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Úvodní slovo předsedy
představenstva

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi prosím, abych úvodem stručně shrnul naše podnikání v roce 2020. 

Především vám všem děkuji za trpělivost, podporu a přízeň, kterou jste nám 
věnovali v situaci, kterou, troufám si říct, nikdo z nás v tomto rozsahu nezažil. 
Dopady celosvětové koronavirové pandemie budeme zcela jistě řešit ještě 
několik následujících let. Dobrou zprávou ale je, že se nám díky včasným interním 
opatřením podařilo rozsah epidemie v naší společnosti i v celé české skupině 
E.ON udržet pod kontrolou a zabránit komunitnímu přenosu. Byli jsme schopni, 
i přes všechna přísná hygienická opatření, zajistit spolehlivý a bezpečný provoz 
energetických i plynárenských sítí a dodávku energií pro naše zákazníky. Díky 
úsilí a nasazení našich zaměstnanců se nám podařilo splnit plánované ekonomické 
výsledky a dokázali jsme zrealizovat investice v rekordní výši.

V roce 2020 jsme dokončili jednání s Energetickým regulačním úřadem 
o podmínkách páté regulační periody. Vyjednali jsme pro nás akceptovatelné 
podmínky a nastavili si tak stabilní ekonomický rámec pro podnikání na dalších 
pět let.

Zahájili jsme realizaci desetileté technické Strategie 2030 ve všech oblastech 
našeho podnikání a pokračujeme v práci na našich inovačních projektech. Dále 
rozvíjíme projekty financované z domácích i evropských podpůrných programů. 
Dalším rozsáhlým projektem společného zájmu je GABRETA Smart Grids, 
projekt přeshraniční spolupráce s německými kolegy ze společnosti Bayernwerk  
Netz GmbH. Díky implementaci systému EuroCALC jsme zefektivnili a zdigitalizovali 
proces rozpočtování investičních staveb, a naši schopnost investovat jsme tak 
ještě více posílili.

Nejviditelnější změnou je však formální dokončení unbundlingu a z toho plynoucí 
změna našeho názvu a vizuální identity. K prvnímu lednu roku 2021 se Společnost 
přejmenovala a vystupuje pod novou obchodní značkou EG.D, člen skupiny E.ON. 

Toto je jen krátký výčet prací a projektů nad rámec naší základní a každodenní 
činnosti, tedy bezpečným a spolehlivým provozováním distribučních sítí, jejich 
oprav, údržby, rekonstrukcí a nové výstavby.

I v nadcházejícím roce nás bude významně ovlivňovat vývoj celosvětové pandemie 
COVID-19. Věřím, že epidemii se podaří zvládnout i ve všech společnostech skupiny 
E.ON, a budeme tak moci i nadále pokračovat v naplňování naší dlouhodobé 
strategie i v realizaci dalších prací a projektů. K těm bude patřit například instalace 
chytrých elektroměrů nebo inteligentních trafostanic a také další rozvoj 
plynárenské sítě na jihu Čech.

Zdeněk Bauer
předseda představenstva



3Výroční zpráva 2020

Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval vám všem, našim partnerům, 
zaměstnancům a členům statutárních orgánů.  Poděkování patří i kolegyním 
a kolegům z ostatních společností skupiny E.ON, kteří naší společnosti poskytují 
služby, podporují nás a pomáhají nám v našem podnikání. Jsem přesvědčený,  
že s vaší společnou pomocí úspěšně zvládneme nejen současné nelehké období, 
ale i všechny naše cíle, a to tak, abychom co nejvíce ochránili to, co je nyní pro naše 
podnikání nejdůležitější – zdraví nás všech.

Zdeněk Bauer 
předseda představenstva
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 
Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020

1. Charakteristika Společnosti

Společnost EG.D, a.s., do 31. prosince 2020 E.ON Distribuce, a.s. 
(dále „Společnost“), patří do struktury společností energetické 
skupiny E.ON v České republice. Tato struktura je výsledkem 
konsolidace majetkových podílů skupiny majoritního vlastníka 
koncernu E.ON SE. Hlavním předmětem jejího podnikání jsou 
licencované činnosti v distribuci elektřiny a plynu. Společnost 
prošla v roce 2020 rozsáhlým rebrandingem (změna názvu, sídla 
a vizuální identity) a od 1. ledna 2021 působí na energetickém 
trhu pod názvem EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36 Černá  
Pole, 602 00 Brno. Detailnější přehled o realizovaných opatřeních 
v rámci rebrandingu Společnosti je uvedený v kapitole 8 
Marketingové a komunikační aktivity.

2. Ekonomické výsledky a stav majetku

Výsledek hospodaření Společnosti před zdaněním dosáhl 
za rok 2020 hodnoty 4,3 mld. Kč. Po zdanění vykázala 
Společnost zisk ve výši 3,6 mld. Kč. Tento výsledek byl  
i přes negativní dopady pandemie COVID-19 pozitivně ovlivněn 
zejména vyšší marží z distribuce elektřiny a plynu. Na druhé  
straně negativní vliv měly vyšší odpisy a růst všech rozhodujících 
položek provozních nákladů, tzn. údržba a opravy, nákup služeb 
a osobní náklady. Souhrnné výnosy z distribuce elektřiny činily 
19,3 mld. Kč zejména vlivem vyššího distribuovaného množství 
na hladivě velmi vysokého napětí (VVN) a nízkého napětí (NN), 
než bylo plánováno. Celkové výnosy z distribuce plynu dosáhly 
1,1 mld. Kč vlivem vyššího distribuovaného množství plynu 
a vyšších cen, než bylo plánováno.

Struktura aktiv a pasiv  
Netto hodnota aktiv Společnosti se k 31. prosinci 2020 vyšplhala 
na 75,6 mld. Kč a zvýšila se díky čerpání a aktivaci investic. 
Na straně pasiv dosáhla hodnota vlastního kapitálu ke konci 
roku 2020 celkem 52,2 mld. Kč.

Pořízení a distribuce elektřiny a plynu  
Do distribučních soustav bylo pořízeno 14,0 TWh elektrické 
energie a 3,5 TWh zemního plynu. Objem distribuované elektřiny 
dosáhl 13,1 TWh, což především z důvodu vlivu pandemie 
COVID-19 představuje pokles vůči plánu o 288 GWh. Důvodem 
byl pokles objemu zejména na napěťové hladině vysokého 
napětí (VN), kde dosáhl hodnoty 526 GWh. U distribuce plynu 
byl plán překročen o 20 GWh a distribuované množství dosáhlo 
hodnoty celkem 3,4 TWh, což je důsledek chladnějšího počasí 
a pravděpodobně i většího využití vytápění v návaznosti 
na některá opatření související s pandemií COVID-19.

Pořízení elektřiny a plynu  
do distribuční soustavy (TWh) 2020 2019

Elektřina 14,0 14,5

Plyn 3,5 3,4

Distribuce elektřiny  
a plynu (TWh) 2020 2019

Elektřina 13,1 13,5

Plyn 3,4 3,3

Podíly v ovládaných osobách  
Spolupráce s dceřinými společnostmi E.ON Telco, s.r.o. a Local 
Energies, a.s., se dále rozvíjela. V roce 2020 se společnost E.ON 
Telco, s.r.o., soustředila na rozšiřování poskytovaných služeb 
v oblasti rozvoje a správy datové infrastruktury, společnost 
Local Energies, a.s., se soustředila na nová chytrá řešení  
pro potřeby distribuční soustavy.

Řízení rizik ve Společnosti  
Rizika i podnikatelské šance jsou ve Společnosti centrálně 
monitorovány útvarem Řízení rizik, který je úzce propojen 
s koncernovým systémem řízení rizik. Vedení Společnosti je 
tak v pravidelných reportech informováno o aktuálním stavu 
rizik a o identifikovaných podnikatelských šancích.

3. Regulace

V oblasti Regulace dostála Společnost i v roce 2020 všem 
svým závazkům a i přes nelehké období dosáhla velmi dobrých 
ekonomických výsledků. Rok 2020 byl posledním rokem 
IV. regulační periody. V průběhu roku 2020 zintenzivnil 
Energetický regulační úřad (ERÚ) přípravu zásad cenové regulace 
pro nadcházející novou regulační periodu, která vyvrcholila 
veřejným konzultačním procesem a následným vydáním 
finálních Zásad cenové regulace pro V. regulační periodu. 
Platnost těchto zásad je na pět let, tedy od roku 2021 do roku 
2025, a pro regulované subjekty přinášejí tyto zásady především 
snížení WACC na 6,54 % pro distribuci elektřiny a 6,43 % 
pro distribuci plynu. Nová pravidla pro V. regulační periodu 
zajišťují Společnosti jasně daný ekonomický rámec a stabilní 
podmínky pro podnikání na dalších pět let.

4. Provoz a rozvoj distribuční soustavy

V oblasti rozvoje a modernizace distribuční soustavy v roce 
2020 zaujímají významné místo tzv. smart projekty ACON 
a AccessNet. V roce 2020 se do projektů podařilo zařadit 
několik typů investic na úrovni VN. Z pohledu objemu byla 
nejvýznamnější podpora rozvoje chytrých distribučních 
trafostanic využívající technologii tzv. „univerzálního monitoru“. 
Jednalo se o cca 300 distribučních trafostanic (DTS). Celkové 
náklady na tuto aktivitu prozatím činily více než 260 mil. Kč. 
V roce 2020 Společnost zahájila rozvoj nadstavbové IT 
infrastruktury u projektu STeVe, neboli „sklad technických 
veličin“. Ten bude sloužit pro sběr naměřených hodnot 
z jednotlivých chytrých prvků v distribuční síti.
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Dalšími významnými investicemi na úrovni VVN je rozšíření 
rozvodny Tvrdonice a výstavba rozvodny Brno-sever. Bylo 
identifikováno několik dalších potenciálních projektových 
investic, které nám grantová smlouva umožňuje zahrnout 
do dotace. 

Pro oblast chytrého měření byl rok 2020 ve znamení přechodu 
pilotního projektu Smaragd do realizační fáze. Byla úspěšně 
zprovozněna odečtová centrála a provedeny testy na prvním 
tisíci elektroměrů. V polovině roku byl také legislativně ukotven 
roll-out chytrého měření. 

Významnou investicí v provozu plynárenské sítě bylo v roce 
2020 dokončení výstavby vysokotlakého plynovodu na jihu 
Čech mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Společnosti  
se podařilo po dvanácti letech příprav a téměř třech letech 
stavebních prací tuto stavbu završit. Potrubí v délce dvaceti 
kilometrů zabezpečí dodávky plynu pro více než sedm tisíc 
zákazníků v této oblasti a jeho pokládka byla realizována 
unikátní metodou pluhování ocelového potrubí, která byla 
v Česku použita vůbec poprvé. Celkové investiční náklady této 
stavby dosáhly 80 mil. Kč. Za posledních dvanáct let se jedná 
o jednu z nejvýznamnějších staveb na plynovodní soustavě 
na jihu Čech.  

K 31. prosinci 2020 bylo k distribuční síti Společnosti připojeno 
14 649 výrobních zdrojů o instalovaném výkonu 2 274 MW,  
z toho bylo 14 225 obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným 
výkonem 1 685 MW. Fotovoltaické elektrárny (FVE) se na tomto 
objemu podílely ve výši 13 434 kusů o instalovaném výkonu 
1 013 MW. V zařízeních připojených k distribuční síti Společnosti 
jsou rovněž připojena tři velká bateriová uložiště o celkovém 
instalovaném výkonu 6 MW. V roce 2020 bylo uzavřeno celkem 
2 984 nových smluv na připojení výroben nebo dodatků 
na navýšení rezervovaného výkonu ve stávajících výrobnách, 
což představuje předpokládaný nárůst o 189 MW instalovaného 
výkonu. FVE se na tomto nárůstu podílely 2 829 ks s celkovým 
výkonem 68 MW, z toho nad 100 kW instalovaného výkonu  
je 63 ks s celkovým výkonem 35 MW. 

V počátcích pandemie, v jarních měsících roku 2020, došlo 
v důsledku vládních opatření k omezení pohybu obyvatel 
i průmyslu. Toto opatření mělo vliv na pokles zatížení elektrizační 
soustavy. Pokles zatížení se nejvíce projevil v měsících duben 
a květen, kdy došlo ke snížení dodávek elektrické energie 
o 10-15 % proti stejnému období předchozích let. Během zbylé 
části roku 2020 se po uvolnění opatření deficit zatížení 
elektrizační soustavy postupně snížil. Celková dodaná elektrická 
energie do distribuční sítě Společnosti na konci roku 2020  
tak nakonec dosáhla hodnoty 96,6 % proti roku 2019. Spotřeba 
zemního plynu v roce 2020 dosáhla hodnoty 100,3 % proti 
roku 2019. Maximálního zatížení elektrické distribuční soustavy 
v roce 2020 bylo dosaženo 3. prosince 2020 ve 12:00 hodin 
ve výši 2 463 MW. Minimální zatížení 838 MW bylo 
zaregistrováno 2. srpna 2020 v 6:00 hodin.

Na straně dispečerského řízení bylo jako zásadní opatření proti 
rozšíření pandemie mezi pracovníky dispečinku provedeno 
rozdělení základních dispečerských pracovišť Dispečinku 22 kV 
Brno a Centrálního dispečinku 110 kV. Toto rozdělení bylo 
realizováno za účelem oddělení dispečerů na více nezávislých 
skupin, aby případné šíření nákazy bylo eliminováno na menší 
počet dispečerů a tím bylo trvale zajištěno dispečerské řízení 
distribuční soustavy.

I v roce 2020 se Společnosti dařilo aktivním přístupem nadále 
zlepšovat ukazatele nepřetržitosti dodávky elektřiny (SAIDI, 
SAIFI). Velká pozornost je v tomto ohledu věnována v posledních 
letech kabelizaci, která v oblasti VN a NN výrazně přispívá 
k minimalizaci dopadu poruch a plánovaných odstávek 
na zákazníky. Na předcházení poruchových stavů Společnost 
podporuje nejenom dlouhodobý rozvoj kabelizace, ale také 
moderní způsoby diagnostiky, např. za pomocí měřicích 
kabelových vozů nebo sběrem dat z Řádu preventivní údržby 
(ŘPÚ). Naplňováním ŘPÚ se Společnosti dařilo odhalovat závady 
na zařízení VN a NN, přičemž největší objem těchto závad byl 
zaznamenán na venkovním vedení VN/NN (75,4 %), naopak 
nejnižší počet závad je u kabelového vedení VN (0,2 %).

5.  Služby účastníkům trhu

V průběhu roku 2020 Společnost pokračovala ve zlepšování 
kvality služeb poskytovaných ostatním účastníkům trhu. 
Ke spokojenosti obchodníků probíhal rozvoj portálu Distribuce24, 
v rámci kterého se kromě řady opatření pro zvýšení bezpečnosti 
a stability systému povedlo např. připravit systém notifikací 
nebo rozšířit možnosti automaticky zpracovávaných žádostí.  
V oblasti měření došlo k implementaci automatického 
oznamování plánovaných prací pomocí SMS a e-mailů.  
Pro zákazníky nově přibyla mj. možnost sledovat data ze smart 
elektroměrů instalovaných v rámci pilotního projektu Smaragd. 
 
Stejně jako v jiných oblastech Společnosti bylo i zde nutné 
zavést některá opatření zamezující šíření pandemie COVID-19 
včetně těch, která měla dopad na servisní činnosti. Na základě 
těchto omezení však nebyly zaznamenány žádné stížnosti 
zákazníků, dopady na kvalitu odečtů byly minimální a předávání 
dat na OTE bylo ve 100 % provedeno v souladu s legislativou. 
K tomu pomohlo jak zavedení aplikace CMC, která umožňuje 
pracovníkům zajistit odečty a záchrany dat přes tablety,  
tak i rozvoj všech souvisejících systémů.

6. IT

V roce 2020 Společnost realizovala implementaci nových IT 
systémů (VEBR+ pro plně digitální podporu řešení věcných 
břemen, euroCALC pro podporu kalkulací investic, AIDA  
pro evidenci a správu prvků kritické informační infrastruktury, 
nové řešení pro podporu procesů Energetické kontroly v SAP 
IS-U nebo SW Daisy pro výpočet chodu sítě) a také velké 
množství projektů pro rozvoj a optimalizaci stávající IT podpory. 
Společnost dále úspěšně pokračovala v rozvoji digitálních kanálů 
pro komunikaci s partnery a zákazníky. Kompletně inovovaný 
web Společnosti dosáhl významného ocenění v celorepublikové 
odborné soutěži. V oblasti využití dat a analytických nástrojů 
byla vypracována koncepce pro Data Governance a pilotně 
ověřen nástroj pro správu dat Erwin. V oblasti GDPR byl 
připraven architektonický koncept definující realizaci nezbytných 
opatření do IT nástrojů Společnosti. Poslední klíčovou aktivitou 
byla příprava a provedení nezbytných kroků pro realizaci 
Rebrandingu, zejména úpravy v souvislosti se změnou názvu, 
sídla a vizuální identity Společnosti.
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Krizové řízení 
Rok 2020 se stal rokem kybernetických útoků na kritickou 
informační infrastrukturu České republiky, zejména s dopady 
do resortu zdravotnictví. Společnost se dlouhodobě zabývá 
zajištěním kybernetické bezpečnosti svých kritických systémů 
a podporuje spolupráci na mezinárodní i národní úrovni, 
což vyústilo mimo jiné i v ustanovení pravidelné pracovní 
skupiny manažerů kybernetické a informační bezpečnosti 
elektroenergetiky ČSRES (České sdružení regulovaných 
elektroenergetických společností). Tato nová platforma 
umožňuje úzkou spolupráci a sdílení informací a zkušeností 
nejen mezi společnostmi zajišťujícími distribuci elektrické 
energie. 

