 2015 byla uzavřena pachtovní smlouva mezi ČEZ Teplárenská, a.s., (jako 
pachtýřem) a společností Elektrárna Tisová, a.s., (jako propachtovatelem), na jejímž základě dojde od 1. 
ledna 2016 k propachtování části závodu Elektrárna Tisová, a.s. 
 
 

Orgány společnosti Elektrárna Tisová, a.s. 
 

Valná hromada 
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Společnost měla v roce 2015 jediného akcionáře, proto se 
v souladu se stanovami společnosti nekonaly valné hromady a působnost valné hromady vykonával tento 
akcionář. 

Způsob jednání valné hromady 
Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

- rozhodnutí o změně stanov, 
- volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, 
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a jejich změn, včetně 

stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkolů (kritérií – KPI) 
- schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní 

předpis, i mezitímní účetní závěrky, 
- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení dividend, tantiém a přídělů do 

jednotlivých fondů,  
- rozhodnutí o úhradě ztráty, 
- rozhodnutí o zrušení společnost s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení 

jeho smlouvy o výkonu funkce, případně její změny, a o schválení návrhu na rozdělení likvidačního 
zůstatku, 

- schválení převodu, zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové jeho části, která by 
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti, 

- schválení koncepce podnikatelské činnosti společnosti a jejích změn, 
- schválení podnikatelského plánu (pětiletého) společnosti a jeho změn, 
- projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v termínu, kdy je 

valnou hromadou schvalována řádná účetní závěrka, 
- určení auditora k provedení povinného auditu, 
- rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a 

družstev stanoví jinak, 
- rozhodnutí o omezení jednatelského oprávnění představenstva, 
- udělování pokynů členům představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada 

může zejména zakázat členům představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, 
- rozhodnutí o celkovém finančním objemu darů, které může společnost poskytnout ve stanoveném 

období, 
- rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům 

představenstva, dozorčí rady a zaměstnancům, kteří jsou osobou blízkou členům představenstva 
nebo dozorčí rady, 

- další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. 
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Způsob rozhodování valné hromady 
- Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti akcionářů majících akcie se jmenovitou 

hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování 
způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm 
akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, 
vykonávat. 

- Hlasovací právo akcionáře je spojeno s akcií. Na každou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet 
hlasů ve společnosti je 639. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná 
hromada nerozhodne jinak. 

- Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon 
nevyžadují vyšší počet hlasů. 

- Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné při výkonu působnosti valné hromady musí být vyhotoveno 
v písemné formě a doručeno představenstvu. V případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady 
pořizuje veřejná listina, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Jediný akcionář 
má právo požadovat, aby se rozhodování v rámci působnosti valné hromady účastnilo 
představenstvo i dozorčí rada. 

 

Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2015 
V roce 2015 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti v těchto záležitostech: 
 
odvolal Mgr. Petra Diviše z funkce člena dozorčí rady a zvolil pana Ing. Jiřího Svobodu do funkce člena 
dozorčí rady, 
rozhodl o schválení zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a.s., 
rozhodl o změně podoby akcií společnosti Elektrárna Tisová, a.s. 
vzal na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 
2014, 
vzal na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2014, 
vzal na vědomí zprávu o vztazích za rok 2014, 
schválil řádnou účetní závěrku za rok 2014, 
schválil převod ztráty společnosti Elektrárna Tisová, a.s. za rok 2014, 
odvolal pana Ing. Petra Kreissla z funkce člena představenstva a zvolil pana Ing. Miroslava Strnada do funkce 
člena představenstva, 
odvolal paní Mgr. Ditu Svatošovou a pana Mgr. Tomáše Petráně z funkce člena představenstva, 
zvolil paní Ing. Danu Kaslovou a pana Ing. Marcela Frimla do funkce člena představenstva, 
schválil smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi paní Ing. Danou Kaslovou a 
společnosti Elektrárna Tisová, a.s., 
schválil smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi panem Ing. Marcelem Frimlem a 
společnosti Elektrárna Tisová, a.s., 
schválil smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi panem Ing. Miroslavem Strnadem a 
společností Elektrárna Tisová, a.s., 
určil auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2015, 
udělil souhlas se záměrem rozdělení společnosti odštěpením sloučením, 
udělil souhlas s k pachtu části závodu společnosti. 

 

Dozorčí rada 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na 
činnost společnosti. S výsledky své činnosti seznamuje valnou hromadu, respektive jediného akcionáře. 
 

Složení a činnost dozorčí rady 
Dozorčí rada má 3 členy. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady. Funkční období člena 
dozorčí rady je čtyři roky. 
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Dozorčí radě přísluší přezkoumávat: 

- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, 
- návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti 

dividend i  tantiém,  
- návrh na úhradu ztráty,  
- zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou zprávu 

projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (slovy tří) měsíců od skončení účetního období, 
- a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě, 

 
Dozorčí radě dále přísluší projednávat: 

- průběžné výsledky hospodaření společnosti, 
- výroční zprávu společnosti. 

 
Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k právním jednáním, 
jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v čl. 12 odst. 5 stanov společnosti.  
 
Dozorčí rada dává představenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v čl. 12 odst. 6 stanov společnosti. 
 
V roce 2015 se uskutečnilo 8 zasedání dozorčí rady. 
 

Způsob rozhodování dozorčí rady 
- dozorčí rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při 

rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. 
- dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti 

hlasů nerozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. 
- dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí dozorčí rady mimo 
zasedání je třeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady. Vyjádření každého 
člena dozorčí rady, tj. souhlas nebo nesouhlas se způsobem rozhodování mimo zasedání a souhlas 
nebo nesouhlas s návrhem rozhodnutí dozorčí rady, musí být učiněno a doručeno ve stanovené 
lhůtě a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí 
dozorčí rady musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady. 

- při rozhodování dozorčí rady mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda dozorčí rady, 
příp. pověření člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. 

 

Členové dozorčí rady 
předseda:   Ing. Jiří Svoboda, nar. 19. března 1977 den vzniku členství: 1. dubna 2015 
místopředseda:   Ing. Jiří Pačovský, nar. 1. července 1959 den vzniku členství: 1. března 2014 
člen:    Ing. Jana Loučková, nar. 1. února 1962 den vzniku členství: 1. března 2014 
 
Dne 31. března 2015 došlo k zániku členství a funkce předsedy dozorčí rady pana Mgr. Petra Diviše. 
   
Dne 14. dubna 2015 došlo ke vzniku funkce předsedy dozorčí rady Ing. Jiřího Svobody.  
Dne 5. března 2015 došlo ke vzniku funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Jiřího Pačovského. 

 

Představenstvo 
Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jehož členové jednají za společnost.  
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Složení a činnost představenstva 
Představenstvo má 3 členy. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu představenstva. Členy 
představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je čtyři roky. 
 
Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami 
vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu.  
Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo může svým rozhodnutím pověřit své 
jednotlivé členy výkonem obchodního vedení v určité oblasti a zároveň vymezí jejich působnost.  
 
Do působnosti představenstva dále náleží zejména: 

- zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 
- informovat dozorčí radu o záležitostech společnosti, 
- svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného akcionáře o učinění rozhodnutí při výkonu 

působnosti valné hromady, 
- vykonávat platná usnesení valné hromady, 
- rozhodovat o mzdové politice společnosti, 
- uzavírat za společnost po předchozím schválení valnou hromadou smlouvy o výkonu funkce se 

členy představenstva a členy dozorčí rady. 
 
Představenstvo je povinno vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady k realizaci těchto svých 
rozhodnutí:  

- investici s celkovým finančním objemem převyšujícím 10.000.000,-- Kč, 
- jakékoliv dispozici s majetkovými účastmi (podíly) společnosti na jiných právnických osobách, 
- přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, nebo k realizaci jiné finanční operace s celkovým 

finančním objemem převyšujícím 10.000.000,-- Kč; to neplatí ve vztahu mezi ovládajícími a 
ovládanými osobami či mezi ovládanými osobami navzájem pro finanční operace v rámci investic, k 
nimž již dozorčí rada udělila svůj souhlas, nebo v rámci ročních plánů, k nimž již dozorčí rada udělila 
kladné stanovisko a pro krátkodobé finanční operace do jednoho roku,  

- zastavení nebo zcizení nemovité věci, pokud její účetní zůstatková hodnota převyšuje 3.000.000,--Kč, 
- nájmu nebo pachtu nemovité věci na dobu neurčitou nebo delší než 6 měsíců v případě nájmu nebo 

pachtu na dobu určitou, pokud její účetní zůstatková hodnota převyšuje 3.000.000,-- Kč; to neplatí 
pro nájem nebo pacht nemovitých věcí ve vztahu mezi ovládajícími a ovládanými osobami či mezi 
ovládanými osobami navzájem, 

- uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost zastavit nebo zcizit movitý majetek, jehož účetní 
zůstatková hodnota převyšuje 10.000.000,-- Kč, ledaže se jedná o smlouvu v rámci běžného 
obchodního styku, 

- zajištění dluhu formou ručení ve prospěch třetích osob (mimo vztah mezi ovládajícími a ovládanými 
osobami či mezi ovládanými osobami navzájem). 
 

