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Úvodní slovo předsedy
představenstva

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi prosím, abych shrnul naše podnikání v roce 2021.  

Stejně jako rok předchozí, i rok 2021 se nesl ve znamení opatření, která jsme 
přijali pro boj s koronavirovou pandemií. Díky disciplinovanosti našich zaměstnanců, 
díky nastaveným opatřením, která šla v mnoha případech i nad rámec vládních 
nařízení a i díky podpoře našich obchodních partnerů jsme v roce 2021 zvládli 
zajistit spolehlivý a bezpečný provoz energetických i plynárenských sítí a dodávku 
energií pro naše zákazníky. 

Bohužel pandemie nebyla jedinou událostí roku 2021, která nás těžce prověřila. 
Vzpomenout musím na tomto místě i událost z června loňského roku, kdy se částí 
našeho distribučního území prohnalo ničivé tornádo, které v okresech Hodonín 
a Břeclav prakticky zničilo 3,2 km vedení velmi vysokého napětí, 13,5 km vedení 
vysokého napětí, devět distribučních trafostanic a 21 km venkovního vedení 
nízkého napětí. Přerušením dodávek elektřiny bylo postiženo 75 000 domácností. 
Díky nesmírnému pracovnímu úsilí našich pracovníků, za cenu mnoha hodin 
přesčasů se nám podařilo během jednoho měsíce vybudovat provizorní vedení tak, 
že mohlo dojít k plnému obnovení dodávek postiženým domácnostem. Všem 
pracovníkům i dodavatelským firmám, ale i jednotkám IZS za to patří obrovský dík. 

Ani konec roku 2021 neprobíhal v klidu. Ukončení činnosti několika dodavatelů 
energií a související převod téměř 200 tisíců smluv zákazníků v elektřině a plynu 
do režimu dodavatele poslední instance významně prověřilo stabilitu našich 
zákaznických systémů i zákaznickou obsluhu jako takovou. Dopady tohoto 
režimového opatření jsou znatelné i na začátku letošního roku. 

Navzdory výše uvedeným výzvám, se nám podařilo splnit plánované ekonomické 
výsledky a dokázali jsme zrealizovat investice v rekordní výši.

Loňský rok jsme dále věnovali přípravě očekávané změny na energetických trzích 
a dalšímu rozpracování naší Strategie 2030. Nadále pokračujeme v realizaci 
projektů s podporou domácích i evropských podpůrných programů. 

Bohužel ani začátek letošního roku nezačal šťastně. Tragické události na Ukrajině, 
způsobené vpádem ruských vojsk, ovlivnily nejen geopolitické dění, ale významně 
zasáhly do oblasti energetiky. Lze se důvodně domnívat, že tyto události budou 
klíčové i z hlediska našeho podnikání na energetických trzích nejen v letošním roce. 

Zdeněk Bauer
předseda představenstva
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Mohu vás ubezpečit, že učiníme vše, co je v našich silách, abychom naše poslání, 
tedy spolehlivě a stabilně zásobovat naše zákazníky elektřinou a plynem, naplnili 
i v roce 2022. 

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 společnosti EG.D, a.s., 
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 2021

1. Charakteristika Společnosti

Společnost EG.D, 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. 

2. Ekonomické výsledky a stav majetku

Výsledek hospodaření Společnosti před zdaněním dosáhl 
za rok 2021 hodnoty 4,6 mld. Kč, po zdanění bylo dosaženo 
zisku ve výši 3,8 mld. Kč. Tento výsledek byl i přes dopady 
pandemie COVID-19 pozitivně ovlivněn zejména vyšší marží 
z distribuce elektřiny a plynu. Na druhé straně negativní vliv 
měly vyšší odpisy v důsledku vyšší aktivace majetku a růst 
všech rozhodujících položek provozních nákladů, tzn. údržba 
a opravy, nákup služeb a osobní náklady. Souhrnné výnosy 
z distribuce elektřiny činily 20 mld. Kč, celkové výnosy 
z distribuce plynu dosáhly 1,2 mld. Kč.

Struktura aktiv a pasiv  
Netto hodnota aktiv Společnosti k 31. prosinci 2021 činila  
79 mld. Kč a zvýšila se díky čerpání a aktivaci investic. 
Na straně pasiv dosáhla hodnota vlastního kapitálu ke konci 
roku 2021 celkové výše 56 mld. Kč.