V oblasti fyzické bezpečnosti energetických objektů včetně 
kritické infrastruktury se podařilo rozjet přípravu a realizaci 
opatření na rozvodnách 110/22 kV. V samostatném projektu 
bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku systémů integrujících 
data z elektronických zabezpečovacích zařízení.

V souvislosti se šířením nového koronaviru SARS-CoV-2,  
se od 3. února 2020 pravidelně scházel krizový štáb Společnosti, 
který na vývoj pandemie reagoval zavedením níže uvedených 
opatření:

•	 nákupem	osobních	ochranných	a	pracovních	prostředků	 
 (OOPP) a pravidelným závozem na pracoviště,
•	 reorganizací	práce	útvarů,	které	zajišťují	řízení,	správu	 
 a provoz systémů distribuční soustavy elektřiny i plynu,
•	 zřízením	záložních	pracovišť	dispečerského	řízení,
•	 zavedením	home	office,
•	 pomocí	zaměstnancům,	kteří	s	nákazou	přišli	do	styku	 
 nebo se i nakazili. 

I pomocí těchto opatření se podařilo udržet běžný provoz 
distribuční soustavy a nebyla přerušena ani investiční výstavba.

7. Lidské zdroje

Zaměstnanci 
Skutečný celkový roční přepočtený stav zaměstnanců v roce 
2020 činil 1 786 zaměstnanců. Oproti předchozímu roku 2019 
došlo k nárůstu počtu zaměstnanců Společnosti o 63,  
a to zejména u montérských pozic z důvodu posílení údržby 
a rozvoje distribuční soustavy a jejího ekonomického řízení. 

Skutečný průměrný přepočtený stav zaměstnanců:

Rok 2020 2019

Počet zaměstnanců 1 786 1 723

Sociální politika
Společnost vytvářela pro své zaměstnance kvalitní sociální 
program, jehož prostřednictvím poskytovala zaměstnancům 
mimo jiné příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na závodní 
stravování, příspěvek na sportovní a kulturní akce a poskytovala 
bezúročné návratné zápůjčky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V roce 2020 zaznamenala Společnost osm pracovních úrazů 
s pracovní neschopností u svých zaměstnanců a čtyři pracovní 
úrazy s pracovní neschopností u dodavatelů. Uvedené úrazy 
byly většinou způsobeny běžnými riziky práce, jako je špatné 
došlápnutí, poštípání hmyzem apod. Dva úrazy dodavatelů 
byly vážnější, jednalo se o:

•	 Pád	z	výšky	cca	3,5	metrů	při	natěračských	pracích	 
 technologie během rekonstrukce rozvodny. Šetření úrazu  
 jako příčinu určilo jednoznačně lidskou chybu, konkrétně  
 nesprávné použití OOPP proti pádu.
•	 Zranění	pracovníka	provádějícího	prořezy	v	ochranném		
 pásmu z koše pracovního stroje, když se tento stroj ve svahu 
 převrátil. Ačkoliv se úraz stal v září 2020, k 15. březnu 2021 
 nemá dodavatel stále závěry šetření ze strany Policie České 
 republiky ani místně příslušného Oblastního inspektorátu  
 práce. Dle našich informací se ale šetření obou uvedených  
 institucí od začátku ubíralo směrem technické poruchy  
 na zmíněném pracovním stroji.

Rok 2020 byl z hlediska plnění povinností BOZP ve skupině 
E.ON významně ovlivněn vládními i interními opatřeními proti 
šíření pandemie koronaviru. Jednalo se zejména o přechod 
vybraných mandatorních školení z prezenční formy na distanční, 
o provádění ročních prověrek u vybraných organizačních jednotek 
on-line formou apod. I přes uvedená omezení se podařilo v roce 
2020 splnit plán ročních prověrek BOZP a interních auditů ISŘ. 
Stejně tak byl splněn plán namátkových kontrol BOZP  
jak u vlastních zaměstnanců, tak i dodavatelů.

Společnost v roce 2020 prostřednictvím oddělení BOZP 
spolupracovala s ČSRES, ČSZE, VUT Brno a odborovými 
organizacemi na realizaci preventivních a osvětových opatření 
souvisejících s BOZP. V těchto aktivitách bude Společnost 
pokračovat i v roce 2021.

Integrovaný systém řízení a ochrana životního prostředí
V roce 2020 vykonávala Společnost svou činnost v souladu 
s požadavky Integrovaného systému řízení (ISŘ). Všechny cíle 
stanovené v Programu ISŘ na rok 2020 byly splněné. V roce 
2020 bylo ve Společnosti provedeno 27 interních auditů ISŘ, 
nebyla identifikována žádná závažná neshoda a v květnu 2020 
proběhl úspěšně audit certifikačního orgánu, který nezaznamenal 
žádnou neshodu s významným dopadem do ISŘ. 

V oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a hospodaření 
s energií byla Společnost v souladu s právními a jinými 
požadavky. Nebyl zaznamenán žádný incident s významným 
dopadem na životní prostředí.
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8. Marketingové a komunikační aktivity

Rebranding (změna názvu a vytvoření nové vizuální identity) 
Společnosti, rozvoj a modernizace distribučních sítí a příprava 
na budoucnost v energetice byly hlavními tématy mediální 
komunikace a PR Společnosti v roce 2020. Zejména v závěru 
roku se o Společnosti mluvilo v médiích zejména v souvislosti 
se zavedením nového názvu a značky EG.D. V říjnu 2020 byla 
na distribučním území Společnosti spuštěna rozsáhlá mediální 
kampaň, která zákazníkům a široké veřejnosti představila tuto 
novou značku prostřednictvím několika regionálních TV  
a rozhlasových stanic, tištěné inzerce, online médií, sociálních 
sítí apod. Komunikaci podpořila i venkovní reklama a reklama 
ve veřejné dopravě.  Změna názvu, loga i sídla Společnosti 
si vyžádala úpravy všech zákaznických systémů a komunikačních 
materiálů, provozně-technické dokumentace, interních 
informačních systémů, webových stránek (www.egd.cz), 
vybavení provozních pracovníků včetně polepů aut, techniky 
a označení budov. Pro značku EG.D byl v roce 2020 vytvořen 
kompletní grafický manuál, byly vydefinovány všechny potřebné 
vizuální prvky značky a byly podniknuty veškeré kroky k tomu, 
aby byla Společnost připravena od 1. ledna 2021 vystupovat 
pod novou identitou.

Navzdory nepříznivé epidemiologické situaci se Společnost 
i v roce 2020 prezentovala na několika významných tuzemských 
konferencích, například na International Energy Club v Ostravě, 
na konferenci ENERKON v Praze nebo na konferenci EGÚ v Brně. 
V rámci tzv. „zelených témat“ Společnost podpořila obnovu 
lipové Aleje svobody v Šatově a nadále rozvíjela spolupráci 
také s Českou společností ornitologickou v oblasti ochrany 
ptactva a ve spolupráci s touto organizací se také zapojila 
do celoevropského projektu Eurokite na ochranu zvlášť 
ohrožených druhů, jmenovitě luňáka červeného. Na podporu 
boje s pandemií COVID-19 věnovala Společnost částku 5 mil. Kč 
několika regionálním nemocnicím a darovala řadu ochranných 
pomůcek a desinfekcí do škol. 

V roce 2020 se úspěšně rozvíjela také spolupráce se zástupci 
veřejné správy zejména v rámci krizového řízení Společnosti 
a pokračovalo i vydávání čtvrtletníku „Komunal.info“ pro obce 
a města. Na dalších více než 30 distribučních trafostanicích 
pokračoval sociální projekt oživování veřejného prostoru, 
tzv. streetart, který se podařilo rozšířit o dvě rozpínací skříně 
a jednu vstupní rozvodnu. 

O aktuálním dění Společnost pravidelně informovala své 
zaměstnance v zaměstnaneckých novinách „Distribuční listy“ 
a na interní sociální síti Connect. Pokračovalo také oceňování 
špičkových odborníků - Oči odborníka, kterým Společnost 
vyjadřuje uznání nejaktivnějším pracovníkům za jejich vědeckou 
a odbornou práci. 

9. Výhled

Výhled činnosti společnosti EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 
E.ON Distribuce, a.s.), pro rok 2021 ovlivní pokračování opatření 
v oblasti boje s pandemií COVID-19. Společnost bude pokračovat 
v implementaci takových opatření, které v maximální míře 
ochrání její zaměstnance, zabrání komunitnímu přenosu a zajistí 
bezpečné a spolehlivé fungování elektrické a plynárenské 
distribuční sítě. 

Společnost bude nadále pokračovat v naplňování své nové 
Strategie 2030 a přípravou distribuční sítě na nové potřeby  
a výzvy, jako jsou obnovitelné zdroje, elektromobilita, 
decentralizace zdrojů a nejnovější smart technologie. I v roce 
2021 bude pokračovat instalování chytrých elektroměrů nebo 
inteligentních trafostanic, a to i s podporou financí z dotací EU. 

Dalším významným krokem v modernizaci sítě bude příprava 
výstavby dvou nových rozvoden v Brně a v Českých Budějovicích 
v celkové výši investic 550 mil. Kč. Cílem všech těchto investic 
je zvýšení stability a bezpečnosti dodávek energie pro zákazníky, 
zkvalitnění dálkového řízení sítí a zlepšení jejich ekonomické 
efektivity.

K 19. prosinci 2020 byla do obchodního rejstříku zapsána 
společnost EG.D Montáže, s.r.o., ve které má Společnost 
51% podíl. Rok 2021 tak bude ve znamení zahájení činnosti 
této společnosti a posílení kompetencí Společnosti v oblasti 
montážních prací.

Rok 2020 byl mimořádný zejména v tom, že přinesl pandemii, 
se kterou se nikdo z nás v takovém rozsahu nesetkal. Stejně jako 
všude jinde zkomplikoval koronavirus pracovní a osobní život,  
na který jsme byli zvyklí. Díky úsilí všech členů krizového štábu, 
který pracoval již od února 2020 v nepřetržitém týdenním 
režimu, a díky toleranci a pochopení všech zaměstnanců  
se podařilo s pomocí hygienických i organizačních opatření, 
která šla mnohdy nad rámec vládních nařízení, zabránit 
komunitnímu přenosu ve Společnosti a zajistit tak její 
bezproblémový chod. Na řadě pracovišť se změnil režim 
jednotlivých směn, tak aby se pracovníci vůbec nepotkávali, 
velká	část	zaměstnanců	se	přesunula	na	home	office.	Nebyl	
to vůbec jednoduchý rok a představenstvo Společnosti proto 
děkuje všem svým zaměstnancům za obětavou práci, členům 
dozorčí rady za podporu a konstruktivní přístup ve výkonu jejich 
funkce, svým partnerům za podporu a všem zákazníkům 
za přízeň. 

V Brně, dne 18. května 2021 

Zdeněk Bauer Pavel Čada
předseda představenstva místopředseda představenstva
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•	 Struktura vztahů

•	 Ovládaná osoba a její úloha v koncernu

•	 Ovládající osoba a způsob a prostředky ovládání

•	 Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou

•	 Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající  
nebo mezi osobami ovládanými

•	 Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby  
nebo jí ovládaných osob

•	 Posouzení újmy a jejího vyrovnání

•	 Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik plynoucích ze vztahů s ovládající osobou  
a jí ovládanými osobami

•	 Důvěrnost informací

•	 Závěr

Zpráva o vztazích
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, 
za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020
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Představenstvo společnosti EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 
pod jménem E.ON Distribuce, a.s.) v souladu s ustanovením § 82 
zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění 
(dále také jen „ZOK“), zpracovalo tuto zprávu o vztazích mezi 
společností EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 E.ON Distribuce, a.s.), 
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
(do 31. prosince 2020 se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice), jako osobou 
ovládanou a společností E.ON SE, se sídlem Brüsseler Platz 1, 
45131 Essen, Spolková republika Německo, jako osobou 
ovládající a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 
(„sledované účetní období“). 

1. Struktura vztahů

V období od 1. ledna 2020 do 25. listopadu 2020 byla 
společnost EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 E.ON 
Distribuce, a.s.) ovládána následujícími osobami:

a) Přímo
  - E.ON Beteiligungen GmbH, se sídlem Brüsseler Platz 1, 
   45131 Essen, Spolková republika Německo (podíl ve výši 
   100 % ve společnosti EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020  
   E.ON Distribuce, a.s.).

b)  Nepřímo
  - E.ON SE, se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen,  
   Spolková republika Německo (podíl ve výši 100 %  
   ve společnosti E.ON Beteiligungen GmbH).

V období od 26. listopadu do 31. prosince 2020 byla společnost 
EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 E.ON Distribuce, a.s.) ovládána 
následujícími osobami:

a) Přímo
  - E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, se sídlem  
   Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Spolková republika  
   Německo (podíl ve výši 100 % ve společnosti EG.D, a.s. 
   (do 31. prosince 2020 E.ON Distribuce, a.s.).

b)  Nepřímo
  - E.ON Beteiligungen GmbH, se sídlem Brüsseler  
   Platz 1, 45131 Essen, Spolková republika Německo  
   (podíl ve výši 100 % ve společnosti E.ON Energie 38.  
   Beteiligungs-GmbH),

  - E.ON SE, se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen,  
   Spolková republika Německo (podíl ve výši 100 %  
   ve společnosti E.ON Beteiligungen GmbH).

Všechny společnosti ovládající a ovládané jednají ve shodě 
v souladu s ustanovením § 78 ZOK.

Struktura vztahů v koncernu je graficky znázorněna v Příloze 
č. 1 této zprávy o vztazích.

2. Ovládaná osoba a její úloha v koncernu

Ovládanou osobou je obchodní společnost EG.D, a.s. 
(do 31. prosince 2020 E.ON Distribuce, a.s.), se sídlem Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, identifikační číslo  
280 85 400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8477 (dále také 
jen „Společnost“ nebo „ovládaná osoba“). V rámci koncernu 
Společnost působí jako držitel licence na distribuci elektřiny 
a licence na distribuci plynu.

3. Ovládající osoba a způsob a prostředky  
 ovládání

Ovládající osobou je obchodní společnost E.ON SE, se sídlem 
Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Spolková republika Německo.

Ovládající osoba nepřímo ovládala v období od 1. ledna 2020 
do 25. listopadu 2020 Společnost prostřednictvím společnosti 
E.ON Beteiligungen GmbH, která byla ve sledovaném období 
jediným akcionářem Společnosti. Od 26. listopadu 
do 31. prosince 2020 ovládající osoba nepřímo ovládala 
Společnost prostřednictvím společnosti E.ON Energie 38. 
Beteiligungs-GmbH, která byla ve sledovaném období jediným 
akcionářem Společnosti. K ovládání Společnosti docházelo 
zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě 
Společnosti. 

4. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající  
 osobou

Osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 82 
ZOK se dále rozumí rovněž následující společnosti (uváděny 
jsou pouze společnosti, se kterými byly ve sledovaném účetním 
období uzavřeny smlouvy, či se kterými je Společnost 
ve smluvním vztahu, na jehož základě bylo ve sledovaném 
účetním období plněno, a dále osoby, vůči nimž učinila Společnost 
jednání dle § 82 odst. 2 písm. d) ZOK):

E.ON Česká republika, s. r. o.
E.ON Energie, a.s.
Jihočeská plynárenská , a.s.
E.ON Telco, s.r.o.
E.ON SE
innogy Energo, s.r.o. (od 1. ledna do 30. října 2020)
innogy Energie, s.r.o. (od 1. ledna do 30. října 2020) 
innogy Česká republika a.s. (od 1. ledna do 30. října 2020)
Local Energies, a.s.
Bayernwerk Netz GmbH

Kompletní struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou 
ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
je k dispozici ve výroční zprávě skupiny E.ON, v sekci seznam 
majetkových účastí společnosti E.ON SE, která je zveřejněna 
v německém originále a v českém překladu v obchodním 
rejstříku Společnosti.
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5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou  
 ovládanou a osobou ovládající nebo mezi  
 osobami ovládanými

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a ovládající osobou 
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou, které byly během sledovaného účetního 
období platné, jsou uvedeny níže:  

Společnost Druh smlouvy Předmět plnění Pořadové číslo Ze dne

E.ON Česká republika, s. r. o.
(člen skupiny)

Dohoda o poskytování 
víceúrovňového flexi 
on-line cash-poolingu 
reálného oboustranného 
pro ekonomicky spjatou 
skupinu ve znění Dodatku 
č. 3  

Dohoda o podmínkách 
poskytování 
cash-poolingu

2012002791 12. 12. 2017

E.ON Česká republika, s. r. o.
(účastník smlouvy)

Dohoda o likviditě Zapojení do cash-poolingu 2012002802 29. 6. 2012

E.ON Česká republika, s. r. o.
(žadatel)

112× Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě

Připojení odběrného místa 
k distribuční soustavě

E.ON Česká republika, s. r. o.
(nájemce)

Smlouva o nájmu Nájem sdělovacích 
přenosových tras

2010001731 1. 3. 2010

E.ON Česká republika, s. r. o.
(pojistník)

Pojistná smlouva ve znění 
Dodatku č. 7

Pojištění rizika 
nezaplacení pohledávek

2015001462-07 15. 2. 2019

E.ON Česká republika, s. r. o.
(účastník smlouvy)

Smlouva o spolupráci Podmínky spolupráce 
při implementaci, 
provozování a udržování 
výše uvedeného systému 
řízení Managementu 
hospodaření energií 
a alokace nákladů s tím 
spojených

2019032350 30. 10. 2019

E.ON Česká republika, s. r. o.
(účastník smlouvy)

Smlouva o spolupráci Podmínky spolupráce 
při provozování a udržování 
zavedených systémů řízení 
v environmentu a BOZP 
a alokace nákladů  
s tím spojených

2019032349 30. 10. 2019

E.ON Česká republika, s. r. o.
(pojistník)

Pojistná smlouva Pojištění odpovědnosti 2019006212 23. 1. 2019

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(objednatel)

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX

Poskytování služeb 
(zajištění služeb logistiky 
a materiálového 
hospodářství)

2020007968 2. 6. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX ve znění 
Dodatku č. 2

Poskytování služeb 
(zejm. zajištění služeb 
Call	centra	a	Back	office,	
zajištění služeb spojených 
s distribucí elektřiny 
a plynu)

2020007988 2. 6. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb CAPEX ve znění 
Dodatku č. 2

Poskytování služeb (zejm. 
zajištění obnovy a rozvoje 
nemovitostí – elektřina, 
plyn)

2020007986 2. 6. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(nájemce)

Smlouva o nájmu
ploch (NK 13-102)

Nájem ploch 
v neenergetických 
a energetických areálech

2019031727 9. 8. 2019
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Společnost Druh smlouvy Předmět plnění Pořadové číslo Ze dne

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(nájemce)

Smlouva o nájmu
bytů (NK 13-103)

Nájem bytů dle přílohy 
č. 1

20200008122 2. 6. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb – systémová 
podpora Globe pro logistiku  
a materiálové hospodářství 
(NK 31-113)

Přefakturace 
fakturovaných nákladů 
za poskytované služby 
dle počtu uživatelů 
příslušných Globe 
systémů

2019032253 9. 8. 2019

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(uživatel)

Smlouva o poskytování 
služeb – Hády  
(NK 13-104)

Zajištění služeb (např.  
dodávky el. energie) 
v souvislosti s přenecháním 
nemovitostí do užívání

2019032241 9. 8. 2019

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(účastník)

Smlouva o přeúčtování 
nájmu (NK 13-115)

Přeúčtování inkasovaného 
nájmu bytů

20200008153 2. 6. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(poskytovatel)

Smlouva o poskytnutí 
rekreačních zařízení  
(NK 31-114)

Využívání rekreačních 
zařízení

2020008213 2. 6. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(objednatel)

Smlouva o poskytnutí 
služeb (objednávka)

Revize tlakových nádob 4500278268 2. 4. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(objednatel)

Smlouva o poskytnutí 
služeb (objednávka)

Revize tlakových nádob 4501402234 30. 11. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(nájemce)

Nájemní smlouva ve znění 
Dodatku č. 1

Nájem pozemku v k. ú. 
Mydlovary

2018000563 1. 2. 2018

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(nájemce)

Nájemní smlouva ve znění 
Dodatku č. 1

Nájem bytů 2008000027 21. 1. 2008

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(zákazník)

Dohoda o přístupu  
k db-direct internetu

Přístup k internetu 
s Deutsche Bank

2017009599 12. 7. 2016

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(nájemce)

Nájemní smlouva ve znění 
Dodatku č. 1

Nájem bytů Zlín,  
Náměšť nad Oslavou

2016002335 17. 7. 2018

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(objednatel)

Smlouva o poskytování 
služeb

Výstavba a provozování 
velkokapacitní baterie 
rozvodna Mydlovary

25. 9. 2017

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(poskytovatel)

Smlouva o poskytování 
služeb

Projekt ACON Smart Grids 2018000788 6. 3. 2018

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(vlastník)

Smlouva o provozování Provozování mostového 
jeřábu

2013001246 31. 7. 2013

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(pronajímatel)

Smlouva o nájmu 
movitých věcí ve znění 
Dodatku č. 3

Nájem movitých věcí  
dle inventárního soupisu

2014001881 1. 1. 2017

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(podnájemce)

Smlouva o podnájmu 
ve znění Dodatku č. 2

Podnájem prostor 
sloužících k podnikání

2015001260 9. 7. 2018

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(pronajímatel)

Smlouva o nájmu věcí 
movitých

Nájem movitých věcí  
dle inventárního soupisu

2015002072 1. 2. 2015

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(objednatel)

Smlouva o provozování 
elektrického zařízení

Provozování el. zařízení – 
Akumulace Mydlovary

2017011356 14. 11. 2017

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(prodávající)

Smlouva o koupi akcií Koupě akcií 2020003736 19. 12. 2019

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(kupující)

Kupní smlouva Koupě el. zařízení 2020005570 24. 2. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(objednatel)

Smlouva o vytvoření 
autorského díla

Vytvoření autorského  
díla v souvislosti  
s E.ON SmartCity

2020009594 22. 6. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(účastník)

Smlouva o přeúčtování 
nákladů za projekt Sunrise

Přeúčtování nákladů 2020010447 19. 5. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(účastník)

Souhlasné prohlášení Výmaz zástavního práva 
na byt 

2020010031 1. 7. 2020
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E.ON Česká republika, s. r. o. 
(pojistník)

Pojistná smlouva Pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou 
provozní činností a vadou 
výrobku

2020002151 22. 1. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(prodávající)

Kupní smlouva Převod movitého majetku 2020010450 20. 11. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(převodce)

Smlouva o převodu 
majetku a činnosti 
zaměstnavatele

Převod majetku a činnosti 
zaměstnavatele 
a přechod souvisejících 
zaměstnanců

2021000042 16. 12. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(účastník)

Smlouva o přeúčtování 
nákladů za projekt 
rebranding DSO

Přeúčtování nákladů 2021000116 21. 5. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(prodávající)

Smlouva o převodu podílu Převod podílu 2021000137 16. 12. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(prodávající)

Smlouva o převodu podílu 
ve znění Dodatku č. 1

Převod podílu 2021000138 14. 9. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(pojistník)

Pojistná smlouva ve znění 
Dodatku č. 2

Skupinové pojištění úrazu 
a cestovní pojištění

2209198318 3. 3. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(pojistník)

Pojistná smlouva ve znění 
Dodatku č. 2

Skupinové pojištění úrazu 2202198418 13. 2. 2020

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(pojistník)

Pojistná smlouva ve znění 
Dodatku č. 2

Skupinové pojištění úrazu 2202215118 22. 1. 2020

E.ON Energie, a.s. 
(pronajímatel)

Nájemní smlouva Pronájem nemovitých 
věcí povahy energeticko-
technických zařízení 
včetně jejich příslušenství

2006002834 1. 1. 2006

E.ON Energie, a.s.  
(objednatel)

Smlouva o provozování 
elektrických zařízení 
ve znění Dodatku č. 14

Např. Teplárna Mydlovary 2014000079 10. 12. 2020

E.ON Energie, a.s.  
(uživatel)

Smlouva o poskytování 
elektronických služeb

Umožnění  
a stanovení způsobu 
a podmínek využívání 
elektronických služeb

2020001230 5. 8. 2019

E.ON Energie, a.s. 
(pronajímatel)

Smlouva o nájmu  
(NK 21-104) ve znění 
Dodatku č. 1

Nájem nemovitosti 
povahy energeticko-
technických zařízení 
včetně příslušenství

2017008673 30. 7. 2019

E.ON Energie, a.s.   
(objednatel)

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX nedistribuční 
(skupina SLA 12) ve znění 
Dodatku č. 1

Poskytování služeb 
(zajištění služeb logistiky 
a materiálového 
hospodářství)

2020007955 25. 6. 2020

E.ON Energie, a.s. 
(objednatel)

Smlouva o poskytování 
služeb (NK 12-112) 
Techsight / Twister 
a kalibrace

Zajištění propojení měřidel 
se systémem Techsight /
Twister a kalibrační služby 
a opravy přístrojů

2020008030 1. 7. 2020

E.ON Energie, a.s.  
(smluvní strana)

Smlouva o poskytnutí 
služby (NK 21-106)

Poskytnutí služby (zejm. 
příprava a zpracovávání 
regulačního výkazu E.ON 
Distribuce, a.s., pro ERÚ)

2020008169 1. 7. 2020

E.ON Energie, a.s.  
(zákazník)

Smlouva o zajištění služby 
distribuční soustavy

Zajištění služby  
distribuční soustavy  
pro odběrná místa 
připojená na napěťové 
hladině VN nebo VVN

2021000095 14. 12. 2020

E.ON Energie, a.s.  
(objednatel)

Smlouva o dílo
(objednávka)

Výměna transformátoru 4501331658 21. 7. 2020
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E.ON Energie, a.s.  
(účastník trhu s plynem)

Smlouva o distribuci plynu Zajištění přepravy plynu 
a rezervace distribuční 
kapacity

1ECE/2010 11. 8. 2010

E.ON Energie, a.s. 
(dodavatel)

308× Smlouva 
o dodávkách elektřiny 

Poskytnutí dodávky 
a distribuce elektřiny 
ve sjednaném rozsahu  
pro stanovené odběrné 
místo

E.ON Energie, a.s. 
(žadatel)

140× Smlouva o připojení Zajištění služby distribuční 
soustavy

E.ON Energie, a.s.  
(obchodník)

20× Smlouva o distribuci 
elektřiny 

Distribuce elektřiny 
do odběrného místa 
s měřením typu A nebo B

E.ON Energie, a.s.
(obchodník)

12× Smlouva o zajištění 
služby distribuční 
soustavy

Zajištění služby  
distribuční soustavy  
pro odběrná místa 
připojená na napěťové 
hladině VN nebo VVN

E.ON Energie, a.s.  
(účastník smlouvy)

Smlouva o spolupráci Podmínky spolupráce  
při provozování a udržování 
zavedených systémů řízení 
v environmentu a BOZP 
a alokace nákladů  
s tím spojených

2019033706 30. 10. 2019

E.ON Energie, a.s.  
(účastník smlouvy)

Smlouva o spolupráci Podmínky spolupráce 
při implementaci, 
provozování a udržování 
výše uvedeného systému 
řízení Managementu 
hospodaření energií 
a alokace nákladů s tím 
spojených

2019033705 30. 10. 2019

E.ON Energie, a.s.  
(obchodník)

Rámcová smlouva 
o zajištění služeb 
distribuční soustavy 
v elektroenergetice 
ve znění Dodatku č. 19

Zajištění přenosu elektřiny 
a její doprava do odběrných 
a předávacích míst 
zákazníků  
E.ON Energie, a.s.

2017004386 14. 12. 2020

E.ON Energie, a.s. 
(podnájemce)

Smlouva o podnájmu Podnájem části budovy 2014003952 4. 9. 2014

E.ON Energie, a.s.  
(nájemce)

Nájemní smlouva Nájem nebytových 
prostor v rozvodnách 
za účelem umístění 
a provozování měřícího 
zařízení

2016000263 3. 2. 2016

E.ON Energie, a.s.  
(prodávající)

Smlouva o dodávce plynu 
pro vlastní spotřebu  
a pro krytí ztrát 
v distribuční soustavě 2019

Dodávka plynu 2019000770 27. 12. 2018

E.ON Energie, a.s.  
(prodávající)

Smlouva o dodávce plynu 
pro vlastní spotřebu  
a pro krytí ztrát 
v distribuční soustavě 2020

Dodávka plynu 2020000511 23. 12. 2019

E.ON Energie, a.s.  
(dodavatel)

Smlouva o sdružených 
službách dodávky 
elektřiny ze sítě NN 

Dodávka elektřiny 
do odběrného místa 
zákazníka

9550363028 22. 7. 2013

E.ON Energie, a.s.  
(účastník smlouvy)

Smlouva o umístění 
dobíjecí stanice

Umístění dobíjecí stanice 2020005576 26. 3. 2020

E.ON Energie, a.s.
(budoucí povinná)

Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení  
věcného břemene

Umístění kabelového 
vedení 

2020009940 28. 8. 2020
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E.ON Energie, a.s.
(stavebník)

Smlouva o převodu práv 
a povinností z územního 
rozhodnutí

Územní souhlas na stavbu 
instalace kogenerační 
jednotky

2020009941 28. 8. 2020

E.ON Energie, a.s.
(zákazník)

Smlouva o zajištění služby 
distribuční soustavy

Zajištění služby  
distribuční soustavy  
pro odběrná místa 
připojená na napěťové 
hladině VN nebo VVN

2020010458 9. 11. 2020

E.ON Energie, a.s.
(prodávající)

Smlouva o dodávce plynu 
pro vlastní spotřebu  
a pro krytí ztrát v distribuční 
soustavě v roce 2021

Dodávka plynu 2021000070 11. 12. 2020

Jihočeská plynárenská , a.s.
(zákazník)

Smlouva o připojení 
odběratele k distribuční 
soustavě

Připojení a zajištění  
požadovaného 
rezervovaného příkonu

2006001737 30. 5. 2005

Jihočeská plynárenská , a.s.
(mandant)

Mandátní smlouva Zajišťování povinností 
vyplývajících 
ze smlouvy o úhradě 
nákladů vynaložených 
na vypořádání 
ekologických závazků 
vzniklých před privatizací

2018017856 2. 1. 2008

E.ON Telco, s.r.o.
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb (NK 71-111)

Náklady na hlasové volání 
a datovou komunikaci

2019032259 28. 5. 2020

E.ON Telco, s.r.o.
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb (NK 71-116) 
spojených se správou 
nákladů na hlasové volání 
a datovou komunikaci

Správa a kontrola 
nákladů na hlasové volání 
a nákladů na datovou 
komunikaci jednotlivých 
telefonních čísel 
a ostatního hardware

2020008220 28. 5. 2020

E.ON Telco, s.r.o.
(objednatel)

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX nedistribuční 
(skupina SLA 17) ve znění 
Dodatku č. 1

Poskytování služeb 
(zajištění služeb logistiky 
a materiálového 
hospodářství)

2019027171 28. 5. 2020

E.ON Telco, s.r.o.
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX ve znění 
Dodatku č. 1

Zejména zajištění 
infrastruktury – mobilní 
telefony, poskytnutí 
služeb fixní telefonie

2019027189 28. 5. 2020

E.ON Telco, s.r.o.
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb CAPEX

Zajištění obnovy a rozvoje 
telekomunikačních 
a telemetrických sítí 
a souvisejících technologií

2019027191 28. 5. 2020

E.ON Telco, s.r.o.
(smluvní strana)

Dohoda o opčním právu Stanovení základních 
pravidel pro zajištění 
komplexního převodu 
činností, zaměstnanců 
a majetku

2018001662 28. 6. 2018

E.ON Telco, s.r.o.
(smluvní strana)

Rámcová smlouva
o poskytování služeb
(SLA 71-33) ve znění 
Dodatku č. 1

Práva a povinnosti 
smluvních stran  
při provozování neveřejné 
sítě elektronických 
komunikací a poskytování 
neveřejných služeb 
elektronických 
komunikací

2018001779 8. 8. 2019

E.ON Telco, s.r.o.
(smluvní strana)

Smlouva o poskytnutí
užívacích práv k majetku
(NK 17-101) ve znění 
Dodatku č. 2

Dočasné užívání k souboru 
aktiv, věcí či jejich částí

2018001782 28. 5. 2020
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E.ON Telco, s.r.o.
(účastník smlouvy)

Smlouva o spolupráci Podmínky spolupráce  
při provozování a udržování 
zavedených systémů řízení 
v environmentu a BOZP 
a alokace nákladů  
s tím spojených

2019033022 30. 10. 2019

E.ON Telco, s.r.o.
(prodávající)

Kupní smlouva Elektronika 2020008790 24. 7. 2020

E.ON Telco, s.r.o.
(smluvní strana)

Smlouva o spolupráci 
zadavatelů

Sdružení zadavatelů 
za účelem společného 
postupu při zadávání 
sektorové veřejné zakázky 
s názvem „Dodávka 
rádiového systému DMR“

2020010024 18. 9. 2020

E.ON SE
(poskytovatel)

Servisní dohoda Poskytování služeb  
dle příloh smlouvy

5. 12. 2019

Local Energies, a.s.
(nájemce)

Nájemní smlouva Pronájem části 
energetického zařízení

2015001699 15. 6. 2015

Local Energies, a.s.
(objednatel)

Smlouva o odstraňování 
poruch

Odstraňování poruch 
a vypnutí a zajištění 
přívodů VN

2019001828 20. 7. 2018

Local Energies, a.s.
(zákazník)