Představenstvo si musí vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem: 
- k záměru svolání valné hromady a stanovení pořadu jejího jednání,   
- k podkladovým materiálům, pro valnou hromadu v úplném znění, včetně návrhů usnesení, 
- k návrhu ročního plánu (rozpočtu) a k jeho změnám, 
- k návrhu určení působnosti a zodpovědnosti v určité části obchodního vedení jednotlivých členů 

představenstva,  
- k návrhu provedení zásadních změn organizace společnosti, 
- k návrhu zástupců společnosti do orgánů těch společností, kde má společnost majetkovou účast, 
- k návrhu zřídit další fondy společnosti a pravidlům pro jejich použití, 
- k rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, případně ekologického auditu a v 

souladu se zákonem zpřístupnění informací z něho vyplývajících, čímž není vyloučeno nebo 
omezeno oprávnění představenstva rozhodnout v rámci obchodního vedení společnosti o provedení 
takového auditu samostatně, bez rozhodnutí valné hromady pro potřeby společnosti. 

 
Představenstvo musí informovat dozorčí radu zejména o: 

- významných smlouvách uzavřených s odběrateli a dodavateli, 
- smlouvách uzavíraných nad rámec běžného obchodního styku, 
- uzavření manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci, 
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- změnách organizačního řádu a podpisového řádu společnosti, 
- mzdovém vývoji ve společnosti. 

 
Představenstvo je povinno předkládat dozorčí radě: 

- k přezkoumání řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku, 
- k přezkoumání návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení 

výše a splatnosti dividend i tantiém,  
- k přezkoumání návrh na úhradu ztráty,  
- k přezkoumání zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada 

danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období, 
- k projednání průběžné výsledky hospodaření společnosti, 
- k projednání výroční zprávu společnosti. 

 
V roce 2015 se uskutečnilo 19 zasedání představenstva. 

Způsob rozhodování představenstva 
Představenstvo je způsobilé usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má 
každý z členů představenstva jeden hlas. 
Představenstvo přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů 
nerozhoduje hlas předsedy představenstva. 
Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických 
prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí představenstva mimo zasedání je třeba 
souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů představenstva. Vyjádření každého člena představenstva, tj. 
souhlas nebo nesouhlas se způsobem rozhodování mimo zasedání a souhlas nebo nesouhlas s návrhem 
rozhodnutí představenstva, musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě a prokazatelným způsobem. 
Takto přijaté rozhodnutí představenstva musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. 
Při rozhodování představenstva mimo zasedání zajistí předseda, nebo místopředseda představenstva, příp. 
pověřený člen, veškerou organizační činnost s tím spojenou. 

Popis činnosti, působnost a rozhodovací pravomoci členů představenstva 
Vztah mezi členem představenstva a společností upravuje zákon, stanovy a smlouva o výkonu funkce 
uzavřená mezi nimi. 
Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je rovněž povinen 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo 
způsobit škodu nebo jinou újmu a respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen představenstva 
je povinen upozornit na konkurenční jednání, že může dojít při výkonu jeho funkce ke střetu zájmů 
a  o  záměru uzavřít se společností smlouvu. 

Členové představenstva 
předseda:   Ing. Miroslav Strnad, nar. 23. září 1956 den vzniku členství: 1. srpna 2015 
místopředseda:  Ing. Marcel Friml, nar. 15. září 1970 den vzniku členství: 1. října 2015 
člen:    Ing. Dana Kaslová, nar. 9. března 1961 den vzniku členství: 1. října 2015 

Principy odměňování členů představenstva 
Členům představenstva a dozorčí rady schvaluje smlouvy o výkonu funkce včetně odměny a dalších požitků 
jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti. 
 
 

Vrcholové vedení 
Generální ředitel:  Ing. Miroslav Strnad 
Technický ředitel:  Ing. Marcel Friml 
Finanční ředitelka:  Ing. Dana Kaslová 
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Strategické záměry 
Strategický plán společnosti je sestaven do roku 2020 a je v souladu s plánem Skupiny ČEZ na dané období. 
Plán je schválen valnou hromadou. Společnost bude i v budoucnu připravena splnit zpřísněné emisní limity 
pro znečišťující látky.  Svou politikou v oblasti údržby výrobního zařízení a investic se budeme snažit zajistit 
dlouhodobou životnost a spolehlivost výrobního zařízení. I nadále chceme být spolehlivým výrobcem 
elektrické energie a tepla při dodržení všech legislativních požadavků a spolehlivým obchodním partnerem 
v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jsme připraveni rozvíjet dobré partnerské vztahy s okolními 
obcemi. 

 

Zpráva o podnikatelské činnosti 

Hospodaření společnosti 
 
Společnost Elektrárna Tisová, a.s., dosáhla v roce 2015 čistého zisku 111,5 mil. Kč. Celkové výnosy 
společnosti ve výši  498 mil. Kč jsou tvořeny zejména prodejem vyrobené elektrické energie a tepla. 

Přehled výnosů a nákladů za rok 2015, resp. za období 10-12/2015 

Položky v tis. Kč Skutečnost za 10-12/2015 

Výkony 388 138  

Výkonová spotřeba 207 094  

Přidaná hodnota 181 044 

Osobní náklady 35 060  

Daně a poplatky 2 686  

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 837  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 849  

Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 526  

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

1 987  

Ostatní provozní výnosy 108 648  

Ostatní provozní náklady 95 494  

Provozní výsledek hospodaření 127 951 

Výnosové úroky 18  

Nákladové úroky 13  

Ostatní finanční výnosy 1  

Ostatní finanční náklady 57  

Finanční výsledek hospodaření -51  

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 127 900  

Daň z příjmů za běžnou činnost 16 409  

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 111 491 
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Peněžní toky 
 
Peněžní toky tis. Kč 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období 0  

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 114 198  

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -18 911  

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -82 714  

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 12 573  

 
 
Společnost je zapojena do reálného cash poolingu Skupiny ČEZ spravovaného Komerční bankou, a.s. 
Stav peněžních prostředků na konci období ve výši 12 573 tis. Kč je tvořen zejména zůstatky na vázaných 
účtech ve výši 12 557 tis. Kč, které budou čerpány k účelovému krytí nákladů na sanace a rekultivace 
v dalších obdobích. 
 

Struktura aktiv a pasiv 
 
Aktiva 
Hodnota aktiv činila k 31. prosinci 2015 celkem 1 034 mil Kč, z toho pohledávky za upsaný základní kapitál 
513 mil. Kč, dlouhodobý majetek 174 mil. Kč, oběžná aktiva 345 mil. Kč, časové rozlišení 2 mil. Kč. 
 
Dlouhodobý majetek ve výši 174 mil. Kč byl tvořen zůstatkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku 
ve výši 964 mil. Kč, zůstatkovou hodnotou pasivního oceňovacího rozdílu ve výši -803 mil. Kč a hodnotou 
nedokončených investic ve výši 13 mil. Kč 
 
Oběžná aktiva dosáhla výše 345 mil. Kč, z toho hodnota zásob představovala částku 65 mil. Kč. Krátkodobé 
pohledávky jsou tvořeny zejména standardními pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 144 mil. Kč a 
pohledávkou za ovládající osobou v rámci tzv. cash poolingu ve výši 110 mil. Kč. 
 
 
Pasiva 
 
Hodnota pasiv dosáhla výše 1 034 mil. Kč, přičemž hodnota základního kapitálu zapsaná v obchodním 
rejstříku činila 639 mil. Kč. 
 
V oblasti vytvářených rezerv je nejvýznamnější rezerva na náhradu škod způsobených exhalacemi ve výši  
39,3 mil. Kč. Rezerva na zaměstnanecké požitky vyplývající z kolektivní smlouvy činí 23,4 mil. Kč, na 
rekultivace a sanace skládky 11, 5 mil. Kč a na daň z příjmu 15,4 mil Kč. 
 
Krátkodobé závazky ve výši 198 mil. Kč představují zejména závazky z obchodních vztahů ve výši 51 mil. Kč, 
dohadné účty pasivní (tvořené na nevyfakturované dodávky za služby věcně a časově související s rokem 
2015) ve výši 53 mil. Kč, závazky z titulu zúčtování DPH s FÚ ve výši 44 mil. Kč a povolenky na emise 
skleníkových plynů, o kterých je při bezúplatném prvním nabytí účtováno jako o dotaci, ve výši 34 mil. Kč, 
  

Investice 
Společnost vynaložila za období 10-12/2015 prostředky na investice do dlouhodobého majetku ve výši 20 
mil. Kč. Jednalo se o projekty, jejichž realizace probíhala v ČEZ, a. s., ještě před vkladem části obchodního 
závodu do společnosti Elektrárna Tisová, a.s.  
Mezi nejvýznamnější z nich patří modernizace 2 rozvoden 6 kV a prodloužení dopravníků na odkališti Silvestr. 
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Řízení rizik 

Řízení rizik 
Elektrárna Tisová, a. s., nevytváří samostatný systém řízení rizik, ale využívá integrovaný systém řízení rizik ve 
Skupině ČEZ, jehož cílem je zvyšovat hodnotu Skupiny ČEZ při podstupování akceptovatelného rizika. 
Jednotlivé činnosti jsou na základě uzavřené smlouvy zajištěny společností ČEZ, a. s. V souladu se systémem 
řízení rizik Skupiny ČEZ jsou ve společnosti vyhodnocována především tržní rizika a kredibilita externích 
partnerů. Významnou součástí systému je také identifikace pojistných rizik a správa pojistných smluv. 