Distribuované množství elektřiny a plynu  
Objem elektrické energie vstupující do distribuční soustavy činil 
14,7 TWh, v plynové distribuční soustavě činil vstup 3,7 TWh 
zemního plynu. Objem distribuované elektřiny dosáhl 13,8 TWh, 
což především z důvodu vlivu vyšší dodávky na hladině nízkého 
napětí (NN) představuje nárůst vůči plánu o 445 GWh. 
U distribuce plynu byl plán překročen o 380 GWh a distribuované 
množství dosáhlo celkové hodnoty 3,7 TWh, což je důsledek 
chladného počasí a pravděpodobně i většího využití vytápění 
v návaznosti na některá opatření související s pandemií COVID-19.  

Vstup elektřiny a plynu  
do distribuční soustavy (TWh) 2021 2020

Elektřina 14,7 14,0

Plyn 3,7 3,5

Distribuce elektřiny a plynu (TWh) 2021 2020

Elektřina 13,8 13,1

Plyn 3,7 3,4

Dceřiné společnosti EG.D, a.s.  
V roce 2021 pokračovala spolupráce s dceřinými společnostmi 
E.ON Telco, s.r.o. a Local Energies, a.s. Společnost E.ON  
Telco, s.r.o., se věnovala poskytování služeb v oblasti rozvoje 
a správy datové infrastruktury. Ve společnosti EG.D, a.s., probíhal 
paralelně projekt s cílem integrace společnosti E.ON Telco, s.r.o., 
formou fúze sloučením do EG.D, a.s., s rozhodným dnem  
1. ledna 2022. Společnost Local Energies, a.s., se soustředila 
na nová chytrá řešení pro potřeby distribuční soustavy. 
 
V prosinci roku 2020 byla založena nová dceřiná společnost 
EG.D Montáže, s.r.o., která zahájila svoji aktivní činnost  
k 1. červenci 2021. Hlavním předmětem podnikání jsou investice 
a servisní práce na hladinách nízkého a vysokého napětí.

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 2021 všem svým 
závazkům, a i přes nelehké období dosáhla velmi dobrých 
ekonomických výsledků, založených zejména na parametrech 
regulace a zvýšeném objemu distribuovaných komodit. Rok 2021  
byl prvním rokem V. regulační periody, ve kterém se aplikovaly 
nové Zásady cenové regulace, stanovené na regulační periodu 
do roku 2025. Podle těchto zásad bylo dosaženo přijatelného 
růstu cen za službu distribuční soustavy, a to i přes výrazný 
pokles hodnoty parametru WACC na výši 6,54 % pro distribuci 
elektřiny a 6,43 % pro distribuci plynu z téměř 8 %. Kromě 
svých standardních činností, které vyvrcholily stanovením 
regulovaných cen na rok 2022, Energetický regulační úřad (ERÚ) 
zahájil dlouho účastníky trhu očekávaný projekt „Propojení 
nového designu trhu v elektroenergetice s požadavky na změny 
v regulovaných cenách a tarifech“, jehož cílem je připravit 
podmínky pro změny regulovaných cen v souvislosti 
s probíhajícími a předpokládanými změnami v energetice.  
Také otevřel diskusi o způsobech posuzování efektivnosti investic, 
potřebných pro výkon licencovaných činností distribuce 
elektřiny a plynu, přenosu elektřiny a přepravy plynu, které 
by chtěl aplikovat od počátku VI. regulační periody. Na obou 
těchto aktivitách se Společnost podílí a v této činnosti 
je realizována úzká spolupráce s ostatními regulovanými 
subjekty s cílem nalézt silná společná stanoviska. Regulované 
ceny v elektroenergetice na rok 2022 vykazují přiměřený 
meziroční růst. Významný podíl na tomto růstu měl mimořádně 
strmý růst ceny elektřiny na krytí ztrát v distribuční soustavě.  
Tato cena představuje významné riziko i pro stanovení 
regulovaných cen na rok 2023.
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4. Provoz a rozvoj distribuční soustavy