Smlouva o distribuci 
elektřiny ve znění 
Dodatku č. 1

Distribuce elektřiny 
oprávněnému zákazníkovi 
s měřením typu A nebo B

830460378 31. 12. 2010

Local Energies, a.s.
(zákazník)

Smlouva o distribuci 
elektřiny ve znění 
Dodatku č. 1

Distribuce elektřiny 
oprávněnému zákazníkovi 
s měřením typu A nebo B

830250923 31. 12. 2010

Local Energies, a.s.
(žadatel)

Smlouva o připojení Připojení k distribuční 
soustavě z napěťové 
hladiny VN

700251877000010 5. 5. 2011

Local Energies, a.s
(žadatel)

Smlouva o připojení Připojení lokální 
distribuční soustavy

12394418 31. 5. 2018

Local Energies, a.s
(žadatel)

Smlouva o připojení Připojení lokální 
distribuční soustavy

12513366 16. 5. 2019

Local Energies, a.s.
(objednatel)

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX ve znění 
Dodatku č. 1

Opravy a údržba rozvodny 
R 110kV Malenovice ZPS

2020007978 20. 5. 2020

Bayernwerk Netz GmbH
(smluvní strana)

Memorandum 
o spolupráci

Spolupráce na projektu 
společného zájmu

3. 3. 2020

Bayernwerk Netz GmbH
(dodavatel)

Kupní smlouva 
(objednávka)

Konzole pro ochranu 
ptactva

4501280722 7. 4. 2020

Bayernwerk Netz GmbH 
(dodavatel)

Kupní smlouva 
(objednávka)

Konzole pro ochranu 
ptactva

4501401105 27. 11. 2020
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innogy Energo, s.r.o.
(žadatel)

7× Smlouva o připojení Připojení k distribuční 
soustavě z napěťové 
hladiny NN

innogy Energo, s.r.o.
(provozovatel lokální 
distribuční soustavy)

3× Smlouva o zajištění 
služby distribuční 
soustavy

Zajištění služby  
distribuční soustavy  
pro odběrná místa 
připojená na napěťové 
hladině VN a VVN

innogy Energo, s.r.o.
(žadatel)

Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě

Připojení k distribuční 
soustavě z napěťové 
hladiny VN

9001723556 10. 8. 2020

innogy Energo, s.r.o.
(žadatel)

Smlouva o připojení 
k lokální distribuční 
soustavě

Připojení k lokální 
distribuční soustavě 
z napěťové hladiny VN

9001739171 29. 9. 2020

innogy Energo, s.r.o.  
(žadatel)

2x Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě

Připojení k distribuční 
soustavě z napěťové 
hladiny VN 

innogy Energo, s.r.o.  
(žadatel)

2x Smlouva o připojení Připojení odběrného 
plynového zařízení 
k distribuční soustavě

innogy Energo, s.r.o.  
(žadatel)

2x Smlouva o připojení Připojení zařízení  
pro výrobu a odběr 
elektřiny k distribuční 
soustavě z napěťové 
hladiny VN

innogy Energo, s.r.o. 
(stavebník)

Smlouva o souhlasu 
s umístěním stavby

Souhlas s umístěním 
plnící stanice CNG

9701900227 16. 12. 2019

innogy Energo, s.r.o.  
(zákazník)

Smlouva o připojení 
k distribuční soustavě

Připojení odběrného 
zařízení a přepojení 
stávajícího odběrného 
místa

700012878000010 21. 5. 2007

innogy Energo, s.r.o.  
(výrobce)

Smlouva o úhradě 
příspěvku k elektřině 
z kombinované výroby 
elektřiny a tepla ve znění 
Dodatku č. 1

Úhrada příspěvku 
k elektřině

28. 2. 2008

innogy Energo, s.r.o.  
(povinný)

Smlouva o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému 
břemenu

Využití pozemku 
za účelem umístění 
kabelového vedení VN 
a rozvaděče

29. 7. 2011

innogy Energo, s.r.o.  
(výrobce)

Smlouva o připojení 
zařízení výrobce 
k distribuční soustavě

Připojení zdroje elektrické 
energie, předávací místo 
Břeclav

9701400341 30. 7. 2007

innogy Energie, s.r.o.
(uživatel)

Smlouva o distribuci  
plynu

Závazek zajistit přepravu 
plynu, rezervovat 
distribuční kapacitu 
a dopravit sjednané 
množství plynu

1RWEE/2010 7. 9. 2010

innogy Energie, s.r.o.  
(uživatel)

Smlouva o poskytování 
elektronických služeb

Poskytování 
elektronických služeb

29. 7. 2013

innogy Energie, s.r.o. 
(obchodník)

Rámcová smlouva 
o zajištění služeb 
distribuční soustavy 
v elektroenergetice 
ve znění Dodatku č. 1

Zajištění služeb distribuční 
soustavy

1600142000/098/
ECD/2017

24. 6. 2019

S účinností ode dne 30. října 2020 došlo k dekonsolidaci 
společností innogy Energo, s.r.o., innogy Energie, s.r.o.  

a innogy Česká republika a.s. Smlouvy s těmito společnostmi 
proto uvádíme v oddělené tabulce.
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Společnost Druh smlouvy Předmět plnění Pořadové číslo Ze dne

innogy Energie, s.r.o. 
(obchodník)

Rámcová smlouva 
o zajištění služeb 
distribuční soustavy 
v elektroenergetice MOO 
ve znění Dodatku č. 1

Zajištění služeb distribuční 
soustavy

1600142000/
100ECD2017

24. 6. 2019

innogy Energie, s.r.o. 
(obchodník)

Rámcová smlouva 
o zajištění služeb 
distribuční soustavy 
v elektroenergetice MOP 
ve znění Dodatku č. 1

Zajištění služeb distribuční 
soustavy

1600142000/
099ECD2017

24. 6. 2019

innogy Česká republika a.s. 
(povinný)

4× Smlouva o zřízení 
věcného břemene

Zřízení věcného břemene

innogy Česká republika a.s. 
(budoucí povinná)

Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene

Zřízení věcného břemene 1030048334/001 3. 6. 2019

innogy Česká republika a.s. 
(budoucí povinná)

Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene

Zřízení věcného břemene 1030019243/001 5. 3. 2015

innogy Česká republika a.s. 
(budoucí povinná)

Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene ve znění  
Dodatku č. 1

Zřízení věcného břemene 1030040920/002 13. 7. 2018

innogy Česká republika a.s. 
(žadatel)

Smlouva o připojení Připojení k distribuční 
soustavě z napěťové 
hladiny NN

7917000145 4. 8. 2017

innogy Česká republika a.s. 
(žadatel)

Smlouva o připojení Připojení k distribuční 
soustavě z napěťové 
hladiny NN

7917000269 5. 12. 2017

Na základě smluv označených výše v seznamu smluv symbolem    probíhala ve sledovaném účetním období jednotlivá jednání týkající se 10 % vlastního kapitálu 
Společnosti (finanční toky v rámci cash-poolingu), přičemž souhrnná hodnota finančních toků na cash-poolingovém účtu za sledované účetní období přesáhla 10 % 
vlastního kapitálu Společnosti. Vlastní kapitál Společnosti byl zjištěn podle řádné účetní závěrky za rok 2019 vydané v roce 2020.
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V Brně, dne 16. března 2021

Za představenstvo ovládané osoby EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 E.ON Distribuce, a.s.):

Zdeněk Bauer Pavel Čada
předseda představenstva místopředseda představenstva

6. Přehled jednání učiněných na popud  
 nebo v zájmu ovládající osoby  
 nebo jí ovládaných osob

Veškeré smlouvy mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 
nebo mezi osobami ovládanými, resp. jednání učiněná 
na základě těchto smluv, která se týkají majetku, který 
přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby, jsou 
uvedeny a označeny v sekci 5 této zprávy. Pokud jde o další 
učiněná jednání, pak v průběhu sledovaného účetního období 
neučinila ovládaná osoba na popud ani v zájmu ovládající 
osoby nebo jí ovládaných osob žádné jiné jednání týkající  
se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané 
osoby zjištěného podle účetní závěrky k 31. prosinci 2019 
vydané v roce 2020.

7. Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Ovládané osobě nevznikla ve sledovaném účetním období 
z titulu uzavření výše uvedených smluv, či z titulu jiných 
jednání uskutečněných ovládanou osobou v zájmu nebo 
na popud ovládající osoby nebo osob jí ovládaných, žádná 
újma.

8. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik  
 plynou cích ze vztahů s ovládající osobou  
 a jí ovládanými osobami

Ovládané osobě plynou ze vztahů s ovládající osobou  
a jí ovládanými osobami tyto výhody, nevýhody a rizika:

 Výhody: ovládaná osoba dodržuje zákonné požadavky  
 na oddělení (unbundling), v rámci vymezeném pravidly  
 unbundlingu plynou ovládané osobě z účasti v koncernu  
 zejména výhody; ovládaná osoba využívá zázemí silné  
 mezinárodní společnosti s dlouholetými zkušenostmi  
 v energetických odvětvích a s vlivným postavením  
 na evropském trhu s energetikou; ovládané osobě plynou 
 z účasti v koncernu synergické efekty v rozvoji její   
 podnikatelské činnosti.

 Nevýhody: ovládané osobě nevyplývají z účasti v koncernu  
 žádné nevýhody.

 Rizika: ovládané osobě nevyplývají z účasti v koncernu  
 žádná rizika.

9. Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace 
a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství 
ovládající, ovládané i dalších osob ovládaných stejnou 
ovládající osobou a také ty informace, které byly za důvěrné 
jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré 
informace z obchodního styku, které by mohly být samy 
o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo 
skutečnostmi k újmě jakékoliv z výše uvedených osob.

Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, 
s ohledem na ustanovení § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, neobsahuje tato zpráva 
informace tohoto charakteru.

10. Závěr

Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané 
osoby, společnosti EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 E.ON 
Distribuce, a.s.), dne 16. března 2021. 
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Zpráva o vztazích – příloha
Příloha č. 1 – strana 1 (stav k 31. prosinci 2020)

100 %

100 %100 %

100 %

100 %

100 %51 %

100 %

100 %

E.ON SE

E.ON Energie  
38. Beteiligungs-GmbH E.ON Beteiligungen GmbH

E.ON 
Česká republika, 

s. r. o.

Jihočeská 
plynárenská , a.s. 

Local  
Energies, a.s.

EG.D  
Montáže, 

s.r.o.

E.ON  
Telco, s.r.o.

E.ON  
Energie, a.s. 

E.ON 
Distribuce, a.s.

Podíly v ovládaných a řízených osobách zahrnutých do konsolidačního celku E.ON CZ
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Zpráva o vztazích – příloha
Příloha č. 1 – strana 2 (stav k 31. prosinci 2020)

E.ON SE

E.ON  
Beteiligungen GmbH

EBY Port 1  
GmbH

E.ON Energie  
Deutschland  

GmbH

E.ON Energy  
Markets GmbH Bayernwerk AG

Bayernwerk Netz 
GmbH

E.ON Inhouse  
Consulting GmbH

E.ON Insurance 
Services GmbH

E.ON Energie  
Deutschland  

Holding GmbH

innogy SE

100 % 99,88 %

100 %

28,04 %

45,34 %

100 %

26,62 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

E.ON SE

E.ON 
Fünfundzwanzigste 
Verwaltungs GmbH

E.ON Finanzanlagen 
GmbH E.ON Nordic AB E.ON Sverige AB

100 %

100 %

100 % 100 %
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Zpráva dozorčí rady společnosti EG.D, a.s.  
(do 31. prosince 2020 pod jménem E.ON Distribuce, a.s.) za rok 2020 

Dozorčí rada společnosti E.ON Distribuce, a.s., zasedala v roce 
2020 celkem dvakrát, a to 3. června a 3. prosince. V souladu 
se stanovami Společnosti a dalšími obecně závaznými předpisy 
kontrolovala činnost Společnosti a výkon působnosti 
představenstva. Na svých zasedáních byla dozorčí rada 
průběžně informována o důležitých událostech ve Společnosti. 
Předseda dozorčí rady byl v kontaktu se Společností i mimo 
uvedená zasedání a byl průběžně informován o aktuální 
hospodářské situaci a jejím strategickém vývoji. Dozorčí radě 
byly tímto dány podmínky, které jí umožnily plnit předepsané 
funkce během celého roku 2020.

Dozorčí rada na svých zasedáních kromě standardních 
záležitostí projednala a schválila nákup 66% podílu v E.ON 
Telco, s.r.o., od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., 
čímž se stala jeho jediným společníkem. Dále schválila fúzi 
sloučením celé společnosti eg.d, s. r. o., do společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., převzetí názvu zanikající společnosti eg.d 
pro společnost E.ON Distribuce, a.s. a změnu sídla Společnosti 
nově do Brna, a to vše k 1. lednu 2021. S účinností k témuž 
datu schválila také insourcing všech zaměstnanců a souvisejících 
činností, úkolů a majetku organizační jednotky Oblastní 
management ze společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a její 
organizační začlenění do Společnosti na druhou řídící úroveň.

Dozorčí rada ve smyslu stanov Společnosti a zákona 
o obchodních korporacích přezkoumala a odsouhlasila řádnou 
účetní závěrku za rok 2020. Dozorčí rada dospěla k závěru, 
že účetní závěrka věrně zobrazuje majetkovou a finanční 
situaci a výsledky podnikání společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
za rok 2020. Účetnictví je ve Společnosti vedeno v souladu 
s odpovídajícími právními předpisy. Dozorčí rada přezkoumala 
a schválila bez výhrad návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada 
také projednala zprávu o vztazích za účetní období od 1. ledna 
do 31. prosince 2020 a s obsahem zprávy se bez připomínek 
ztotožnila. Dozorčí rada konstatuje, že její činnost, stejně tak 
jako podnikatelská či jiná činnost společnosti EG.D, a.s. 
(do 31. prosince 2020 E.ON Distribuce, a.s.), probíhala v souladu 
s výše zmíněnými předpisy a rozhodnutími jediného akcionáře 
i dozorčí rady.

V Praze, dne 27. května 2021 

Thomas König  
předseda dozorčí rady
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Doplňující informace dle § 21 zákona o účetnictví

Budoucí vývoj
Budoucí vývoj jednotlivých společností skupiny E.ON v České 
republice na českém trhu se odvíjí od strategie mateřského 
koncernu E.ON SE a lokálních tržních podmínek. E.ON SE chce 
být klimaticky zodpovědnou firmou, která dodává energii  
pro digitální věk, umožňuje lidem produkovat svou energii 
kdekoli a podílí se na revoluční změně v dostupnosti energií. 

Společnost se zaměřuje na splnění svého poslání být spolehlivým 
distributorem elektřiny a zemního plynu. 

Řízení rizik ve Společnosti
Rizika jsou ve Společnosti centrálně monitorována útvarem 
Řízení rizik, který je úzce propojen s koncernovým systémem 
řízení rizik. Vedení Společnosti je tak v pravidelných reportech 
informováno o aktuálním stavu rizik a o identifikovaných 
podnikatelských šancích.

Personální oblast
Skupina E.ON vytváří a garantuje pro své zaměstnance 
vynikající pracovní podmínky, pestrou a zajímavou práci, 
odpovídající odměňování, nabízí širokou škálu zaměstnaneckých 
benefitů, moderní technologie, vysoké standardy bezpečnosti 
práce a možnosti profesního růstu a osobního rozvoje. Díky 
tomu se opakovaně stává jedním z nejžádanějších 
zaměstnavatelů v České republice.

Protože Společnost sama nevykonává aktivity v oblasti výzkumu 
a vývoje, velmi úzce spolupracuje s vysokými školami. 
 
Kvalitní, vysokoškolsky vzdělané pracovníky získává Společnost 
i díky své spolupráci s technickými vysokými školami. Kromě 
vysokého školství podporuje také technicky zaměřené střední 
školy – v současné době probíhá ve dvou z nich (Střední škola 
elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace 
a Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné 
přípravy – Hluboká nad Vltavou) projekt „Montérský dorost“. 
Jedná se o opakující se tříletý program, po jehož úspěšném 
ukončení se vhodní uchazeči stávají zaměstnanci Společnosti. 

Absolventům technických oborů vysokých škol Společnost 
každoročně nabízí dvouletý absolventský trainee program 
s názvem E.ON Graduate Program, v rámci kterého absolventi 
získávají praktické zkušenosti a přehled o Společnosti, díky účasti 
na individuálních pracovních stážích v jednotlivých útvarech.  

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Cílem společností ve skupině E.ON je hrát důležitou roli 
v globálním snižování emisí skleníkových plynů, aby došlo 
ke zmírnění změny klimatu. Společnosti ve skupině E.ON  
musí používat systémy řízení ochrany životního prostředí  
pro snižování ekologické stopy a zajištění efektivnosti činnosti. 

K dosažení stanoveného cíle se zaměřujeme především na:
•	 Snižování uhlíkové stopy z každodenních firemních činností.
•	 Školení o energetické účinnosti a vzdělávací kurzy.
•	 Přechod na oběhové hospodářství.
•	 Obnovu poškozených ekosystémů.

Organizační složka podniku v zahraničí  
Společnost nemá svou vlastní organizační složku podniku 
v zahraničí.