Pojištění 
Společnost je pojištěna v rámci pojištění ve Skupině ČEZ. Majetkové pojištění uhelných elektráren poskytuje 
pojistnou ochranu proti živelním a strojním rizikům. Dále je sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za škodu 
a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti. 

Řízení bezpečnosti a kvality 
Společnost se řídí společnými pravidly bezpečnosti ve Skupině ČEZ, které jsou zakotveny v dokumentu 
„Řízení bezpečnosti ve Skupině ČEZ“. Elektrárna Tisová, a. s., při všech svých činnostech důsledně dodržuje 
požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen 
především na oblast prevence. Všechny činnosti se řídí tak, aby se zajistila v nejvyšší možné míře bezpečnost 
osob a zdravé pracovní prostředí. 
 

Hodnocení bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
V souvislosti s udržováním nastaveného systému jakosti byly v roce 2015 rovněž prováděny kontroly se 
zaměřením na vyhlášená kvartální Bezpečnostní témata např.: „Alkohol a jiné návykové látky“, „Pracovní 
příkazy“ atd. Všeobecná Pravidla bezpečnosti práce však nebyla opomíjena a byly prověřovány průběžně i 
namátkově. Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o úrazovosti, o výsledku kontrol, jsou seznamováni 
s konkrétními příčinami úrazů, které se stanou v lokalitě nebo na jiných lokalitách v návaznosti na preventivní 
opatření.   
 
Pro zajištění a kontrolu nastaveného systému BOZP  bylo provedeno od 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015 celkem 
219 kontrol včetně 36 kontrol na alkohol a 29 dílčích kontrol v rámci komplexních prověrek BOZP: 
 
V rámci šetření pracovních úrazů v tomto období nedošlo u zaměstnanců ETI k žádnému pracovnímu úrazu.  
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Kontroly BOZP	

 
 

Hodnocení požární ochrany  
Požární ochrana na Elektrárně Tisová, a.s., je řízena útvarem Požární ochrany (dále jen „PO“), který zajišťuje 
úkoly v oblasti prevence a represe a je přímo podřízena finančnímu řediteli Elektrárna Tisová, a.s. 
 
Oblast požární ochrany je řízena a kontrolována v souladu s právními předpisy ČR týkající se této oblasti a to i 
v oblasti vnitřní řídící dokumentace.  
V rámci plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. pro zajištění nastaveného standardu PO 
v Elektrárně Tisová, a.s., bylo v hodnoceném období v jednotlivých oblastech PO zajištěno a provedeno: 
 

 

  

0

50

100

150

200

250

kontrol celkem BOZP vedoucí zaměstnanci kontroly na alkohol



 
 

Elektrárna Tisová, a.s.    20     
Výroční zpráva 2015        
 

Oblast prevence 
 
Školení   
dodavatelské firmy - odpovědné osoby a vedoucí práce – proškoleno 5 osob 
pracovníci společnosti včetně nových nástupů – proškoleno 19 osob 
pracovníci dceřiných společností a ČEZ (detašovaná pracoviště) – proškolena 1 osoba 
odborná příprava preventivních požárních hlídek – proškoleno 42 osob 

 
Školení zaměstnanců a dodavatelů�

 
 
 
Revize a náhradní opatření  
Bylo vydáno 20 náhradních opatření pro EPS (elektrická požární signalizace). 
 
 
Kontroly    
   
16 požárních preventivních kontrol – (ZPN ) pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím  
20 požárních preventivních kontrol – (BPN ) pracoviště bez zvýšeného požárního nebezpečí  
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Preventivní požární prohlídky	

 
 
 
Plané poplachy 
Ve sledovaném období vyhlásila elektrická požární signalizace 4 plané poplachy. 
 
Cvičný požární poplach 
10. 11. 2015 proběhl, za účelem prověření účinnosti požárních poplachových směrnic, cvičný požární 
poplach. Zúčastnilo se 38 zaměstnanců Elektrárna Tisová, a.s., a 90 zaměstnanců cizích firem. Poplach 
prokázal účinnost a aktuálnost dokumentace PO. 
 
Oblast havarijní připravenosti 
V Elektrárně Tisová proběhlo v měsíci říjnu cvičení havarijní připravenosti v koordinaci jednotky HZS ETI, 
Policie ČR, havarijního štábu ETI a ostatních zaměstnanců. Hlavním prostorem cvičení byla CHÚV. Námětem 
cvičení havarijní připravenosti bylo „narušení objektu – teroristická hrozba“. Jednalo se o největší cvičení 
havarijní připravenosti ve Skupině ČEZ.  
 
Oblast represe 
Jednotka HZS ETI odpovídá za řešení problematiky PO v ETI, koordinaci záchranných a likvidačních prací a 
spolupráci složek IZS, za organizaci a odbornou přípravu v této oblasti. Jednotka působí v organizačním 
nebo operačním řízení.  
 
V rámci obnovy vybavení VPPO (věcných prostředků požární ochrany) jsme v roce 2015 realizovali nákup 
vysokotlakého kompresoru Bauer VE Drager (pro plnění lahví dýchací techniky) a kompletní sady lehkých 
norných stěn (k řešení havárií úniku NL). Dokončení obnovy vozového parku proběhlo již v předešlém roce. 
Od roku 2015 tedy jednotka HZS ETI disponuje se dvěma automobilovými cisternami (CAS 20/2500/400 a 
CAS 30/9000/800) a jedním dopravním automobilem (DA-L1). Dále se v roce 2015 dokončila obsáhlá 
výměna zásahového vybavení hasičů (zásahové oděvy, přilby, obuv, rukavice) a záchranné lezecké výstroje. 
Ochranné prostředky a funkční technika jsou základním, ale i zásadním vybavením hasičů pro bezpečné 
zdolávání mimořádných událostí.  
 
 
V rámci organizační činnosti jednotky  

- se provádí odborná příprava zaměstnanců HZS ETI ve směnách, která probíhala na základě 
zpracovaných měsíčních plánů a na základě této odborné přípravy bylo v listopadu provedeno 
ověření odborných znalostí a praktických dovedností a podle útvarové instrukce ověření fyzické 
způsobilosti zaměstnanců HZS ETI, 

- bylo zajištěno plnění úkolů chemické, technické, strojní a spojové služby v souladu s Řádem výkonu 
služby v jednotkách požární ochrany, zpracovaného MV GŘ HZS ČR. Jednotlivé řády služeb upravují 
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jednotný výkon služby, stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, používání, 
zkoušení a kontrol, údržbě a skladování věcných prostředků požární ochrany,   

- byla prováděna preventivní kontrolní činnost a namátkové kontroly provozu.  
 
 

Zaměstnanci jednotky HZS bylo v období 10-12/2015 provedeno 
- 92 preventivních kontrol provozu pochůzkovou činností  
- 4 kontroly a následné dohledy prací na S/V příkaz 
- 13 kontrol PO pro sledování vybraných ukazatelů 

 
 
Preventivní kontroly zaměstnanců HZS ETI 

 
 
 
V rámci operační činnosti jednotky vyjela jednotka HZS ETI V období 1. 10. 2015 – 31. 12. 2015 celkem ke 
12 událostem v lokalitě elektrárny, kde byla zapotřebí jejich nezbytná pomoc. Druh a množství jednotlivých 
zásahů jsou uvedeny v níže přiložené tabulce 

- technická a technologická pomoc – 4 výjezdy 
- asistence a dohledy – 4 výjezdy 
- ostatní zásahy – 4 výjezdy 
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Spotřeba vápence na odsíření spalin činila 27 132 t. Při výrobě aditivovaného granulátu bylo využito 384 t 
vápna. 

Distribuce a prodej elektřiny a tepla 
Výhradním odběratelem vyrobené elektrické energie nespotřebované v areálu elektrárny je na základě 
uzavřené smlouvy o přepracování společnost ČEZ, a.s. V roce 2015 ČEZ, a.s., odebrala celkem  
310 955 MWh elektrické energie a dalších 114 MWh elektrické energie bylo dodáno drobným odběratelům 
v areálu elektrárny. 
 
Od 1. 10. 2015 do 31.12 2015 bylo prodáno celkem 245 862 GJ tepelné energie, z toho 244 076 GJ bylo 
dodáno do soustavy CZT a 1 786 GJ bylo dodáno drobným odběratelům přímo v areálu výrobny. 
 