Nabytí vlastních akcií  
Společnost nenabyla vlastní akcie. 

Výzkum a vývoj  
Společnost nevykonává aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Pandemie COVID-19 a opatření Společnosti  
Pandemie COVID-19 vypukla v roce 2020 a přetrvává i v roce 
2021. Společnost pokračuje v implementaci preventivních 
opatření, a to nad rámec vládních nařízení. Pracovníci 
Společnosti po návratu z rizikových lokalit a následně 
po návratu ze zahraničí obecně zůstávali preventivně 14 dní 
doma. Byly zakázané veškeré vnitrostátní a zahraniční  
pracovní cesty zaměstnanců Společnosti. Bylo posíleno IT 
a telekomunikační systémy Společnosti za účelem umožnění 
práce zaměstnanců v systémech využívaných ve Společnosti. 
Veškeré porady jak uvnitř Společnosti, tak i s externími 
účastníky probíhaly přes digitální kanály. Pracovníci v terénu 
byli vybaveni nutnými ochrannými pomůckami a provoz 
na kritické infrastruktuře byl zajištěn tak, aby nedocházelo 
k riziku přenosu COVID-19 mezi jednotlivými směnami. 
Společnost provozuje krizový štáb. Aktuální informace 
a opatření z krizového štábu se neprodleně předávaly na vedoucí 
na první řídící úrovni Společnosti a dále na zaměstnance 
Společnosti. 

Vliv pandemie COVID-19 byl zohledněn v účetní závěrce 
Společnosti.
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Následné události
K 1. lednu 2021 došlo k zániku zanikající společnosti eg.d, s.r.o., 
bez likvidace a k přechodu jejího jmění na Společnost jako 
nástupnickou společnost dle projektu fúze sloučením 
vyhotoveného dne 6. října 2020 zúčastněnými společnostmi 
eg.d, s.r.o., na straně jedné jako zanikající společností, 
a Společností na straně druhé jako nástupnickou společností. 

K 1. lednu 2021 došlo k prodeji 34% obchodního podílu 
ve společnosti Union Grid s.r.o. ze společnosti E.ON Česká 
republika, s. r. o., do Společnosti. Obchodní podíl byl převeden 
za cenu určenou znaleckým posudkem. Na základě smlouvy 
o převodu podílu získala Společnost 34% podíl ve společnosti 
Union Grid s.r.o. Tato změna byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 12. února 2021.

Dne 4. ledna 2021 došlo k zápisu změny spisové značky 
Společnosti z B 1772, vedené u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, na spisovou značku B 8477 vedenou u Krajského 
soudu v Brně.

Dne 23. února 2021 schválilo představenstvo Společnosti 
smlouvu o převodu majetku a činností zaměstnavatele 
a přechodu souvisejících zaměstnanců (outsourcingová 
smlouva) mezi společností E.ON Česká republika, s. r. o. 
a Společností, týkající se útvaru Business controlling, 
ze společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., do Společnosti. 
Tato smlouva je účinná od 1. března 2021.

S účinností ke dni 10. května 2021 odstoupil z funkce člena 
dozorčí rady pan Martin Záklasník. S účinností ke dni 11. května 
2021 byla do funkce člena dozorčí rady zvolena paní Claudia 
Viohl. Tyto změny nebyly dosud zapsány do obchodního rejstříku.

Ke dni vydání výroční zprávy nedošlo k žádným dalším 
událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku 
roku 2020.

V Brně, dne 18. května 2021

Zdeněk Bauer Pavel Čada
předseda představenstva místopředseda představenstva
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Výrok auditora

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika 
T: +420 251 151 111, www.pwc.com/cz 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 40765521, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských 
společností u Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 021. 

Zpráva nezávislého auditora 

akcionáři společnosti EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 pod jménem E.ON Distribuce, a.s.)

Náš výrok
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti 
EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 pod jménem E.ON Distribuce, a.s.), se sídlem Lidická 1873/36, 
Černá Pole, Brno (k 31 prosinci 2020 se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7)
(„Společnost“) k 31. prosinci 2020, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 
31. prosince 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Předmět auditu
Účetní závěrka Společnosti se skládá z:

• rozvahy k 31. prosinci 2020,

• výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2020,

• přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2020,

• přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2020, a

• přílohy účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů 
České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami (společně „auditorské předpisy“). Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku.

Nezávislost
V souladu s Mezinárodním etickým kodexem pro auditory a účetní odborníky (včetně Mezinárodních 
standardů nezávislosti) vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních („kodex IESBA“) 
a přijatým Komorou auditorů České republiky a se zákonem o auditorech jsme na Společnosti 
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z kodexu IESBA a ze zákona o auditorech.

Ostatní informace
Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti. Jak je definováno v § 2 písm. b) zákona 
o auditorech, ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zprávu auditora.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je součástí našich povinností 
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda 
ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi 
o Společnosti získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
nesprávné. Také jsme posoudili, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti i na postup vypracování 
ostatních informací v kontextu významnosti.
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Na základě provedených postupů v průběhu našeho auditu, do míry, již dokážeme posoudit, jsou 
dle našeho názoru:

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 
ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a

• ostatní informace vypracované v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti a o prostředí, v němž 
působí, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné 
nesprávnosti. Žádnou významnou nesprávnost jsme nezjistili.

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní 
závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, 
s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, 
resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada Společnosti.  Za sledování 
postupu sestavování účetní závěrky odpovídá výbor pro audit Společnosti.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu 
s auditorskými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, 
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, 
která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s auditorskými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné 
a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko 
neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být 
tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

Výrok auditora
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• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
představenstvem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 
Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, 
je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní 
závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry 
týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme 
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále 
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném 
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

3. června 2021

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta
statutární auditor, evidenční č. 1966

Tato zpráva je určena akcionáři společnosti EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 pod jménem 
E.ON Distribuce, a.s.)

Výrok auditora
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•	 Rozvaha

•	 Výkaz zisku a ztráty

•	 Přehled o peněžních tocích

•	 Přehled o změnách vlastního kapitálu

•	 Všeobecné informace

•	 Účetní postupy

•	 Dlouhodobý nehmotný majetek

•	 Dlouhodobý hmotný majetek

•	 Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

•	 Pohledávky

•	 Vlastní kapitál

•	 Rezervy

•	 Závazky

•	 Smluvní a potenciální závazky

•	 Tržby

•	 Transakce se spřízněnými stranami

•	 Odměna auditorské společnosti

•	 Zaměstnanci

•	 Daň z příjmů

•	 Přehled o peněžních tocích

•	 Následné události

Účetní závěrka  
k 31. prosinci 2020
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označení AKTIVA řádek 31. 12. 2020 31. 12. 2019

  Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 001 133 598 320 - 57 970 358 75 627 962 74 199 995 

B. Stálá aktiva 003 119 478 086 - 57 840 081 61 638 005 58 559 915 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 - 14 670 409 12 516 471 - 2 153 938 - 2 839 004 

B. I. 2. Ocenitelná práva 006 1 222 722 - 810 695 412 027 54 178 

B. I. 2. 1. Software 007 1 207 727 - 798 200 409 527 52 313 

B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva 008 14 995 - 12 495 2 500 1 865 

B. I. 3. Goodwill 009 - 15 955 058 13 327 166 - 2 627 892 - 3 003 305 

B. I. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011 61 927 0 61 927 110 123 

B. I. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 61 927 0 61 927 110 123 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 133 647 225 - 70 356 552 63 290 673 61 395 519 

B. II. 1. Pozemky a stavby 015 105 267 184 - 54 760 729 50 506 455 48 787 536 

B. II. 1. 1. Pozemky 016 388 702 0 388 702 377 665 

B. II. 1. 2. Stavby 017 104 878 482 - 54 760 729 50 117 753 48 409 871 

B. II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 25 186 518 - 15 171 521 10 014 997 9 991 490 

B. II. 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 311 092 - 228 134 82 958 103 697 

B. II. 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 226 575 - 196 168 30 407 37 149 

B. II. 4. 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 226 575 - 196 168 30 407 37 149 

B. II. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 2 655 856 0 2 655 856 2 475 647 

B. II. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 15 312 0 15 312 11 419 

B. II. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 2 640 544 0 2 640 544 2 464 228 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 027 501 270 0 501 270 3 400 

B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 501 270 0 501 270 0 

B. III. 3. Podíly - podstatný vliv 030 0 0 0 3 400 

Firma:    EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 pod jménem E.ON Distribuce, a.s.)
Identifikační číslo:  280 85 400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce plynu a elektřiny
Rozvahový den:  31. prosince 2020
Datum sestavení účetní závěrky:  16. března 2021

Rozvaha
(v celých tisících Kč)
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C. Oběžná aktiva 037 14 104 353 - 130 277 13 974 076 15 635 316 

C. I. Zásoby 038 365 573 0 365 573 297 792 

C. I. 1. Materiál 039 365 573 0 365 573 297 792 

C. II. Pohledávky 046 13 708 967 - 130 277 13 578 690 15 297 500 

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 047 1 123 123 0 1 123 123 1 110 220 

C. II. 1. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 5 

C. II. 1. 5. Pohledávky - ostatní 052 1 123 123 0 1 123 123 1 110 215 

C. II. 1. 5. 4. Jiné pohledávky 056 1 123 123 0 1 123 123 1 110 215 

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 057 12 585 844 - 130 277 12 455 567 14 187 280 

C. II. 2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 172 502 - 130 277 42 225 115 056 

C. II. 2. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 3 425 556 0 3 425 556 5 332 954 

C. II. 2. 4. Pohledávky - ostatní 061 8 987 786 0 8 987 786 8 739 270 

C. II. 2. 4. 3. Stát - daňové pohledávky 064 2 113 0 2 113 133 007 

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 445 150 0 445 150 393 625 

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 066 7 009 783 0 7 009 783 6 700 146 

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky 067 1 530 740 0 1 530 740 1 512 492 

C. IV. Peněžní prostředky 075 29 813 0 29 813 40 024 

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 076 5 072 0 5 072 365 

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 077 24 741 0 24 741 39 659 

D. Časové rozlišení aktiv 078 15 881 0 15 881 4 764 

D. 1. Náklady příštích období 079 15 881 0 15 881 4 764 
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označení PASIVA řádek 31. 12. 2020 31. 12. 2019

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 082 75 627 962 74 199 995 

A. Vlastní kapitál 083 52 222 701 51 429 036 

A. I. Základní kapitál 084 14 430 371 14 430 371 

A. I. 1. Základní kapitál 085 14 430 371 14 430 371 

A. II. Ážio a kapitálové fondy 088 1 243 830 1 243 830 

A. II. 2. Kapitálové fondy 090 1 243 830 1 243 830 

A. II. 2. 1. Ostatní kapitálové fondy 091 1 243 830 1 243 830 

A. III. Fondy ze zisku 096 15 106 12 089 

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 098 15 106 12 089 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 099 32 966 291 32 525 783 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 100 32 966 998 32 526 490 

A. IV. 2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101 - 707 - 707 

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 102 3 567 103 3 216 963 

B. + C. Cizí zdroje 104 19 242 134 18 765 095 

B. Rezervy 105 386 262 168 666 

B. 2. Rezerva na daň z příjmů 107 211 650 0 

B. 4. Ostatní rezervy 109 174 612 168 666 

C. Závazky 110 18 855 872 18 596 429 

C. I. Dlouhodobé závazky 111 5 875 419 5 810 857 

C. I. 8. Odložený daňový závazek 121 5 875 419 5 810 857 

C. II. Krátkodobé závazky 126 12 980 453 12 785 572 

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 131 8 137 226 8 174 155 

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 132 1 740 279 1 490 686 

C. II. 8. Závazky ostatní 136 3 102 948 3 120 731 

C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 139 60 776 57 300 

C. II. 8. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 140 36 930 34 517 

C. II. 8. 5. Stát - daňové závazky a dotace 141 1 359 737 1 434 685 

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 142 1 547 532 1 507 841 

C. II. 8. 7. Jiné závazky 143 97 973 86 388 

D. Časové rozlišení pasiv 147 4 163 127 4 005 864 

D. 2. Výnosy příštích období 149 4 163 127 4 005 864 
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Výkaz zisku a ztráty 
(v celých tisících Kč)

označení TEXT řádek Skutečnost v účetním období

 2020 2019

a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 20 591 769 19 560 457 

A. Výkonová spotřeba 03 17 021 604 16 166 324 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 2 235 542 1 910 659 

A. 3. Služby 06 14 786 062 14 255 665 

C. Aktivace (-) 08 - 5 168 768 - 4 528 026 

D. Osobní náklady 09 1 614 918 1 533 680 

D. 1. Mzdové náklady 10 1 172 786 1 110 387 

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 442 132 423 293 

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 409 442 390 770 

D. 2. 2. Ostatní náklady 13 32 690 32 523 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 3 661 362 3 359 156 

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 3 679 084 3 372 066 

E. 1. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 16 3 679 084 3 372 066 

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 - 17 722 - 12 910 

III. Ostatní provozní výnosy 20 903 131 870 371 

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 3 018 3 552 

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 11 087 11 107 

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 889 026 855 712 

F. Ostatní provozní náklady 24 111 036 102 725 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 1 645 2 707 

F. 2. Prodaný materiál 26 11 940 15 114 

F. 3. Daně a poplatky 27 13 663 11 958 

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 5 946 - 3 792 

F. 5. Jiné provozní náklady 29 77 842 76 738 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 4 254 748 3 796 969 

Firma:    EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 pod jménem E.ON Distribuce, a.s.) 
Identifikační číslo:  280 85 400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce plynu a elektřiny
Rozvahový den:  31. prosince 2020 
Datum sestavení účetní závěrky:  16. března 2021
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IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 31 3 050 0 

IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 3 050 0 

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 34 919 95 502 

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 34 919 95 502 

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 105 95 

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 105 95 

VII. Ostatní finanční výnosy 46 37 387 0 

K. Ostatní finanční náklady 47 415 18 603 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 74 836 76 804 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 4 329 584 3 873 773 

L. Daň z příjmů 50 762 481 656 810 

L. 1. Daň z příjmů splatná 51 695 541 612 656 

L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 66 940 44 154 

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 3 567 103 3 216 963 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 3 567 103 3 216 963 

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 21 570 256 20 526 330 
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Přehled o peněžních tocích 
(v celých tisících Kč)

označení TEXT Skutečnost v účetním období

  2020 2019

a b 1 2

Peněžní toky z provozní činnosti

 Účetní zisk / ztráta před zdaněním 4 329 584 3 873 773 

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace: 3 271 647 2 902 294 

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv 3 303 671 2 996 653 

A. 1. 2. Změna stavu opravných položek a rezerv - 11 776 - 16 702 

A. 1. 3. Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv - 1 373 - 845 

A. 1. 4. Výnosy podílů na zisku - 3 050 0 

A. 1. 5. Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky - 34 814 - 95 407 

A. 1. 6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace 18 989 18 595 

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 7 601 231 6 776 067 

A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: - 47 718 3 405 067 

A. 2. 1. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv - 332 081 - 240 531 

A. 2. 2. Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv 352 144 3 600 369 

A. 2. 3. Změna stavu zásob - 67 781 45 229 

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 7 553 513 10 181 134 

A. 3. Úroky vyplacené - 105 - 95 

A. 4. Úroky přijaté 34 919 95 502 

A. 5. Zaplacená daň z příjmů - 352 782 - 872 918 

A. 6. Přijaté podíly na zisku 3 050 0 

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 7 238 595 9 403 623 

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 5 945 276 - 5 376 090 

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 3 018 3 552 

B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 5 942 258 - 5 372 538 

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 2. Změna stavu vlastního kapitálu: - 3 213 946 - 3 541 094 

C. 2. 5. Přímé platby na vrub fondů - 29 283 - 30 231 

C. 2. 6. Vyplacené podíly na zisku - 3 184 663 - 3 510 863 

C *** Čistý peněžní tok z finanční činnosti - 3 213 946 - 3 541 094 

Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů - 1 917 609 489 991 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku 5 372 978 4 882 987 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku 3 455 369 5 372 978 

Firma:    EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 pod jménem E.ON Distribuce, a.s.)
Identifikační číslo:  280 85 400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce plynu a elektřiny
Rozvahový den:  31. prosince 2020 
Datum sestavení účetní závěrky:  16. března 2021
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Základní 
kapitál

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Statutární  
a ostatní  

fondy

Nerozdělený 
zisk / 

Neuhrazená 
ztráta 

Jiný  
výsledek 

hospodaření 
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
období Celkem

Zůstatek k 1. lednu 2019 14 430 371 1 243 830 9 320 36 070 353 - 707 0 51 753 167 

Příděl do statutárního a ostatních fondů 0 0 33 000 - 33 000 0 0 0 

Čerpání statutárního a ostatních fondů 0 0 - 30 231 0 0 0 - 30 231 

Odměny členům statutárního orgánu 0 0 0 - 4 833 0 0 - 4 833 

Vyplacené podíly na zisku 0 0 0 - 3 506 030 0 0 - 3 506 030 

Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 0 0 0 3 216 963 3 216 963 

Zůstatek k 31. prosinci 2019 14 430 371 1 243 830 12 089 32 526 490 - 707 3 216 963 51 429 036 

Vliv odštěpení sloučením 0 0 0 440 508 0 0 440 508 

Převod výsledku hospodaření 0 0 0 3 216 963 0 - 3 216 963 0

Zůstatek k 1. lednu 2020 14 430 371 1 243 830 12 089 36 183 961 - 707 0 51 869 544 

Příděl do statutárního a ostatních fondů 0 0 32 300 - 32 300 0 0 0 

Čerpání statutárního a ostatních fondů 0 0 - 29 283 0 0 0 - 29 283 

Odměny členům statutárního orgánu 0 0 0 - 4 407 0 0 - 4 407 

Vyplacené podíly na zisku 0 0 0 - 3 180 256 0 0 - 3 180 256 

Výsledek hospodaření za účetní období 0 0 0 0 0 3 567 103 3 567 103 

Zůstatek k 31. prosinci 2020 14 430 371 1 243 830 15 106 32 966 998 - 707 3 567 103 52 222 701 

Přehled o změnách vlastního kapitálu
(v celých tisících Kč)

Firma:    EG.D, a.s. (do 31. prosince 2020 pod jménem E.ON Distribuce, a.s.) 
Identifikační číslo:  280 85 400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce plynu a elektřiny
Rozvahový den:  31. prosince 2020 
Datum sestavení účetní závěrky:  16. března 2021
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1. Všeobecné informace

1. 1. Základní informace o Společnosti

EG.D, a.s. (dále „Společnost“) s účinností ke dni 1. ledna 2021 
změnila název obchodní firmy z E.ON Distribuce, a.s., 
na EG.D, a.s. a současně došlo i ke změně jejího sídla 
z F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 
Budějovice na Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno.