Personalistika 

Vývoj počtu zaměstnanců 
Akciová společnost Elektrárna Tisová byla založena 23. 8. 2012.  K 1. 10. 2015, v souladu s ustanovením 
paragrafu 338 platného zákoníku práce, došlo přechodem práv a povinností ke vkladu OJ Elektrárny Tisová 
do samostatné akciové společnosti. Připravovaná změna byla se zástupci zaměstnanců i se zaměstnanci 
pravidelně diskutována a zaměstnanci byli průběžně informováni ze strany vedení společnosti ČEZ, a.s. 

Ke konci roku 2015 měla společnost 172 zaměstnanců. 
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Nábor zaměstnanců 
Za období 1. 10. - 31. 12. 2015 nastoupili do společnosti 4 zaměstnanci. Pracovní poměr ukončili 3 
zaměstnanci. Ukončení pracovního poměru odchodem do starobního důchodu 1 zaměstnanec, 1 
zaměstnanec ukončil pracovní poměr ve zkušební době ze strany zaměstnance, 1 zaměstnanec dohodou na 
vlastní žádost. 
U nově nastupujících zaměstnanců klade společnost trvale důraz na kvalitní odborný zácvik a předávání 
znalostí a dovedností.  Společnost vyplatila na lektorských odměnách 12 046 korun. 

 

 
 
 
 

Vzdělávací program 
Jedním z hlavních a trvalých úkolů je zajištění bezpečného provozu Elektrárny Tisová, a. s. 
Společnost věnuje značnou pozornost rozvoji znalostí a dovedností svých zaměstnanců.  
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je v ETI realizován formou zákonných školení a periodických přezkoušení. 
Společnost podporuje rozvoj profesního a manažerského potenciálu. 
 
Struktura vzdělávání 

 

 

Sociální politika 
Sociální politika je postavena na zachování sociálního smíru. Představuje široký okruh aktivit a výhod 
poskytovaných zaměstnancům formou peněžních i nepeněžních plnění, která jsou ošetřena v kolektivní 
smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Dále je ve společnosti stanovena zkrácená 
pracovní doba na 37,5 hodiny týdně u ranního režimu, 36,5 hodiny u směnového režimu. Dovolená je 
prodloužena o jeden týden navíc nad rámec zákonného nároku. Zaměstnancům je poskytováno pracovní 
volno s náhradou mzdy nad rozsah daný právními předpisy. Společnost poskytuje zaměstnancům i 
nadstandardní rozsah zaměstnaneckých výhod, jako jsou osobní účty určené zejména pro rekreaci, 
poukázky flexi pass, zdravotní péče, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, závodní stravování, 
finanční příspěvky po dobu prvních 3 dnů nemoci, odměny k životnímu výročí a při odchodu do důchodu a v 
mimořádných případech jednorázové sociální výpomoci. 
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Vztahy s odbory 
Ve společnosti Elektrárna Tisová, a. s., působila v roce 2015 jedna odborová organizace, ve které bylo ke 
konci roku organizováno 81 zaměstnanců, to je 47 % z celkového počtu zaměstnanců. 
Kolektivní smlouva ETI a.s. byla podepsána smluvními stranami dne 1. 10. 2015, je uzavřena do 31. 12. 
2017. V roce 2015 probíhalo kolektivní vyjednávání o dodatku k platné kolektivní smlouvě. Kolektivní 
vyjednávání bylo dne 11. 12. 2015 završeno podpisem dodatku č. 1 kolektivní smlouvy. 
Dodatkem č. 1 se zaměstnavatel zavázal k nárůstu mezd tarifních i smluvních v roce 2016 o 3%. 
V roce 2015 se uskutečnila jednání zaměstnavatele se zástupci odborové organizace, v rámci kterých byly 
předávány informace a bylo zajištěno projednání organizačních změn a dalších témat stanovených 
zákoníkem práce a kolektivní smlouvou. 
Vedení společnosti ctí a respektuje ujednaná pravidla pro jednání se zástupci odborových organizací. 
Cílem zaměstnavatele je udržení dobré komunikace se zaměstnanci a zachování sociálního smíru.  

Ochrana životního prostředí   
Elektrárna Tisová, a. s., patří mezi významné výrobní společnosti v Karlovarském kraji. Hlavní výrobní činností 
je výroba tepla a elektrické energie. Svoji činnost provozujeme v souladu s platným integrovaným povolením 
dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění pozdějších změn, certifikovaným systémem EMS 
(Systém environmentálního managementu) podle normy ČSN EN ISO 14001 : 2005 a certifikovaným 
systémem hospodaření s energií EnMS (Energy Management Systém) podle normy ISO 50001:2011. 
V roce 2015 společnost Bureau Veritas Czech Republic spol. s r.o. provedla 1. dozorový audit dle normy 
ČSN EN ISO 14001 : 2005, kterým jsme úspěšně prošli. Tím jsme potvrdili, že naše činnost je v souladu 
s nastavenými pravidly pro ochranu životního prostředí. Koncem roku 2015 jsme úspěšně splnili podmínky 
certifikace systému EnMS.  
Shodu s plněním podmínek integrovaného povolení jsme prokázali i při integrované kontrole, kterou 
v elektrárně provedla Česká inspekce životního prostředí.  
K významnému snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší přispěla výměna filtračních hadic na kotli 
K 11. Přestože zajišťujeme bezpečnou výrobu elektrické energie a tepla způsobem šetrným k životnímu 
prostředí, v souladu s výše uvedenými certifikáty a povolením, dochází k emisím znečišťujících látek do 
ovzduší.  

Emise do ovzduší 
Emise do ovzduší za sledované období (říjen až prosinec 2015) byly ve výši: 
Tuhé znečišťující látky        28,2 tun 
Oxid siřičitý   1 143,8 tun 
Oxidy dusíku       375,9 tun 
Oxid uhelnatý      110,3 tun 
 
Za toto období jsme na účet Celního úřadu pro Karlovarský kraj uhradili zálohy na poplatek za znečišťování 
ovzduší ve výši 1 808,5 tis. Kč.  
V rámci třetího obchodovacího období (2013 – 2020) obdrží provozovatel zdroje znečištění v systému EU 
ETS bezplatně podle článku 10a směrnice 2009/29/ES určité množství povolenek na teplo a dle článku 10c 
směrnice 2009/29/ES obdrží určité množství povolenek na elektřinu, což musí být podloženo investicemi do 
technologií snižujících množství emisí oxidu uhličitého (CO2). 
Vedením účtů provozovatelů zdrojů znečištění v rejstříku povolenek je pověřena společnost OTE a množství 
vypuštěného CO2 za celý kalendářní rok 2015 musí být ověřeno nezávislou osobou ověřovatele a  vykázáno 
Ministerstvu životního prostředí České republiky nejpozději do 15. března následujícího kalendářního roku. 
Na celý rok 2015 bylo pro naše zařízení přiděleno dle článku 10a 56 349 ks povolenek a 549 584 ks 
povolenek dle článku 10c. 
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Auditorská firma Bureau Veritas Czech Republic spol. s.r.o. každoročně ověřuje výkaz o množství 
produkovaných emisí CO2  za předešlý rok a tím potvrzuje spotřebu povolenek. Za celý rok 2015 jsme 
vykázali emise oxidu uhličitého ve výši 1 562,43 tis. tun, z toho 411,5 tis. tun za sledované období (říjen až 
prosinec 2015). 

Odpady 
Odpadovou problematiku řešíme v souladu s platnou legislativou a integrovaným povolením s cílem 
minimalizace ukládání odpadů na skládky. K tomu přispívá i důsledné třídění odpadů, využití zpětného sběru 
použitých výrobků a odevzdání druhotných surovin oprávněným osobám k dalšímu zpracování. Celkové 
náklady na likvidaci odpadů za sledované období (říjen až prosinec 2015) byly ve výši 59,5 tis. Kč. Jedná se 
zejména o likvidaci komunálního odpadu. 
Nejúčinnější přístup k omezování produkce odpadů je předcházení jejich vzniku a snaha o maximální 
využívání produktů ze spalování a odsíření. Produkty ze spalování a odsíření spalin jsou certifikovány 
v souladu s legislativou jako stavební výrobek. Téměř celá produkce se využila v rámci rekultivace bývalého 
lomu Silvestr. 

Vodní hospodářství 
Pitná voda - dodavatelem je Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., odpadní splaškové vody jsou 
oddělenou kanalizací svedeny na čistírnu odpadních vod v obci Citice. 
Elektrárna Tisová, a.s. je provozovatel vodovodu ve smyslu zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. 
 