E.ON Distribuce, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1772, dne 1. července 2008 v souvislosti s realizací 
fúze splynutím bez likvidace zanikajících společností E.ON 
Distribuce, a.s. (IČO 260 78 198) a JČP Distribuce, s.r.o. 
(IČO 261 05 624), s rozhodným dnem 1. ledna 2008. 

Identifikační číslo Společnosti je 280 85 400.

Hlavním předmětem podnikání Společnosti je zejména:

•	 distribuce elektřiny a plynu,
•	 projektová činnost ve výstavbě,
•	 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických, plynových 

zařízení a plnění nádob na plyny,
•	 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 

tlakových zařízení a nádob na plyny.

Na základě smluv o poskytování služeb Service Level 
Agreements (dále „SLA“) využívá Společnost pro svou činnost 
služeb společností E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON  
Energie, a.s. a E.ON Telco, s.r.o. Služby mají charakter  
jak služeb specifických pouze pro distribuční soustavu,  
tak i služeb běžného typu, jako je např. zajištění infrastruktury 
informačních technologií a telekomunikací, služeb fakturace, 
služeb mzdového účetnictví, účetnictví, služeb call centra, 
služeb dopravy, pronájmu ploch apod.

Specifikace služeb je realizována prostřednictvím příloh 
ke smlouvám o poskytování služeb, ve kterých je uvedena 
vždy oblast služeb s popisem jejich rozsahu.

Složení představenstva k 31. prosinci 2020: 
Jméno Funkce
Zdeněk Bauer předseda

Pavel Čada místopředseda
David Šafář člen

Složení představenstva k 31. prosinci 2019:
Jméno Funkce
Zdeněk Bauer předseda

Pavel Čada místopředseda
Zdeněk Dadák člen

Dne 1. ledna 2020 se členem představenstva Společnosti stal 
pan David Šafář. Tato změna byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 6. února 2020.

Dne 31. prosince 2019 odstoupil z funkce člena představenstva 
Společnosti pan Zdeněk Dadák. Tato změna byla zapsána 
do obchodního rejstříku dne 6. února 2020.

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2020 a k 31. prosinci 2019:
Jméno Funkce
Thomas König předseda

Lorenz Josef Pronnet místopředseda
Tomáš Bělohoubek člen
Martin Záklasník člen
Miroslav Pelouch člen
Martin Picmaus člen

Prokuristé k 31. prosinci 2020:
Jméno Funkce
Jaroslav Strejček prokurista

Miroslav Šrůma prokurista

Prokurista k 31. prosinci 2019: 
Jméno Funkce
Jaroslav Strejček prokurista

S účinností ke dni 16. března 2020 představenstvo Společnosti 
udělilo prokuru panu Miroslavu Šrůmovi. Tato změna byla 
zapsána do obchodního rejstříku dne 10. dubna 2020.

Společnost je členěna následujícím způsobem: 

•	 Logistika a materiálové hospodářství,
•	 Správní a centrální činnost distribuce,
•	 Ekonomika a regulace,
•	 Řízení bezpečnosti a distribučních systémů,
•	 Řízení služeb distribuční soustavy,
•	 Dispečerské řízení sítí (DŘS),
•	 Management investic,
•	 Management sítí a strategické projekty, 
•	 Správa a provoz sítě VN, NN a zemního plynu,
•	 Správa a provoz sítě VVN a DŘS.

Dne 8. prosince 2020 schválilo představenstvo Společnosti 
smlouvu o převodu majetku a činností zaměstnavatele 
a přechodu souvisejících zaměstnanců (outsourcingová smlouva) 
mezi společností E.ON Česká republika, s. r. o. a Společností, 
týkající se útvaru Oblastní management. Tato smlouva je účinná 
od 1. ledna 2021.

Dne 6. října 2020 schválilo představenstvo Společnosti projekt 
fúze sloučením, v jejímž důsledku dojde k zániku společnosti 
eg.d, s.r.o. a přechodu jejího jmění na Společnost. Rozhodným 
dnem je 1. leden 2021.

Dne 1. ledna 2020 došlo k odštěpení aktiv představujících 
informační systémy pro obsluhu distribučních zákazníků, 
pomocí kterých jsou zajišťovány činnosti související 
s výkonem licencovaných činností distribuce elektřiny 
a distribuce plynu ze společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., 
do Společnosti dle projektu rozdělení odštěpením sloučením 
mezi společností E.ON Česká republika, s. r. o., jako 
rozdělovanou společností a Společností jako nástupnickou 
společností.
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Společnost
Vliv rozdělení  

odštěpením sloučením Společnost

31. prosince 2019   1. ledna 2020

Označení AKTIVA Netto   Netto

  AKTIVA CELKEM 74 199 995 438130 74 638 125

B.   Stálá aktiva 58 559 915 438 130 58 998 045

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 2 839 004 438 130 - 2 400 874

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 61 395 519 0 61 395 519

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 3 400 0 3 400

C.   Oběžná aktiva 15 635 316 0 15 635 316

C. I. Zásoby 297 792 0 297 792

C. II. Pohledávky 15 297 500 0 15 297 500

C. IV. Peněžní prostředky 40 024 0 40 024

D.   Časové rozlišení aktiv 4 764 0 4 764

Společnost
Vliv rozdělení  

odštěpením sloučením Společnost

Označení PASIVA 31. prosince 2019   1. ledna 2020

PASIVA CELKEM 74 199 995 438 130 74 638 125

A.  Vlastní kapitál 51 429 036 440 508 51 869 544

A. I. Základní kapitál 14 430 371 0 14 430 371

A. II. Ážio a kapitálové fondy 1 243 830 0 1 243 830

A. III. Fondy ze zisku 12 089 0 12 089

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 32 525 783 3 657 471 36 183 254

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 216 963 - 3 216 963 0

B. + C.   Cizí zdroje 18 765 095 - 2 378 18 762 717

B.  Rezervy 168 666 0 168 666

C.  Závazky 18 596 429 - 2 378 18 594 051

C. I. Dlouhodobé závazky 5 810 857 - 2 378 5 808 479

C. II. Krátkodobé závazky 12 785 572 0 12 785 572

D.   Časové rozlišení pasiv 4 005 864 0 4 005 864

Dne 1. ledna 2019 došlo k odštěpení činnosti související 
s organizační jednotkou Správa distribuční sítě společnosti 
E.ON Česká republika, s. r. o., na Společnost dle projektu 
rozdělení odštěpením sloučením mezi společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., jako rozdělovanou společností a Společností 
jako nástupnickou společností.

Dne 1. ledna 2019 došlo na základě fúze sloučením k zániku 
společnosti E.ON Servisní, s.r.o., sloučením a přechodu jejího 
jmění na Společnost jako nástupnickou společnost.

Na počátku roku 2020 byla potvrzena existence nového 
koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19, která se rozšířila 
v Číně i mimo ni, včetně České republiky. Pandemie a zejména 
restriktivní opatření přijatá k omezení zdravotních dopadů 
způsobily narušení mnoha podnikatelských a hospodářských 
aktivit a v roce končícím 31. prosince 2020 ovlivnily podnikání 
Společnosti.

COVID-19 ovlivnil podnikání Společnosti v roce 2020. Projevil 
se zejména snížením tržeb z distribuce elektřiny na hladinách 
velmi vysokého a vysokého napětí a snížením tržeb z distribuce  
plynu v části rezervované kapacity. Tento pokles byl kompenzován 
růstem objemu dodávek distribuce elektřiny na hladině nízkého 
napětí. Bylo přijato bezpočet opatření k zajištění bezpečného 
provozu kritické infrastruktury, např. oddělený směnný provoz 
dispečinků, změna organizace práce provozních útvarů tak, 
aby docházelo k minimálnímu styku pracovníků a současně 
aby nebyly přerušeny provozní a investiční práce a opravy poruch. 
V rámci ochrany zdraví, kde bylo provozně možné, přešli 
zaměstnanci	na	režim	home	office.	Vládní	programy	ani	jiné	
formy podpory Společnost v uvedeném období nevyužívala.

1. 2.  Vliv projektu rozdělení odštěpením 
sloučením a projektu fúze sloučením 

Vliv projektu rozdělení odštěpením sloučením, schváleného 
dne 7. října 2019 s rozhodným dnem 1. ledna 2020, je zachycen 
v následující tabulce (tis. Kč):
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Společnost

Vliv rozdělení  
odštěpením sloučením 

a fúze sloučením Společnost

31. prosince 2018   1. ledna 2019

Označení AKTIVA Netto   Netto

  AKTIVA CELKEM 69 692 311 1 320 236 71 012 547

B.   Stálá aktiva 55 252 477 930 708 56 183 185

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 3 305 054 3 816 - 3 301 238

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 58 137 514 1 343 509 59 481 023

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 420 017 - 416 617 3 400

C.   Oběžná aktiva 14 433 838 389 412 14 823 250

C. I. Zásoby 342 918 103 343 021

C. II. Pohledávky 14 074 608 389 238 14 463 846

C. IV. Peněžní prostředky 16 312 71 16 383

D.   Časové rozlišení aktiv 5 996 116 6 112

Společnost

Vliv rozdělení  
odštěpením sloučením 

a fúze sloučením Společnost

Označení PASIVA 31. prosince 2018   1. ledna 2019

PASIVA CELKEM 69 692 311 1 320 236 71 012 547

A.  Vlastní kapitál 50 828 347 924 820 51 753 167

A. I. Základní kapitál 14 430 371 0 14 430 371

A. II. Ážio a kapitálové fondy 1 243 830 0 1 243 830

A. III. Fondy ze zisku 1 696 7 624 9 320

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 31 608 587 4 461 059 36 069 646

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 543 863 - 3 543 863 0

B. + C.   Cizí zdroje 14 897 235 395 416 15 292 651

B.  Rezervy 286 305 15 305 301 610

C.  Závazky 14 610 930 380 111 14 991 041

C. I. Dlouhodobé závazky 5 724 288 42 415 5 766 703

C. II. Krátkodobé závazky 8 886 642 337 696 9 224 338

D.   Časové rozlišení pasiv 3 966 729 0 3 966 729

Vliv projektu rozdělení odštěpením sloučením a vliv projektu 
fúze sloučením, schválených dne 8. října 2018 s rozhodným 
dnem 1. ledna 2019, je zachycen v následující tabulce (tis. Kč):
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2. 1.  Základní zásady zpracování účetní 
závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy 
platnými v České republice pro velké účetní jednotky a je 
sestavena v historických cenách a v případě dlouhodobého 
majetku pořízeného před 1. lednem 2008 v přeceněných 
hodnotách.

V souladu s českými účetními předpisy Společnost nesestavuje 
konsolidovanou účetní závěrku, jelikož je sama ovládanou 
osobou zahrnutou do konsolidačního celku mateřské společnosti 
E.ON SE se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Spolková 
republika Německo, která pro sestavení konsolidované účetní 
závěrky používá Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Při oceňování aktiv a závazků a naplnění předpokladu trvání 
Společnosti vedení zvážilo dopady pandemie nového koronaviru 
způsobujícího onemocnění COVID-19.

2. 2.  Srovnatelné údaje a vliv přeměn 
obchodních společností

Srovnatelné údaje v rozvaze, výkazu zisku a ztráty, přehledu 
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích 
představují hodnoty vykázané Společností ke dni 31. prosince  
2019 a nezahrnují vliv projektu rozdělení odštěpením sloučením, 
schváleného dne 7. října 2019 s rozhodným dnem 1. ledna 
2020 a popsaného v poznámce 1 Všeobecné informace.

Vliv projektu rozdělení odštěpením sloučením, schváleného 
dne 7. října 2019 s rozhodným dnem 1. ledna 2020, na rozvahu 
k  31. prosinci 2020 je zachycen v poznámce 1.2 Vliv projektu 
rozdělení odštěpením sloučením a projektu fúze sloučením.

Vliv projektu rozdělení odštěpením sloučením, schváleného 
dne 7. října 2019 s rozhodným dnem 1. ledna 2020, na výkaz 
zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2020 je zachycen 
v poznámce 15 Daň z příjmů.

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích za rok končící 
31. prosince 2020 byl do položky Stav peněžních prostředků 
a peněžních ekvivalentů na počátku roku zahrnut vliv projektu 
rozdělení odštěpením sloučením.

V rámci vykazování položek Ostatní finanční výnosy  
a Ostatní finanční náklady, obsahující převážně výnosy 
a náklady plynoucí z kurzových rozdílů, došlo v roce 2020 
ke změně, a to v souhrnném vykazování těchto kurzových 
nákladů a výnosů. Pro srovnatelnost údajů byla tato změna 
provedena i ve vykazování minulého účetního období. Vliv 
změny je vyčíslen níže.

2. Účetní postupy  

Vydaná účetní závěrka k 31. prosinci 2019:

Označení  
a název řádku

Období k 31. prosinci 
2019 (v tis. Kč)

VII. Ostatní finanční výnosy 6 607

K.   Ostatní finanční náklady 25 210

Upravené údaje ve srovnatelném období k 31. prosinci 2020:

Označení  
a název řádku

Období k 31. prosinci 
2019 (v tis. Kč)

VII. Ostatní finanční výnosy 0

K.   Ostatní finanční náklady 18 603

2. 3.  Dlouhodobý nehmotný a hmotný 
majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) 
je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek. 
V případě distribučního zařízení (např. elektroměrů, technologie 
trafostanic) je za dlouhodobý majetek považován i majetek 
s pořizovací cenou od 1 Kč do 40 tis. Kč.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně 
vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení 
a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný 
majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. 
Majetek získaný v rámci fúze splynutím zanikajících společností 
E.ON Distribuce, a.s. (IČO 260 78 198) a JČP Distribuce, s.r.o. 
(IČO 261 05 624), k 1. lednu 2008, byl oceněn reprodukčními 
pořizovacími cenami na základě ocenění nezávislého znalce 
k rozhodnému dni.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek s výjimkou pozemků, 
které se neodpisují, je odpisován metodou rovnoměrných 
odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti 
následujícím způsobem: 

Dlouhodobý  
nehmotný majetek

Předpokládaná  
doba životnosti

Software 3 roky

Ocenitelná práva 4 roky
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 4 roky

Dlouhodobý  
hmotný majetek

Předpokládaná 
doba životnosti

Budovy a stavby 15 – 50 let

Stroje a zařízení 5 – 30 let
Inventář 5 – 25 let
Drobný majetek vedený v operativní evidenci  
z titulu přecenění 3 – 15 let
 
Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku aktualizován na základě změn očekávané 
doby životnosti.
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Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou 
zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena 
na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně 
získatelná částka je stanovena na základě očekávaných 
budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

V rámci fúze splynutím zanikajících společností E.ON 
Distribuce, a.s. (IČO: 260 78 198) a JČP Distribuce, s.r.o. 
(IČO: 261 05 624), k 1. lednu 2008, vznikl záporný goodwill, 
který představuje rozdíl mezi oceněním obchodního jmění 
společností a souhrnem individuálně přeceněných složek 
majetku snížených o závazky. Záporný goodwill se odpisoval 
do 31. prosince 2010 rovnoměrně po dobu 60 měsíců 
od rozhodného dne fúze splynutím do provozních výnosů. 
Na základě změny v novele Vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
(§6 odst. 3 písm. d a §7 odst. 10), s účinností od 1. ledna 2011 
se Společnost rozhodla prodloužit dobu odpisování záporného 
goodwillu na 20 let tak, aby byla respektována doba trvání 
důvodů pro jeho existenci, která zohledňuje neomezené období 
trvání Společnosti a zároveň i období, po které dopady 
ze záporného goodwillu budou ovlivňovat výsledky hospodaření 
Společnosti. Konkrétní výše odpisů je uvedena v poznámce 3  
Dlouhodobý nehmotný majetek.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku 
se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 tis. Kč 
do 40 tis. Kč za položku je účtován do nákladů při spotřebě. 
Tento majetek je veden v operativní evidenci.

Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 1 Kč 
do 60 tis. Kč je účtován do nákladů při spotřebě. Tento 
majetek je veden v operativní evidenci.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 tis. Kč je 
účtován do nákladů při spotřebě. Tento majetek není veden 
v operativní evidenci. 

2. 4.  Podíly v ovládaných osobách a podíly 
v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem

Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti 
v obchodních korporacích, které jsou ovládané nebo řízené 
Společností (dále též „dceřiná společnost“).

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují 
majetkové účasti v obchodních korporacích, v nichž Společnost 
vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tento podnik 
ovládat nebo řídit (dále též „přidružená společnost“).

Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny 
pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty. 

2. 5. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou 
o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady 
související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). 
Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu 
váženého průměru. 

Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové 
výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými 
o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý 
a nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy a výrobní režii.

Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám 
je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě 
individuálního posouzení zásob.

2. 6. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené 
o opravnou položku k pochybným pohledávkám. 

Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena 
na základě věkové struktury pohledávek a individuálního 
posouzení bonity dlužníků v souladu s interní směrnicí:

po splatnosti 30 – 90 dnů 5 %

po splatnosti 91 – 184 dnů 20 %
po splatnosti 185 – 365 dnů 50 %
po splatnosti nad 365 dnů 100 %

Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám 
za spřízněnými stranami s výjimkou přidružených společností. 

Nedobytné pohledávky se odpisují po skončení konkurzního 
nebo insolvenčního řízení dlužníka.

Společnost vytváří daňově uznatelné opravné položky 
k pohledávkám v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., 
o rezervách, pro zjištění základu daně z příjmů. Opravné 
položky nad rámec tohoto zákona se tvoří rozdílem mezi 
celkovými a daňově uznatelnými opravnými položkami.

2. 7. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny 
a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. 

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených 
v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným 
Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové 
zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků 
jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

Kurzové zisky a ztráty jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány 
souhrnně v položce Ostatní finanční výnosy, případně Ostatní 
finanční náklady. 

Položky výdajů nebo příjmů příštích období, vyjádřené v cizí 
měně, jsou přepočítány devizovým kurzem zveřejněným Českou 
národní bankou k rozvahovému dni. 

2. 8.  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, pokud 
jsou významné, se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření 
minulých let.
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2. 9. Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, 
jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému 
dni buď pravděpodobné nebo jisté, že nastanou, avšak není 
přesně známa jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva 
k rozvahovému dni představuje nejlepší odhad nákladů, které 
pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, 
která je zapotřebí k jejich vypořádání. 

Společnost vytváří rezervu na závazek z daně z příjmů snížený 
o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů 
převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako 
krátkodobá pohledávka.

2. 10. Zaměstnanecké požitky

Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu.

Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří 
dohadnou položku pasivní.

K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost 
pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také 
poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění 
prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů.

2. 11. Dotace

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či vzniku 
nezpochybnitelného nároku na přijetí. 

Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních 
výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů 
na stanovený účel. 

Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně 
technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu dlouhodobého 
majetku nebo vlastní náklady na jeho pořízení.

2. 12. Tržby

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány 
po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. K nevyfakturovaným 
službám je vytvořena dohadná položka.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, 
s nímž věcně a časově souvisejí.

Náklady provozovatele distribuční sítě představují zejména 
náklady za přenos elektrické energie prostřednictvím ČEPS, a.s. 
(České energetické přenosové soustavy) a sousedních 
distribučních sítí. Dále sem patří náklady na nákup elektřiny 
na krytí ztrát a vlastní spotřeby. Distribuce elektrické energie 
probíhá na základě smluvního vztahu a ceny, která se řídí 
Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu 
(ERÚ). Náklady provozovatele distribuční sítě na distribuci 
zemního plynu vycházejí ze skutečného distribuovaného 
množství za příslušné období. Patří mezi ně také náklady 
na krytí ztrát a vlastní technologické spotřeby plynu.

Tržby za poskytnutí distribuce elektrické energie u jednotlivých 
odběratelů a jejich smluv platných v době dodávky vycházejí 
z dodaného množství a cen dle Cenových rozhodnutí ERÚ 
v platném znění pro dané časové období.

V kategorii odběratelů ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí 
jsou distribuční služby fakturovány jednou měsíčně na základě 
provedených odečtů.

V kategorii odběratelů ze sítí nízkého napětí – domácnosti (MOO) 
jsou distribuční služby fakturovány jednou ročně dle příslušných 
cyklů a na základě provedených odečtů. Pokud je v odběrném 
místě zapojen zdroj elektrické energie, je místo odečítáno  
a fakturováno měsíčně. V kategorii odběratelů ze sítí nízkého 
napětí – podnikatelé (MOP) jsou distribuční služby fakturovány 
ročně dle příslušných cyklů a na základě provedených odečtů. 
Měsíčně jsou odečítány a fakturovány MOP s vyšším 
rezervovaným příkonem, nebo pokud je v odběrném místě 
zapojen zdroj elektrické energie.

Část výnosů u kategorií MOO a MOP (fakturovaná jednou ročně), 
která je fakturovaná v rámci jednotlivých fakturačních cyklů 
odpovídajících nejvýše 12 měsícům, je tvořena tržbami 
za nevyfakturovanou elektřinu (distribuční složku). 
Nevyfakturovaná elektřina (distribuční složka) je položka získaná 
výpočtem, kdy spotřeba jednotlivých zákazníků je odhadnuta 
za použití modelu předpokládané spotřeby založené na historické 
spotřebě každého zákazníka a očekávané odběrové křivce a je 
oceněna ve vazbě na platné cenové výměry ERÚ pro dané 
kategorie zákazníků. Výnosy za dodanou a ještě nevyfakturovanou 
elektřinu jsou vykázány v souladu s výpočtem, který je založen 
na simulaci faktur všech odběrných míst MOO a MOP. Tato 
simulace je standardní součástí zákaznického informačního 
systému.

Distribuční služby provozovatele distribuční sítě plynu jsou 
od července 2012 fakturovány v kategorii odběratelů domácnosti 
(DO) a maloodběr (MO) jednou ročně dle příslušných cyklů 
a na základě provedených odečtů (před červencem 2012 
fakturace probíhala ročně vždy ke konci kalendářního roku 
na základě provedených odečtů). V kategorii velkoodběr (VO) 
a střední odběr (SO) probíhá fakturace měsíčně na základě 
provedených odečtů. 

Část výnosů DO a MOP je tvořena tržbami za nevyfakturovaný 
plyn. Výnosy VO a SO za prosinec kalendářního roku jsou 
tvořeny tržbami za nevyfakturovaný plyn.

Nevyfakturovaný plyn (distribuční složka) je položka získaná 
výpočtem, kdy je známo celkové množství distribuovaného 
plynu a skutečná spotřeba (distribuční část) za období leden 
až listopad u zákazníků kategorie VO a SO. Hodnota 
nevyfakturovaných výnosů z distribuce plynu je stanovena 
výpočtem založeným na spotřebitelském chování jednotlivých 
kategorií zákazníků za minulá období a je oceněna ve vazbě 
na platné Cenové rozhodnutí ERÚ.
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2. 13. 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 řídicích orgánů 
Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké 
těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby 
mají podstatný nebo rozhodující vliv,

•	 dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou 
uvedeny v poznámce 12 Transakce se spřízněnými stranami.

2. 14. Leasing

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

2. 15. Úrokové náklady

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2. 16. Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů 
mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze 
a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka 
je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné 
daňově uplatnit v budoucnosti.

2. 17.  Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin 
a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného 
nebo kontokorentního účtu. 

Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní finanční 
majetek, který je snadno a pohotově směnitelný na předem 
známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku  
se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní  
ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční 
výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování 
na veřejném trhu.

V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávky 
resp. závazky vzniklé z titulu cash-poolingu jsou vykazovány 
v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky 
Peněžní prostředky 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 peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty.

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím 
nepřímé metody.

2. 18. Následné události

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

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 
závěrky došlo k významným událostem představujícím 
skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky 
těchto událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze 
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
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3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)

Vliv rozdělení 
odštěpením 

sloučením
1. ledna  

2020
Přírůstky /

přeúčtování Vyřazení
31. prosince 

2020

Pořizovací cena

Software 450 647 1 066 310 154 563 - 13 146 1 207 727

Ostatní ocenitelná práva 0 13 567 1 428 0 14 995

Goodwill 0 - 15 955 058 0 0 - 15 955 058

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 110 123 - 48 196 0 61 927

Celkem 450 647 - 14 765 058 107 795 - 13 146 - 14 670 409

Oprávky 

Software - 12 517 - 575 867 - 235 479 13 146 - 798 200

Ostatní ocenitelná práva 0 - 11 702 - 793 0 - 12 495

Goodwill 0 12 951 753 375 413 0 13 327 166

Celkem - 12 517 12 364 184 139 141 13 146 12 516 471

Zůstatková hodnota 438 130 - 2 400 874 - 2 153 938

(tis. Kč)

Vliv rozdělení 
odštěpením 

sloučením a fúze 
sloučením

1. ledna  
2019

Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení

31. prosince 
2019

Pořizovací cena

Software 44 261 558 523 62 478 - 5 338 615 663

Ostatní ocenitelná práva 0 12 463 1 104 0 13 567

Goodwill 0 - 15 955 058 0 0 - 15 955 058

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 164 26 728 83 395 0 110 123

Celkem 46 425 - 15 357 344 146 977 - 5 338 - 15 215 705

Oprávky 

Software - 42 609 - 509 231 - 59 457 5 338 - 563 350

Ostatní ocenitelná práva 0 - 11 003 - 699 0 - 11 702

Goodwill 0  12 576 340 375 413 0 12 951 753

Celkem - 42 609 12 056 106 315 257 5 338 12 376 701

Zůstatková hodnota 3 816  - 3 301 238 - 2 839 004
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4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč) 1. ledna 2020
Přírůstky /

přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2020

Pořizovací cena

Pozemky 377 665 11 159 - 122 388 702

Stavby 101 397 922 4 334 726 - 854 166 104 878 482

Hmotné movité věci a jejich soubory 24 715 425 1 058 159 - 587 066 25 186 518

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 226 494 81 0 226 575

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 311 092 0 0 311 092

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 11 419 3 893 0 15 312

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 464 228 184 046 - 7 730 2 640 544

Celkem 129 504 245 5 592 064 - 1 449 084 133 647 225

Oprávky 

Stavby - 52 988 051 - 2 380 964 608 286 - 54 760 729

Hmotné movité věci a jejich soubory - 14 723 935 - 1 034 286 586 700 - 15 171 521

Jiný dlouhodobý hmotný majetek - 189 345 - 6 823 0 - 196 168

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 207 395 - 20 739 0 - 228 134

Celkem - 68 108 726 - 3 442 812 1 194 986 - 70 356 552

Zůstatková hodnota 61 395 519 63 290 673

V příloze k účetní závěrce za rok končící 31. prosince 2019 
obsahovala položka Vyřazení u Poskytnutých záloh 
na dlouhodobý hmotný majetek zúčtování těchto záloh. 
V příloze k účetní závěrce za rok končící 31. prosince 2020 je 
zúčtování záloh zahrnuto v položce Přírůstky / přeúčtování 
na řádku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. 
Z důvodu této změny byly upraveny i srovnatelné údaje za rok 
2019. 

Položka Vyřazení u Nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku zahrnuje pouze zmařené investice.

Společnost používá majetek získaný finančním leasingem, 
který je po skončení doby leasingu a po převodu vlastnického 
práva účtován jako dlouhodobý hmotný majetek.

(tis. Kč)

Vliv rozdělení 
odštěpením 

sloučením a fúze 
sloučením

1. ledna  
2019

Přírůstky /
přeúčtování Vyřazení

31. prosince 
2019

Pořizovací cena

Pozemky 0 313 062 64 657 - 54 377 665

Stavby 3 768 98 054 712 4 113 117 - 769 907 101 397 922

Hmotné movité věci a jejich soubory 676 361 24 201 861 1 276 707 - 763 143 24 715 425

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 672 226 494 0 0 226 494

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 311 092 311 092 0 0 311 092

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 424 11 267 152 0 11 419

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 859 192 2 428 056 39 073 - 2 901 2 464 228

Celkem 1 851 509 125 546 544 5 493 706 - 1 536 005 129 504 245

Oprávky 

Stavby - 2 865  - 51 208 683 - 2 287 359 507 991 - 52 988 051

Hmotné movité věci a jejich soubory - 318 455  - 14 487 649 - 997 000 760 714 - 14 723 935

Jiný dlouhodobý hmotný majetek - 25  - 182 534 - 6 811 0 - 189 345

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku - 186 655 - 186 655 - 20 740 0 - 207 395

Celkem - 508 000  - 66 065 521 - 3 311 910 1 268 705 - 68 108 726

Zůstatková hodnota 1 343 509 59 481 023 61 395 519
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5.  Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

31. prosince 2020

Počet  
akcií  

(ks)

Nominální
hodnota  
(tis. Kč)

Pořizovací
cena 

(tis. Kč)

Účetní  
hodnota 
(tis. Kč)

Podíl na  
základním

kapitálu  
(%)

Výsledek
hospodaření

v roce 2020* 
(tis. Kč)

Vlastní  
kapitál*
(tis. Kč)

Příjem z podílů 
na zisku v roce 

2020 
(tis. Kč)

Tuzemské

E.ON Telco, s.r.o. 10 000 104 501 104 501 100 23 092 64 844 0

Local Energies, a.s. 61 30 500 396 591 396 591 100 17 162 241 391 3 050

eg.d, s.r.o. 100 127 127 100 - 75 25 0

EG.D Montáže, s.r.o. 51 51 51 51 0 100 0

Celkem 40 651 501 270 501 270 3 050

Opravná položka 0

Zůstatková hodnota 40 651 501 270 501 270

* neauditováno

K 31. prosinci 2020 a 2019 nebyla vytvořena žádná opravná 
položka na snížení hodnoty majetkových účastí v dceřiných 
společnostech.

Dne 19. listopadu 2020 schválilo představenstvo Společnosti 
záměr založit se společností Union Grid s.r.o. novou společnost 
s obchodním názvem EG.D Montáže, s.r.o., s tím, že Společnost 
bude vlastnit obchodní podíl 51 % a Union Grid s.r.o. obchodní 
podíl 49 %. Společnost EG.D Montáže, s.r.o., byla zapsána 
v obchodním rejstříku dne 19. prosince 2020.

Na základě smlouvy o převodu podílu došlo k 1. říjnu 2020 
k nákupu 100% obchodního podílu ve společnosti eg.d, s.r.o. 
Obchodní podíl byl převeden za cenu 100 tis. Kč a 1 tis. EUR. 

Dne 19. května 2020 schválilo představenstvo Společnosti 
nákup 66% obchodního podílu ve společnosti E.ON Telco, s.r.o., 
od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., za cenu určenou 
znaleckým posudkem, a to s účinností ke dni 1. července 2020. 
Na základě smlouvy o prodeji podílu získala Společnost 100% 
podíl ve společnosti E.ON Telco, s.r.o.

K 1. lednu 2020 došlo k prodeji 100% obchodního podílu 
ve společnosti Local Energies, a.s., ze společnosti E.ON Česká 
republika, s. r. o., do Společnosti. Obchodní podíl byl převeden 
za cenu určenou znaleckým posudkem. Na základě smlouvy 
o prodeji podílu získala Společnost 100% podíl ve společnosti 
Local Energies, a.s. 

K 31. prosinci 2020 a 2019 nebyly aktivní žádné leasingové 
smlouvy. K 31. prosinci 2020 a 2019 byla zůstatková hodnota 
aktiv získaných po skončení smluv o finančním leasingu nulová. 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k 31. prosinci 
2020 jsou vykázány včetně uplatněné daně z přidané hodnoty 
ve výši 1 349 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 1 135 tis. Kč).

Přijaté dotace na investiční účely v roce 2020 činily 
113 896 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 12 543 tis. Kč).

31. prosince 2019

Nominální
hodnota  
(tis. Kč)

Pořizovací
cena 

(tis. Kč)

Účetní  
hodnota 
(tis. Kč)

Podíl na
základním

kapitálu (%)

Výsledek
hospodaření
v roce 2019 

(tis. Kč)

Vlastní  
kapitál

(tis. Kč)

Příjem z podílů 
na zisku v roce 

2019 
(tis. Kč)

Tuzemské

E.ON Telco, s.r.o. 3 400 3 400 3 400 34 23 135 42 487 0

Celkem 3 400 3 400 3 400 0

Opravná položka 0

Zůstatková hodnota 3 400 3 400 3 400
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6. Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti činily k 31. prosinci 
2020 151 090 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 243 541 tis. Kč).

Společnost eviduje jiné pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 
2020 ve výši 5 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 0 tis. Kč).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá 
splatnost delší než 5 let.