Spotřeba pitné vody 
Celkem odebrané množství                         7 864,00 m3              488 30,60 Kč 
Elektrárna Tisová, a.s. 4 250,56 m3  
Cizí organizace (fakturované množství)  595,44 m3              24 908,38 Kč 

 
 
Povrchová voda – dodavatel ČEZ, a. s., na základě smlouvy o přepracování   
 
Spotřeba povrchové vody 
Celkem odebrané množství                         3 883 280 m3  
Elektrárna Tisová, a.s. 1 925 065 m3          2 502 283,30 Kč 
Rybářství (oteplená voda) 1 958 215 m3                          0,00 Kč      
 
Rybářství neplatí za množství odebrané vody (ze zákona), platí pouze za ohřev vody. 
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Soudní spory a jiná řízení společnosti 
Proti společnosti ČEZ, a. s., je vedeno 22 soudních sporů, které byly zahájeny týmž žalobcem – Lesy České 
republiky, s. p., a do kterých od 1. 10. 2015 vstoupila Elektrárna Tisová, a.s. 
Všechny spory mají stejnou podstatu, a to uplatňovaný nárok na náhradu škod způsobených provozní 
činností ČEZ, a. s. (Elektrárnou Tisová, a.s.), v letech 1997, 1999–2011 na lesních porostech. Nejstarší žaloba 
je z roku 1999 a nejnovější z roku 2013.  
Společnost tyto nároky neuznává, přesto na riziko těchto sporů vytváří rezervu, k 31. 12. 2015 činila výše této 
rezervy 39,3 mil. Kč. 
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Použité jednotky a zkratky 
Jednotka Komentář 
GJ, TJ gigajoul,terajoul, jednotka práce a energie 
MW megawatt; jednotka výkonu 
GWh gigawatthodina; jednotka práce 
 
Zkratka Komentář 
CZT Centralizované zásobování teplem 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
EBIT Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy 
EMS Environmental management  systém 
EnMS Energy Management Systém 
EPS Elektrická požární signalizace 
ETI Elektrárna Tisová a.s. 
HZS Hasičský záchranný sbor 
CHÚV Chemická úpravna vody 
IZS Intedrovaný záchranný sbor 
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Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 

účetní období roku 2015 
 
 
 
Představenstvo společnosti Elektrárna Tisová, a. s., IČ 29160189, se sídlem Tisová 2, PSČ 356 01 Březová, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1683, vypracovalo ve 
smyslu ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, následující zprávu o vztazích 
mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou (dále také „zpráva o vztazích“) za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (dále také 
„relevantní období“).  
 
 
 
Ovládaná osoba a zpracovatel zprávy o vztazích: 
 
Elektrárna Tisová, a. s.  
Název:  Elektrárna Tisová, a.s.
Sídlo:  Tisová 2, PSČ 356 01 Březová
Identifikační číslo:  291 60 189
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1683 
 
 
Ovládající osoba: 
 
ČEZ, a. s.  
Název:  ČEZ, a. s.
Sídlo:  Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 
Identifikační číslo:  452 74 649
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581
 
 
Ovládající osoba vlastnila k 31. 12. 2015 akcie odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti 
Elektrárna Tisová, a. s. 
Schéma struktury vztahů tvoří přílohu č. 1 zprávy o vztazích.  
Abecední seznam společností zahrnutých do schématu tvoří přílohu č. 2 zprávy o vztazích.  
 
 
Úloha ovládané osoby 
 
Společnost Elektrárna Tisová, a.s., je dceřinou společností společnosti ČEZ, a. s. Hlavním předmětem 
podnikání a současně i její úlohou je výroba elektrické energie a tepla. Do obchodních vztahů s ovládající 
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou vstupuje jako kupující nebo prodávající v souvislosti 
s výrobní a obchodní činností. 
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Způsob a prostředky ovládání 

Společnost ČEZ, a. s., ovládá společnost Elektrárna Tisová, a.s., tím způsobem, že je jejím jediným 
akcionářem a drží tak v ní 100% podíl na hlasovacích právech. Vzhledem k tomuto podílu na hlasovacích 
právech společnost ČEZ, a. s., může jmenovat nebo odvolat většinu členů statutárního orgánu řízené osoby. 
Mezi nástroje řízení společností v rámci koncernu ČEZ patří například schvalování strategických programů, 
koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelských plánů a ročních rozpočtů. Skupina ČEZ jako koncern je 
dále řízena zejména pomocí finančních nástrojů. Významným nástrojem jednotného řízení v této oblasti je 
například tzv. cash-pooling, který přináší každé řízené společnosti možnost dostupného a levného 
financování. 
 
 
Přehled jednání dle § 82 odst. 2 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
 
Společnost Elektrárna Tisová, a.s., v relevantním období neučinila žádná jednání, která by byla učiněna na 
popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, týkající se majetku, který přesahuje 10% 
vlastního kapitálu společnosti Elektrárna Tisová, a.s., zjištěného podle poslední účetní závěrky. 
 
 
Přehled vzájemných smluv 
 
Představenstvo společnosti Elektrárna Tisová, a.s., vypracovalo přehled vzájemných smluv účinných v  roce 
2015 mezi Elektrárnou Tisová, a.s., a ovládající osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou. Tento přehled neobsahuje další údaje o smluvních vztazích s ohledem na nezbytnost zajištění 
zachování obchodního tajemství a smluvního závazku důvěrnosti informací. 
 
 
ČEZ, a. s. 

• Smlouva o vkladu části obchodního závodu ze dne 14. 9. 2015 
• Smlouva o přepracování (závazek ETI vyrobit a prodat ČEZ, a. s., elektrickou energii) ze dne 30. 9. 

2015 
• Rámcová smlouva o poskytování služeb převodu kontraktů na poskytování podpůrných služeb ze 

dne 30. 12. 2015 
• Rámcová smlouva o dodávce a odběrech elektřiny (EFET), ze dne 1. 10. 2015 
• Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování víceúrovňového 

flexi on-line cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu, ze dne 26. 9. 
2012 

• Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích v návaznosti na dohodu o poskytování flexi on-line cash-
poolingu reálného oboustranného v EUR pro ekonomicky spjatou skupinu, ze dne 22. 9. 2015 

• Smlouva o poskytování služeb č. 4400032332 (daňové služby, personální služby, finanční služby, 
nákupní služby, služby interní komunikace, systém řízení, controlling a reporting, řízení rizik, fyzická 
ochrana, trading, bezpečnost a ochran zdraví při práci, havarijní připravenost, ochrana životního 
prostředí, centrální inženýring, zajištění údržby, zajištění prodeje tepelné a elektrické energie, 
zajištění dodávek sorbentů) ze dne 1. 10. 2012, ve znění dodatků 

• Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 4101283665 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 4101284956 
• Smlouva o poskytování služeb na systémech technické ochrany a elektrické požární signalizace č. 

4400032395 
• Smlouva na tvorbu webové stránky Tisová č. 4400032920 
• 9 smluv, jejichž předmětem je dodání zboží 

 
 
ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 

• Smlouva o poskytování prací souvisejících se zadním palivovým cyklem č. 4490003784 
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• Smlouva o opravě a údržbě logických celků vedlejších energetických produktů a palivového 
hospodářství č. 4490029341 

• Smlouva o dílo č. 4101292398 - Prodloužení dopravníků stabilizátoru PD6a.1 a PD6.1 Silvestra 
• Smlouva o nájmu č. 950023_2015 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69927300_1 
• Smlouva o prodeji pitné vody a odvodů odpadní vody č. 5690005592 

 
 
ČEZ Teplárenská, a.s. 

• Pachtovní smlouva č. 4400032968 
• Smlouva o poskytování služeb (provozování, drobná údržba a výkon péče o majetek) č. 

4400032802 
• Smlouva o dodávce pitné vody č. 5600003834 
• Smlouva o dodávce elektřiny č. 20130001 
• Smlouva o nájmu č. 950010_2015 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69938300_1 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69946500_1 

 
 
ČEZ Distribuce, a. s. 

• Smlouva na distribuci EE 
 
 
ČEZ Inženýring, s.r.o. 

• Smlouva o poskytování technické podpory a služeb č. 4400032151 
• Smlouva o nájmu č. 950001_2015 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69981900_1 

 
 
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 

• Rámcová smlouva o poskytování a zajišťování služeb a pronájmů ze dne 8. 9. 2015 (tiskové a 
reprografické služby, správa majetku, zpracování došlé a odesílané korespondence, spisové a 
skartační služby, personální služby, účetní služby, správa a pronájem dopravních prostředků, nájem 
vozidel služby související se závodním stravováním) 

• Smlouva o nájmu č. 950002_2015 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69906222_2 

 
 
ČEZ ICT Services, a. s. 

• Rámcová smlouva o poskytování ICT služeb č. 4400032440 
• Dílčí smlouva o poskytování ICT služeb č. 4101267109 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69935100_2 
• Smlouva na dodávku elektřiny č. 20110003 
• Smlouva o nájmu č. 950007_2015 

 
Telco Pro Services, a. s. 

• Smlouva na dodávku elektřiny č. 20130002 
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MARTIA a.s. 

• Smlouva o opravě a údržbě logických celků elektro a SKŘ č. 4490029282 
• Smlouva o opravě a údržbě zařízení elektro a SKŘ č. 4400032282 
• Smlouva o prodeji pitné vody a odvodu odpadní vody č. 5690005591 
• Smlouva o nájmu č. 950016_2015 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69978000_1 
• Smlouva na dodávku elektřiny č. 2015_001 

 
 
SD ‐ Kolejová doprava, a.s. 