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, 
které nejsou vykázány v rozvaze. 

Položka Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 
k 31. prosinci 2020 představuje cash-pooling ve výši 
3 425 556 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 5 332 954 tis. Kč)  
mezi Společností a společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
vedený na základě smluv u peněžních ústavů Komerční 

banka, a.s. a Československá obchodní banka, a. s. Společnost 
je prostřednictvím cash-poolingu zapojena do skupinového 
zhodnocení finančních prostředků a financování potřeb 
Společnosti.

Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31. prosinci 2020 jsou vykázány 
včetně uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši 56 678 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2019: 54 891 tis. Kč). 

Jiné pohledávky k 31. prosinci 2020 a 2019 zahrnují převážně 
daň z přidané hodnoty z přijatých záloh.

Položka Dohadné účty aktivní souvisí s nevyfakturovanými 
službami, distribucí plynu a elektrické energie.

Změna opravné položky k pochybným pohledávkám:

7. Vlastní kapitál 

K 31. prosinci 2020 je Společnost plně vlastněna společností 
E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, zapsanou ve Spolkové 
republice Německo. Dne 26. listopadu 2020 došlo k převodu 
100% podílu Společnosti z E.ON Beteiligungen GmbH na E.ON 
Energie 38. Beteiligungs-GmbH. Změna jediného akcionáře 
byla zapsána do obchodního rejstříku dne 21. prosince 2020.

K 31. prosinci 2019 byla Společnost plně vlastněna společností 
E.ON Beteiligungen GmbH, zapsanou ve Spolkové republice 
Německo. 

Společnost E.ON SE se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, 
Spolková republika Německo, sestavuje konsolidovanou 
účetní závěrku nejužší a nejširší skupiny účetních jednotek, 
ke které Společnost patří. 

Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle společnosti 
E.ON SE, Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Spolková republika 
Německo.

Dne 25. června 2020 valná hromada schválila účetní závěrku 
Společnosti za rok 2019 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 
2019 ve výši 3 216 963 tis. Kč, jak je znázorněno v přehledu 
o změnách vlastního kapitálu.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost 
rozdělení zisku za rok 2020. 

Schválené a vydané akcie:

Pohledávky ke společnostem ve skupině jsou vykázány 
v poznámce 12 Transakce se spřízněnými stranami.

(tis. Kč) 2020 2019

Vliv rozdělení odštěpením sloučením a fúze sloučením 0 424

Počáteční zůstatek k 1. lednu 147 999 160 909

Tvorba opravné položky 22 322 40 507

Zrušení opravné položky - 21 449 - 34 822

Použití k odpisu pohledávek - 18 595 - 18 595

Konečný zůstatek k 31. prosinci 130 277 147 999

31. prosince 2020 31. prosince 2019

Počet
(tis. ks)

Účetní  
hodnota
(tis. Kč)

Počet
(tis. ks)

Účetní  
hodnota
(tis. Kč)

Kmenové akcie v hodnotě 1 Kč, plně splacené 14 430 371 14 430 371 14 430 371 14 430 371
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8. Rezervy

Společnost změnila způsob vykazování tvorby a rozpuštění 
rezerv v příloze. Tvorba rezerv a jejich rozpuštění se nyní 
vztahují pouze k počátečnímu resp. konečnému zůstatku 
rozvahy a nezohledňuje pohyby během roku. Odpovídajícím 
způsobem byly upraveny pohyby ve srovnatelném období.

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 
15 Daň z příjmů.

(tis. Kč)

Odměny  
a nevyčerpaná

dovolená
Rezerva 

na odstupné

Rezerva 
na úhradu 

regulovaných 
nákladů  

výroby  
el. energie

Ostatní  
rezervy

Daň z příjmů 
snížená 

o zálohy Celkem

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2019 26 702 0 142 756 3 000 129 152 301 610

Tvorba rezerv 23 494 2 416 0 0 0 25 910

Zrušení rezerv 0 0 0 0 0 0

Použití rezerv - 26 702 0 0 - 3 000 - 129 152 - 158 854

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2019 23 494 2 416 142 756 0 0 168 666

Tvorba rezerv 29 473 0 0 2 383 211 650 243 506

Zrušení rezerv - 88 0 0 0 0 - 88

Použití rezerv - 23 406 - 2 416 0 0 0 - 25 822

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2020 29 473 0 142 756 2 383 211 650 386 262

Zálohy na daň z příjmů ve výši 483 710 tis. Kč, zaplacené 
Společností k 31. prosinci 2020 (k 31. prosinci 2019: 
743 889 tis. Kč), byly započteny s rezervou na daň z příjmů 
ve výši 695 360 tis. Kč, vytvořenou k 31. prosinci 2020 
(k 31. prosinci 2019: 612 779 tis. Kč) a výsledná částka ve výši 
211 650 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: - 131 110 tis. Kč) byla 
vykázána na řádku Rezerva na daň z příjmů (k 31. prosinci 2019: 
na řádku Stát – daňové pohledávky).

9. Závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost 
delší než 5 let.

Krátkodobé přijaté zálohy představují zejména přijaté zálohy 
za distribuci elektřiny a plynu. Přijaté zálohy jsou k 31. prosinci 
2020 vykázány včetně uplatněné daně z přidané hodnoty 
ve výši 1 412 245 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 1 418 566 tis. Kč). 

Položka Stát – daňové závazky tvoří především závazek 
z titulu přijaté dotace na projekt ACON, podporující rozvoj 
inteligentních sítí v oblasti energetické infrastruktury, ve výši 
1 053 753 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 1 154 109 tis. Kč), 
na projekt Smaragd, týkající se osazení distribučních sítí 
chytrými prvky, ve výši 71 563 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 
87 182 tis. Kč) a dále pak závazek z titulu daně z přidané 
hodnoty ve výši 208 754 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 
173 606 tis. Kč).

Dohadné účty pasivní představují zejména náklady na distribuční 
náklady elektřiny a plynu a náklady vyplývající ze smluv 
o poskytování služeb SLA. 

Výnosy příštích období zahrnují především přijaté úhrady ve výši 
4 161 457 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 4 005 844 tis. Kč), spojené 
s připojením, se zajištěním požadovaného příkonu a s přeložkami 
rozvodných zařízení, které Společnost časově rozlišuje po dobu 
20 let.

Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly 
vykázány v rozvaze.

Závazky ke společnostem ve skupině jsou vykázány v poznámce 
12 Transakce se spřízněnými stranami.
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10. Smluvní a potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných 
závazků Společnosti k 31. prosinci 2020 a 2019. 

Smluvní investiční závazky zahrnují zejména smlouvy 
na rozšíření, rekonstrukci a modernizaci distribuční soustavy 
Společnosti v oblasti elektřiny a plynu.

Ostatní smluvní závazky včetně nájmů tvoří především 
smlouvy související s nákupem služeb pro distribuci elektřiny, 
z nichž nejvyšší podíl tvoří smlouvy uzavřené mezi Společností 
a společností ČEPS, a.s., ve výši 3 255 000 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2019: 3 202 000 tis. Kč).

Smluvní závazky ze smluv o poskytování provozních služeb SLA 
na období od ledna do června 2021 činí 779 950 tis. Kč, a to 
především za společností E.ON Česká republika, s. r. o., ve výši 
634 300 tis. Kč. Potenciální závazky ze smluv o poskytování 
provozních služeb SLA na období od července do prosince 
2021 činí 779 950 tis. Kč, a to především za společností E.ON 
Česká republika, s. r. o., ve výši 634 300 tis. Kč.

Společnost neevidovala k 31. prosinci 2020 a 2019 žádné 
smluvní závazky z operativních leasingů.

Společnost eviduje následující smluvní závazky:

Společnost evidovala k 31. prosinci 2019 smluvní a potenciální 
závazky ze smluv o poskytování provozních služeb SLA na rok 
2020 ve výši 1 467 297 tis. Kč a to především za společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., ve výši 1 231 071 tis. Kč.

Smluvní závazky ze smluv o poskytování investičních služeb 
SLA na období od ledna do června 2021 činí 130 710 tis. Kč. 
Potenciální závazky ze smluv o poskytování investičních služeb 
SLA na období od července do prosince 2021 činí 130 710 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2019 na rok 2020: 182 501 tis. Kč).

(tis. Kč) 2020 2019

Tržby za distribuci elektrické energie 19 276 536 18 297 664

Tržby za distribuci zemního plynu 1 147 927 1 076 569

Ostatní tržby z prodeje vlastních produktů a služeb 167 306 186 224

Tržby z prodeje výrobků a služeb celkem 20 591 769 19 560 457

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 14 105 14 659

Jiné provozní výnosy 889 026 855 712

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 3 050 0

Výnosové úroky a podobné výnosy 34 919 95 502

Ostatní finanční výnosy 37 387 0

Čistý obrat za účetní období 21 570 256 20 526 330

(tis. Kč)
31. prosince  

2020
31. prosince  

2019

Do 1 roku 1 – 5 let Nad 5 let Celkem Celkem

Smluvní investiční závazky 2 741 071 712 804 1 471 3 455 346 3 072 063

Ostatní smluvní závazky včetně nájmů 3 960 471 625 752 446 819 5 033 042 4 813 439

Smluvní závazky celkem 6 701 542 1 338 556 448 290 8 488 388 7 885 502

11. Tržby

Jiné provozní výnosy představují zejména příspěvky 
na připojení k síti a odpis záporného goodwillu.

Tržby lze členit následovně:

V důsledku změny metody vykazování kurzových rozdílů 
popsaných v poznámce 2.2 Srovnatelné údaje a vliv přeměn 
obchodních společností došlo k úpravě vykázání ve srovnatelném 
období.
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12. Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč) 2020 2019

Výnosy

Prodej služeb 11 954 502 10 808 269

Úrokové výnosy 34 921 95 502

Ostatní výnosy 5 005 2 171

Celkem 11 994 428 10 905 942

Náklady

Spotřebované nákupy 1 073 088 939 436

Nakoupené služby 1 812 143 1 845 974

Ostatní náklady 12 786 24 709

Celkem 2 898 017 2 810 119

(tis. Kč) 31. prosince 2020 31. prosince 2019

Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů včetně poskytnutých záloh 100 499 154 838

Dohadné položky a ostatní pohledávky 4 149 294 5 098 127

Poskytnuté zápůjčky a cash-pooling 3 425 556 5 332 954

Celkem 7 675 349 10 585 919

Závazky

Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku 6 075 962 6 367 313

Z toho: 

Závazky z obchodních vztahů včetně přijatých záloh 5 647 575 5 947 647

Ostatní závazky a dohadné položky 428 387 419 666

Závazky vůči přidruženým společnostem 133 475 110 327

Závazky vůči ostatním spřízněným osobám 28 1

Celkem 6 209 465 6 477 641

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými 
stranami:

Položky Ostatní výnosy a Ostatní náklady byly ve srovnatelném 
období změněny oproti loňskému roku v důsledku změny 
v prezentaci kurzových nákladů a výnosů, popsané v poznámce 
2.2 Srovnatelné údaje a vliv přeměn obchodních společností.

Položka Poskytnuté zápůjčky a cash-pooling zahrnuje pohledávky 
vyplývající ze zavedení korunového cash-poolingu v celkové 
výši 3 425 556 tis. Kč (k 31. prosinci 2019: 5 332 954 tis. Kč) 
za společností E.ON Česká republika, s. r. o.

Společnost eviduje smlouvy o poskytování provozních služeb 
SLA se společnostmi ve skupině E.ON Czech, ze kterých vyplývají  
smluvní pohledávky Společnosti ve výši 58 100 tis. Kč na období 
od ledna do června 2021 a potenciální pohledávky ve výši  
58 100 tis. Kč na období od července do prosince 2021 (na rok 
2020: 113 963 tis. Kč). Smluvní a potenciální závazky 
ke společnostem ve skupině jsou blíže uvedeny v poznámce  
10 Smluvní a potenciální závazky.

Smluvní závazky ze smluv o poskytování provozních služeb SLA 
na rok 2020 činily 1 470 177 tis. Kč, a to především za společností 
E.ON Česká republika, s. r. o., ve výši 1 304 280 tis. Kč. Smluvní  
závazky ze smluv o poskytování investičních služeb SLA  
na rok 2020 činily 49 579 tis. Kč. Smluvní závazky ze smluv 
o poskytování služeb SLA na rok 2020 jsou upraveny  
dle skutečně vynaložených nákladů za rok 2020.
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13. Odměna auditorské společnosti 

Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny 
v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti 
E.ON SE za konsolidační celek.

14. Zaměstnanci

Členové statutárních orgánů nejsou zaměstnanci Společnosti.

Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují vedoucí zaměstnance, 
kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu.

Členům představenstva Společnosti, dozorčí rady ani členům 
vedení nebyly k 31. prosinci 2020 a 2019 poskytnuty žádné 
půjčky a zápůjčky.

Odměna členům představenstva Společnosti činila 11 437 tis. Kč 
(2019: 11 538 tis. Kč). Členům představenstva Společnosti 
byly dále vyplaceny tantiémy ve výši 4 407 tis. Kč (2019: 
4 833 tis. Kč). 

Členové dozorčí rady nepobírají žádnou odměnu.

Představenstvu Společnosti a dalším vedoucím pracovníkům 
jsou k dispozici služební vozidla.

2020 2019

počet tis. Kč počet tis. Kč

Odměny členům orgánů Společnosti 11 437 11 538

Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců 9 16 188 9 16 609

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců 1 777 1 145 161 1 714 1 082 240

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 409 442 390 770

Ostatní sociální náklady 32 690 32 523

Osobní náklady celkem 1 786 1 614 918 1 723 1 533 680

(tis. Kč) 2020 2019

Splatnou daň (19 %) 695 360 612 779

Odloženou daň 66 940 44 154

Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání 181 - 123

Celkem daňový náklad 762 481 656 810

15. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:
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(tis. Kč) 2020 2019

Zisk před zdaněním 4 329 584 3 873 773

Položky snižující základ daně - 821 111 - 799 817

Položky zvyšující základ daně 158 220 153 203

Dary - 5 400 - 402

Daňový základ 3 661 293 3 226 757

Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 % 695 646 613 084

Slevy na dani - 286 - 305

Splatná daň 695 360 612 779

Placené zálohy na daň z příjmů 483 710 743 889

Rezerva na daň z příjmů 211 650 0

Pohledávka z titulu daně z příjmů 0 131 110

Splatná daň byla vypočítána následovně:

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % 
(daňová sazba pro roky 2020 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

(tis. Kč) 31. prosince 2020 1. ledna 2020 31. prosince 2019

Odložený daňový závazek (-) / pohledávka (+) z titulu:

rozdílu účetních a daňových zůstatkových cen majetku - 5 918 573 - 5 852 265 - 5 854 643

nezaplacených smluvních pokut a úroků z prodlení - 17 - 17 - 17

rezerv a opravných položek 35 423 34 557 34 557

nezaplaceného sociálního a zdravotního pojištění 7 748 9 246 9 246

Čistý odložený daňový závazek - 5 875 419 - 5 808 479 - 5 810 857

Vlivem rozdělení odštěpením sloučením došlo k 1. lednu 
2020 k odštěpení související části odložené daňové 
pohledávky ve výši 2 378 tis. Kč ze společnosti E.ON Česká 
republika, s. r. o. a jejímu sloučení do Společnosti.

16. Přehled o peněžních tocích

(tis. Kč) 31. prosince 2020 31. prosince 2019

Peněžní prostředky na účtech 24 741 39 659

Pohledávka z cash-poolingu 3 425 556 5 332 954

Ceniny 5 072 365

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem 3 455 369 5 372 978

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu 
o peněžních tocích zahrnují:
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17. Následné události

Zdeněk Bauer  Pavel Čada 
předseda představenstva místopředseda představenstva

16. března 2021 

K 1. lednu 2021 došlo k zániku zanikající společnosti eg.d, s.r.o., 
bez likvidace a k přechodu jejího jmění na Společnost jako 
nástupnickou společnost dle projektu fúze sloučením 
vyhotoveného dne 6. října 2020 zúčastněnými společnostmi 
eg.d, s.r.o., na straně jedné jako zanikající společností, 
a Společností na straně druhé jako nástupnickou společností. 

K 1. lednu 2021 došlo k prodeji 34% obchodního podílu 
ve společnosti Union Grid s.r.o. ze společnosti E.ON Česká 
republika, s. r. o., do Společnosti. Obchodní podíl byl převeden 
za cenu určenou znaleckým posudkem. Na základě smlouvy 
o převodu podílu získala Společnost 34% podíl ve společnosti 
Union Grid s.r.o. Tato změna byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 12. února 2021.

Dne 4. ledna 2021 došlo k zápisu změny spisové značky 
Společnosti z B 1772, vedené u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, na spisovou značku B 8477 vedenou u Krajského 
soudu v Brně.

Dne 23. února 2021 schválilo představenstvo Společnosti 
smlouvu o převodu majetku a činností zaměstnavatele 
a přechodu souvisejících zaměstnanců (outsourcingová 
smlouva) mezi společností E.ON Česká republika, s. r. o. 
a Společností, týkající se útvaru Business controlling, 
ze společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., do Společnosti. 
Tato smlouva je účinná od 1. března 2021.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které 
by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2020.
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