• Smlouva o nájmu č. 950024_2015 
• Smlouva o dodávce tepelné energie č. 69958900_1 
• Smlouva o zajištění provozní údržby vlečky č. 4101274379 

  
 
LOMY MOŘINA spol. s r.o. 

• Smlouva o dodávce vápence č. 4101259100 a 4101300438 (na rok 2016) 
 
 
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 

• Smlouva o dílo č. 4101267281 - Technická pomoc pro řešení odvodňovacího kanálu Silvestr 
 
 
 
Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání dle § 71 a 72 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
 
Všechny popisované smluvní vztahy byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a 
poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti 
Elektrárna Tisová, a. s., z nich nevznikla žádná újma, která by měla být předmětem vyrovnání dle § 71 a 72 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
 
 
Závěr 
 
Představenstvo společnosti Elektrárna Tisová, a. s., vyhodnotilo na základě dostupných informací výhody a 
nevýhody plynoucí z členství společnosti ve Skupině ČEZ jako koncernu a dospělo k závěru, že výhody 
členství v koncernu převažují a že společnost celkově těží z výhod celého koncernu. Společnost například 
využívá finanční stabilitu Skupiny ČEZ, dobré jméno Skupiny ČEZ, úspory nákladů z rozsahu, sjednocení 
systémů a centralizaci podpůrných činností. Rovněž využívá zapojení do systému řízení rizik a systému 
vnitřních kontrolních mechanismů, do pojistného programu, do systému řízení bezpečnosti a kvality ve 
Skupině ČEZ a podobně. 
Představenstvo společnosti Elektrárna Tisová, a. s., po důkladném zvážení prohlašuje, že si není vědomo 
žádných rizik vyplývajících z členství v koncernu. 
Zpráva byla zpracována s péčí řádného hospodáře podle nejlepšího vědomí zpracovatelů. Zpracovatelé 
čerpali ze všech dostupných podkladů a dokumentů s vynaložením maximálního úsilí. 
 
Vymezení propojených osob bylo zpracováno dle podkladů poskytnutých ČEZ, a. s. 
 
Tato zpráva podléhá přezkoumání dozorčí radou společnosti Elektrárna Tisová, a. s., ve smyslu § 83 odst. 1 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
 
Zpráva o vztazích bude připojena k výroční zprávě společnosti Elektrárna Tisová, a. s., za rok 2015.
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Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní
Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva                      345 868 -825 345 043 15 971 
C. I. Zásoby                                         65 146 -18 65 128 
C. I. 1. Materiál 65 146 -18 65 128 

2. Nedokončená výroba a polotovary
3. Výrobky
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
5. Zboží
6. Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II. Dlouhodobé pohledávky               920 920 971 
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohledávky za společníky 
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 754 754 
6. Dohadné účty aktivní
7. Jiné pohledávky 166 166 
8. Odložená daňová pohledávka 971 

C. III. Krátkodobé pohledávky               267 229 -807 266 422 15 000 
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 145 291 -807 144 484 

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 110 244 110 244 14 986 
3. Pohledávky - podstatný vliv
4. Pohledávky za společníky 
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
6. Stát - daňové pohledávky 14 
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 5 
8. Dohadné účty aktivní 1 047 1 047 
9. Jiné pohledávky 10 642 10 642 

C. IV. Krátkodobý f inanční majetek                           12 573 12 573 
C. IV. 1. Peníze

2. Účty v bankách 12 573 12 573 
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
4. Pořizovaný krátkodobý f inanční majetek

D. I. Časové rozlišení                           2 399 2 399 1 
D. I. 1. Náklady příštích období 2 395 2 395 

2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období 4 4 1 
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Označ. P A S I V A Běžné účetní období Minulé účetní období
PASIVA CELKEM 1 034 125 16 005 

A. Vlastní kapitál 746 605 15 815 
A. I. Základní kapitál 639 000 20 000 
A. I. 1. Základní kapitál 639 000 20 000 

2. Vlastní akcie (-)/Vlastní obchodní podíly (-)
3. Změny základního kapitálu

A. II. Kapitálové fondy 299 
A. II. 1. Ážio 299 

2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací
6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

A. III. Fondy ze zisku
A. III. 1. Rezervní fond 

2. Statutární a ostatní fondy
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let -4 185 -2 535 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let

2. Neuhrazená ztráta minulých let -4 185 -2 535 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let

A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 111 491 -1 650 
2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu ze zisku (-) 

B. Cizí zdroje 287 520 190 
B. I. Rezervy 89 683 
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 11 520 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky
3. Rezerva na daň z příjmů 15 438 
4. Ostatní rezervy 62 725 

B. II. Dlouhodobé závazky
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Závazky - podstatný vliv
4. Závazky ke společníkům 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
6. Vydané dluhopisy
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
8. Dohadné účty pasivní
9. Jiné závazky
10. Odložený daňový závazek
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Označ. P A S I V A Běžné účetní období Minulé účetní období
B. III. Krátkodobé závazky 197 837 190 
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 50 978 7 

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
3. Závazky - podstatný vliv
4. Závazky ke společníkům 
5. Závazky k zaměstnancům 10 599 73 
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3 628 48 
7. Stát - daňové závazky a dotace 79 330 22 
8. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Vydané dluhopisy
10. Dohadné účty pasivní 52 837 40 
11. Jiné závazky 465 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé

2. Krátkodobé bankovní úvěry
3. Krátkodobé finanční výpomoci

C. I. Časové rozlišení
C. I. 1. Výdaje příštích období

2. Výnosy příštích období
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Označení Text Skutečnost v účetním období Skutečnost v účetním období
běžném minulém

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

VII. Výnosy z dlouhodobého f inančního majetku
VII. 1. Výnosy z  podílů v ovládaných osobách

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého f inančního majetku

VIII. Výnosy z krátkodobého f inančního majetku
K. Náklady  z f inančního majetku

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve f inanční 

X. Výnosové úroky 18 8 
N. Nákladové úroky 13 

XI. Ostatní f inanční výnosy 1 
O. Ostatní f inanční náklady 57 31 

XII. Převod f inančních výnosů
P. Převod f inančních nákladů

* Finanční výsledek hospodaření -51 -23 
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 16 409 -386 
Q. 1.  -  splatná 15 438 

2.  -  odložená 971 -386 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 111 491 -1 650 

XIII. Mimořádné výnosy
R. Mimořádné náklady
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S. 1.  -  splatná

2.  -  odložená
* Mimořádný výsledek hospodaření

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 111 491 -1 650 
**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 127 900 -2 036 
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1. POPIS SPOLEČNOSTI 

Elektrárna Tisová, a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která vznikla dne 23. srpna 2012 a sídlí v 
Tisová 2, PSČ 356 01, Březová, Česká republika, identifikační číslo 29160189.  
 
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej elektrické a tepelné energie. 

Jediným akcionářem společnosti je ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 45274649. 

Společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti ČEZ, a. s. a přiložená účetní závěrka 
je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních účetních standardů je 
připravována mateřskou společností.  

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

Statutární a dozorčí orgány k 31. 12. 2015: 

Představenstvo  
Předseda: Ing. Miroslav Strnad 

Místopředseda Ing. Marcel Friml 

Člen: Ing. Dana Kaslová 
 

Dozorčí rada 
Předseda: Ing. Jiří Svoboda 

Místopředseda Ing. Jiří Pačovský 

Člen: Ing. Jana Loučková 
 

V roce 2015 byly provedeny tyto změny v obchodním rejstříku společnosti: 

31. července 2015 ukončil funkci a členství v představenstvu předseda představenstva Ing. Petr Kreissl. 30. září 
2015 ukončila funkci a členství v představenstvu místopředsedkyně představenstva Mgr. Dita Svatošová a zároveň 
ukončil členství člen představenstva Mgr. Tomáš Petráň. 

Předsedou představenstva se stal 3. srpna 2015 Ing. Miroslav Strnad. 1. října 2015 se stal místopředsedou 
představenstva Ing. Marcel Friml a členem představenstva se stala Ing. Dana Kaslová. 

31. března 2015 ukončil funkci a členství v dozorčí radě předseda Ing. Petr Diviš a 14. dubna 2015 se stal 
předsedou dozorčí rady Ing. Jiří Svoboda. 
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2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném 
pro rok 2015 a 2014. 

Údaje v účetní závěrce zahrnují údaje za běžné období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, přičemž k 1. říjnu 
2015 došlo ke vkladu části podniku a tím k významné změně hodnot. Z tohoto důvodu nejsou údaje za běžné a 
minulé období zcela srovnatelné. 

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015 a 2014 jsou následující: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady 
s pořízením související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti 
příslušného majetku. 

Náklady na technické zhodnocení jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku převyšující částku 40 tis. Kč a 
náklady na technické zhodnocení software bez ohledu na výši ocenění zvyšují jeho pořizovací cenu. 

Drobným nehmotným majetkem jsou složky nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejichž 
ocenění v jednotlivém případě nepřevyšuje částku 60 tis. Kč. 

Odpisování 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let  
Software 3-11 

Ocenitelná práva 6 
 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, 
clo a další náklady s pořízením související.  

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba 
se účtují do nákladů. 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním podniku (nebo jeho části) nabytého 
zejména koupí či vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny 
právní formy, a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající, zanikající nebo 
rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky. 
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Odpisování 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. 
Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let  
Budovy a stavby 2-50 

Stroje, přístroje a zařízení 4-25 

Inventář 8-20 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 
 

c) Finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze na bankovních účtech a vázaných bankovních účtech. 

Peněžní prostředky  

V rámci Skupiny ČEZ byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých společností 
skupiny v rámci tzv. „Cash pool“. Prostředky vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu 
účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba“, 
případně „Krátkodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“ a změna stavu těchto prostředků je vykázána v 
přehledu o peněžních tocích v položce „Změna stavu pohledávek/závazků ze skupinového cashpoolingu“. 

d) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. 
Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na 
přepravu, clo, provize atd.). Zásoby identifikované jako bezpohybové či pomalu obrátkové jsou oceněny pořizovací 
cenou sníženou o opravnou položku. 

e) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.  

f) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Případné zvýšení nebo snížení 
základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se 
vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio.  
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g) Cizí zdroje 

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze 
s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 

h) Devizové operace 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k 
rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní 
bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů 
běžného roku. 

i) Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na 
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za 
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od 
těchto odhadů odlišovat. 

j) Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.  

Společnost účtuje o výnosech v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že podnik získá ekonomický prospěch plynoucí 
z transakce a částku výnosů je možno spolehlivě určit. Tržby se vykazují bez daně z přidané hodnoty, snížené o 
případné slevy. 

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, 
která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. 
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k) Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních 
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Dále se 
zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů. 

Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů ponížený o zaplacené zálohy. Pokud 
zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, je rozdíl vykázán jako 
krátkodobá pohledávka. 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv 
z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. 

Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v 
budoucnosti. 

Rozdíly, které vznikly z důvodu prvého roku účtování o odložené dani resp. při vkladu podniku ze všech 
přechodných rozdílů, jsou zaúčtovány do vlastního kapitálu. 

l) Emisní povolenky 

O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném 
majetku oceňovaném pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí.  

O „spotřebě povolenek“ se účtuje minimálně k datu účetní závěrky v závislosti na emisích účetní jednotky v 
kalendářním roce. Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci, která nesnižuje ocenění 
dlouhodobého nehmotného majetku. Tato „dotace“ se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, 
jak jsou povolenky spotřebovávány a účtovány do nákladů. 

m) Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních 
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému 
dni. 

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

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční 
zůstatek 

Vklad části 
podniku Přírůstky Vyřazení Konečný 

zůstatek 
Zřizovací výdaje 71 - - - 71 

Software - 6 867 - - 6 867 

Ocenitelná práva - 262 - - 262 

Emisní povolenky - 1 251 128 086 -95 001 34 336 

Celkem 2015 71 8 380 128 086 -95 001 41 536 

Celkem 2014 71 - - - 71 

 

OPRÁVKY 

 Počáteční 
zůstatek 

Vklad části 
podniku Odpisy Konečný 

zůstatek  Účetní 
hodnota 

Zřizovací výdaje -33 - -15 -48 23 

Software - -6 677 -36 -6 713 154 

Ocenitelná práva - -164 -11 -175 87 

Emisní povolenky - - - - 34 336 

Celkem 2015  -33 -6 841 -62 -6 936 34 600 

Celkem 2014 -24 - -14 -38 33 

 

K 31. prosinci 2015, resp. 2014 činila souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze 
v pořizovacích cenách 12 tis. Kč a 0 Kč. 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 Počáteční 
zůstatek 

Vklad části 
podniku Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek 
Pozemky - 95 187 - - - 95 187 

Stavby - 1 556 533 - - - 1 556 533 

Samostatné movité věci - 5 545 336 - - 15 613 5 560 949 

Umělecká díla - 108 - - - 108 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek - 4 601 20 180 - -11 618 13 163 

Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný 
majetek  - 3 995 - - -3 995 - 

Oceňovací rozdíl pasivní 
k nabytému majetku - -816 801 - - - -816 801 

Celkem 2015 - 6 388 959 20 180 - - 6 409 139 

 

OPRÁVKY 

 Počáteční 
zůstatek 

Vklad části 
podniku Odpisy Vyřazení Konečný 

zůstatek  Účetní 
hodnota 

Pozemky - - - - - 95 187 

Stavby - -1 198 890 -6 675 - -1 205 565 350 968 

Samostatné movité věci - -5 057 628 -20 100 - -5 077 728 483 221 

Umělecká díla - - - - - 108 

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek - - - - - 13 163 

Oceňovací rozdíl k 
nabytému majetku - - 13 613 - 13 613  -803 188 

Celkem 2015 - - 6 256 518 -13 162 - -6 269 680 139 459 

 

Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 816 801 tis. Kč vznikl 1. 10. 2015 nepeněžitým vkladem části 
podniku od společnosti ČEZ, a.s. do základního kapitálu. Odpis za 3 měsíce roku 2015 ve výši 13 613 tis. Kč je 
vykázán jako součást ostatních provozních výnosů. 

K 31. prosinci 2015, resp. 2014 činila souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze 
v pořizovacích cenách 4 165 tis. Kč a 0 Kč. 
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5. POHLEDÁVKY 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 3 měsíce činily 808 tis. Kč a 0 Kč.  

Ostatní pohledávky ve výši 10 642 tis. Kč zahrnují úhrady pohledávek, které došly na účet vkladatele a na základě 
Smlouvy o vypořádání vzájemných závazků mezi Elektrárna Tisová, a.s.  a ČEZ, a.s. budou převedeny jako 
úhrady pohledávek u nabyvatele. 

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, jsou tvořeny opravné položky (viz bod 6). 

Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 14). 

6. OPRAVNÉ POLOŽKY 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 

Opravné  
položky k: 

Zůstatek k 31. 
12. 2014 

Vklad části 
podniku Tvorba Zúčtování Zůstatek k 31. 

12. 2015 
zásobám - 29 18 -29 18 

pohledávkám  - 807 - - 807 

-daňové - 740 29 - 769 

-účetní - 67 - -29 38 
 

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.  

7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním ve výši 12 557 tis. Kč a 0 
Kč. Tyto prostředky jsou uloženy na zvláštní vázaný účet a budou čerpány k účelovému krytí nákladů na sanace a 
rekultivace v dalších obdobích. 

Společnost je zapojena do reálného cash-poolingu Skupiny ČEZ spravovaného Komerční bankou, a.s. Kreditní 
zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci systému cash-pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., je 
úročen úrokovou sazbou PRIBID-0,21% p. a., minimálně 0,05% p. a., a debetní zůstatek sazbou PRIBOR+0,35% 
p. a. Společnost je zapojena také do reálného oboustranného systému cash-pooling v EUR, kde je kreditní 
zůstatek úročen sazbou EURO LIBOR-0,19% p. a., minimálně 0,05% p. a., a debetní zůstatek sazbou 
EURO LIBOR+0,35% p. a. CNB od 1. 7. 2015 nezveřejňuje sazbu PRIBID a vklady jsou od tohoto data úročeny 
minimální sazbou 0,05 % p.a. 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci cash-poolingu činil 110 244 tis. 
Kč a 14 986 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku Pohledávky – ovládající 
a řídící osoba. 
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8. VLASTNÍ KAPITÁL 

Základní kapitál společnosti se skládá z 639 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité 
hodnotě 1 000 000,- Kč.   

V roce 2015 byl zaúčtován nepeněžitý kapitálový vklad do základního kapitálu společnosti představovaný částí 
obchodního závodu společnosti ČEZ, a. s. organizační jednotka Elektrárna Tisová. Hodnota nepeněžitého vkladu 
činila 619 299 tis. Kč. 

Základní kapitál společnosti byl zvýšen z původní výše 20 000 tis. Kč o částku 619 000 tis. Kč na celkovou výši 
639 000 tis. Kč. Při vkladu části podniku vzniklo emisní ážio ve výši 299 tis. Kč.  

K datu vkladu, tj. k 1. říjnu 2015 byla provedena aktualizace ocenění, ve které znalec ohodnotil část vkládané části 
závodu na částku 106 675 tis. Kč. Rozdíl mezi prvním znaleckým oceněním k 31. prosinci 2014 a znaleckým 
oceněním ke dni vkladu ve výši 512 624 tis. Kč je vykázán jako aktivum v položce Pohledávky za upsaným 
základním kapitálem. 

Změny na účtech vlastního kapitálu (v tis. Kč):  

 Zůstatek k 
31. 12. 2013 Zvýšení Snížení Zůstatek k 

31. 12. 2014 Snížení Zvýšení Vklad části 
podniku 

Zůstatek k 
31. 12. 2015 

Počet akcií 20 - - 20 - - 619 639 

Základní kapitál 20 000 - - 20 000 - - 619 000 639 000 

Emisní ážio - - - - - - 299 299 

Neuhrazená ztráta 
minulých let -765 -1 770 - -2 535 - -1 650 - -4 185 

Výsledek 
hospodaření 
běžného účetního 
období 

-1 770 -1 650 1 770 -1 650 1 650 111 491 - 111 491 

 

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valných hromad společnosti konaných dne 23. 
června 2015 a 23. června 2014 bylo schváleno následující rozdělení ztráty za rok 2014, resp. 2013 formou převodu 
do neuhrazené ztráty minulých let. 

Ztráta roku 2013 -1 770 Ztráta roku 2014 -1 650 

Převod neuhrazené ztráty -1 770 Převod neuhrazené ztráty -1 650 

Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2013 -765 Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2014 -2 535 

Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2014 -2 535 Neuhrazená ztráta k 31. 12. 2015 -4 185 
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9. REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy Zůstatek k 
31. 12. 2014 

Vklad části 
podniku 

Tvorba 
rezerv 

Zúčtování 
rezerv 

Zůstatek k 
31. 12. 2015 

Na daň z příjmů - - 15 438 - 15 438 

Na soudní spory - 38 279 1 027 - 39 306 

Na zaměstnanecké 
požitky - 22 448 1 855 -884 23 419 

Na rekultivaci a sanaci 
skládky - 11 520 - - 11 520 

Celkem 2015 - 72 247 18 320 -884 89 683 

 
Rezerva na soudní spory je tvořena na předpokládané náhrady škod způsobených exhalacemi.  

Rezerva na zaměstnanecké požitky je tvořena na odměny zaměstnancům vyplácené dle kolektivní smlouvy při 
odchodu do důchodu a dosažení věku 50 let. 

Zákonná rezerva byla vytvořena na rekultivace a sanace skládky na základě zákona o rezervách. 

10. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 neměla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti.  

Společnost eviduje k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 splatné závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení 
ve výši 3 628 tis. Kč a 48 tis. Kč. 

Dohadné účty pasivní k 31. 12. 2015 ve výši 52 837 tis. Kč zahrnují vyúčtování na základě smlouvy 
o přepracování, dodávku uhlí a další nevyfakturované dodávky za služby věcně a časově související s rokem 2015. 
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11. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Společnost vyčíslila daň z příjmu následovně (v tis. Kč): 

 2015 2014 
Zisk (ztráta) před zdaněním 127 900 -2 036 

Nezdanitelné výnosy -8  

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy -31 143  

Uplatněná daňová ztráta -5 158  

Odpis pasivního oceňovacího rozdílu -13 613  

Tvorba rezerv 1 998  

Ostatní 1 302  
Zdanitelný příjem 81 278 -2 036 

Sazba daně z příjmů 19 % 19 % 

Daň 15 443 - 

Sleva na dani -5 - 

Daňový náklad 15 438 - 

 

Výpočet daně z příjmů za rok 2015 je předběžný. Společnost podává řádné daňové přiznání do 30. června 2016. 
Společnost neplatila zálohy na daň z příjmů vhledem ke ztrátě vykázané v minulém období. 

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

 2015 2014 

Položky odložené daně 
Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Odložená 
daňová 

pohledávka 

Odložený 
daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou 
cenou dlouhodobého majetku - -80 439 - - 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 152 606 - - - 

Rezervy 11 918 - - - 

Ostatní 1 060 -2 971 - 

Celkem 165 584 -80 441 971 - 

Netto 85 143  971  

K 31. 12. 2015 společnost o odložené daňové pohledávce neúčtovala v důsledku nepravděpodobnosti její 
realizace v budoucích letech k datu sestavení účetní závěrky. 
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12. VÝNOSY 

Rozpis výnosů společnosti z prodeje vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč): 

 2015 
Výnosy na základě smlouvy o přepracování 341 635 

Prodej tepla 42 736 

Ostatní 3 752 

Výnosy celkem 388 123 

 
Společnost realizuje všechny výnosy v České republice. 

Předmětem smlouvy o přepracování je závazek společnosti vyrobit a prodat společnosti ČEZ elektrickou energii 
odpovídající kapacitě elektrárny tak, aby společnost ČEZ měla možnost v rámci technických možností elektrárny a 
při omezeních elektrárny vyplývajících z platných právních předpisů a uzavřených smluv, využít podle svého 
svobodného uvážení a pokynů daných společnosti potřebné množství elektrické energie, při současném závazku 
společnosti ČEZ dodat k výrobě této elektrické energie příslušné vstupní suroviny. 

13. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2015 2014 

 Celkem 

Z toho orgány 
společnosti a 

vrcholové 
vedení 1) 

Celkem 

Z toho orgány 
společnosti a 

vrcholové 
vedení 1) 

Průměrný počet zaměstnanců  2) 43 3 3 3 

Mzdy 22 100 - - - 

Odměny členům statutárních orgánů 2 356 2 356 1 296 1 296 

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 8 584 424 441 441 

Sociální náklady 2 020 158 - - 

Osobní náklady celkem 35 060 2 938 1 737 1 737 

1) Členové dozorčí rady a představenstva, generální ředitel a ředitelé úseků. 

2) Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem 
stanovenou (plnou) pracovní dobu. Tento údaj nezahrnuje členy dozorčí rady. 
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14. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 

Členové statutárního a dozorčího orgánu a řídící pracovníci mají výhody spočívající v použití automobilů pro 
soukromé účely, v životním pojištění a v dalších odměnách vč. odměny členům orgánů. 

V roce 2015 a 2014 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané 
záruky a zálohy a nevlastní žádné akcie společnosti. 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba k 31. prosinci 2015, resp. 2014 ve výši 110 244 tis. Kč a 14 986 tis. Kč 
představují zůstatek peněžních prostředků v systému cash poolingu (viz odstavec 6). 

Spřízněnými osobami uvedenými v následujících přehledech jsou podniky ve Skupině ČEZ. 

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku.  

 

Přehled nákupů od spřízněných osob v roce 2015, resp. 2014 (v tis. Kč):  

Spřízněná osoba 2015 2014 
ČEZ, a. s. 133 839 78 
ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 15 757 - 

MARTIA a.s. 6 628 - 

ČEZ Distribuce, a. s. 1 753 - 

ČEZ ICT Services, a. s. 1 656 - 

ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 1 520 - 

ČEZ Inženýring, s.r.o. 1 068 - 

LOMY MOŘINA spol. s r.o. 662 - 

SD - Kolejová doprava, a.s. 367 - 

ČEZ Teplárenská, a.s. 301 - 

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 182 - 

Elektrárna Počerady, a.s. 12 - 
Celkem 163 746 78 

 

Přehled prodejů spřízněným osobám v roce 2015, resp. 2014 (v tis. Kč):  

Spřízněná osoba 2015 2014 
ČEZ, a. s. 341 635 - 

ČEZ Teplárenská, a.s. 42 361 - 

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 659 - 

ČEZ Distribuce, a. s. 270 - 

MARTIA a.s. 124 - 

ČEZ ICT Services, a. s. 131 - 

SD - Kolejová doprava, a.s. 73 - 

ČEZ Inženýring, s.r.o. 47 - 

ČEZ Korporátní služby, s.r.o. 26 - 
Telco Pro Services, a. s. 18 - 
Elektrárna Dětmarovice, a.s. 1 - 
Celkem 383 654 - 
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Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč): 

Spřízněná osoba 2015 2014 
ČEZ, a. s. 60 573 8 

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 12 203 - 

MARTIA a.s. 5 601 - 

ČEZ Teplárenská, a.s. 340 - 

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. 182 - 
Celkem 80 483 8 

 

Krátkodobé pohledávky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč): 

Spřízněná osoba 2015 2014 
ČEZ, a. s. 135 053 - 

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 314 - 

ČEZ Teplárenská, a.s. 17 523 - 

MARTIA a.s. 56 - 

Elektrárna Dětmarovice, a.s. 1  
Celkem 152 947 - 

 

15. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

V roce 2015 tvoří ostatní provozní výnosy zúčtování dotace na bezplatně přidělené emisní povolenky ve výši 
95 001 tis. Kč a odpis pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 13 613 tis. Kč. Ostatní provozní 
náklady tvoří náklady na vyřazení nakoupených emisních povolenek ve výši 95 001 tis. Kč.  

16. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI 

Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi společností ČEZ Teplárenská, a.s., 
se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO 273 09 941, jako rozdělovanou společností, společností 
Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Tisová 2, 356 01 Březová, IČO 291 60 189, jako nástupnickou společností, a 
společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 70602, IČO 
278 04 721, jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn, rozdělovaná společnost nezanikla, ale 
došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti uvedených v projektu na nástupnické 
společnosti Elektrárna Tisová, a.s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o.  
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Identifikace společnosti 
Elektrárna Tisová, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1683 
 
Obchodní firma: Elektrárna Tisová, a.s. 
Sídlo:   Tisová 2, 356 01 Březová 
Identifikační číslo: 291 60 189 
DIČ:    CZ29160189 
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 107-0114250227/0100  
Tel.:    351 101 116 
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Příloha číslo 1 ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 - Schéma struktury vztahů   
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Příloha číslo 2 ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015                   
- Abecední seznam společností  
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