V oblasti rozvoje a modernizace distribuční soustavy zaujímají 
významné místo tzv. smart projekty ACON Smart Grids, Gabreta 
Smart Grids a Access Net. V roce 2021 se do projektu ACON 
Smart Grids podařilo zařadit několik typů investic na úrovni 
vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN). Z pohledu 
objemu byla nejvýznamnější podpora rozvoje chytrých 
distribučních trafostanic využívající technologii tzv. „univerzálního 
monitoru“. V letech 2018 – 2021 bylo v rámci projektu realizováno 
celkově více než 650 distribučních trafostanic se způsobilými 
náklady přesahujícími 450 mil. Kč. Do sítě se navíc podařilo 
instalovat více jak 60 kusů recloserů a dalších 10 kusů detektorů 
poruch izolovaných vodičů. Zároveň bylo dokončeno rozšíření 
rozvodny 110/22 kV Tvrdonice, která je součástí mezinárodního 
propojení. Toto mezinárodní propojení hrálo významnou roli 
v rámci zmírňování dopadů tornáda v červnu 2021. Celkové 
způsobilé náklady v roce 2021 přesáhly hodnotu 260 mil. Kč. 
 
Další významnou aktivitou je příprava projektu Gabreta Smart 
Grids. V roce 2021 Společnost ve spolupráci s německou 
distribuční společností Bayernwerk podala žádost o zařazení 
na seznam projektů společného zájmu (PCI). Fyzická realizace 
se předpokládá v letech 2023 – 2030, s celkovým finančním 
rozsahem 672 mil. EUR (s podílem Společnosti v hodnotě  
257 mil. EUR).  

Za oblast Active network management v rámci Strategie 2030 
nadále pokračuje pilotní projekt Access Net, jež je společnou 
snahou několika partnerů na národní úrovni. Access Net, 
označován též jako CZ Demo, je součástí celoevropského 
konsorcia ONE NET v rámci vědecko-výzkumného programu 
Horizon 2020, který byl oficiálně zahájen 1. října 2020. Cílem 
CZ Demo projektu je zaměření se na oblast nefrekvenčních 
služeb, prohloubení spolupráce a koordinace na ose Provozovatel 
přenosové sítě (PPS) – Provozovatel distribuční sítě (PDS) – 
Zákazník při řízení soustavy. Využívání nefrekvenčních 
podpůrných služeb pro řízení distribuční sítě je jedním z požadavků 
vyplývajících z tzv. Zimního energetického balíčku. Důraz  
je kladen zejména na tržní obstarávání a zapojení všech kategorií 
zákazníků. Projekt byl však značně ovlivněn také reálným děním, 
zejména vstupem nového Kodexu PS (Pravidla provozování 
přenosové soustavy) v platnost od 1. ledna 2021. Z toho důvodu 
proběhla prioritizace řešení a projekt se ve svém začátku zaměřil 
na nový nástroj pro koordinaci a řízení sítě. tzv. síťový semafor. 
Jelikož je ONE NET vědecko-výzkumný projekt, poskytuje 
finance na testovací řešení a prototypy. Proto byl v rámci grantu 
vytvořen prototyp síťového semaforu, který byl následně 
za přispění všech hlavních stran podílejících se na řízení soustav 
v ČR (EGD, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a.s.  
a ČEPS, a.s.) rozšířen a uveden do reálného provozu. Rozšíření 
spočívalo především v zavedení automatické datové komunikace 
využívající komunikační standard ECCo SP (ve správě přímo 
pod ENTSO-E), pracující na bázi ECP komunikačního kanálu 
(ENTSO-E Communication Platform). Tento nový nástroj  
se během podzimu 2021 podařilo úspěšně otestovat na testovacím 
prostředí a od 1. ledna 2022 proběhlo překlopení do produkce. 
Aktuálně tak mají poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy 
připojení do distribuční sítě možnost přijímat aktuální informace 
o plánovaných a skutečných nedostupnostech v distribuční síti. 
Nástroj slouží rovněž pro zpětnou kontrolu v případě nedodávky 
Služby výkonové rovnováhy (SVR). Kromě výše zmíněného 
bude semafor umožňovat také zasílání informací od poskytovatelů 
SVR na jednotlivé PDS o množství vysoutěžených služeb SVR 
na denním trhu s plánovaným rozpadem na jednotlivá zařízení 

v distribuční soustavě, a v době poskytování pak skutečné 
signály aktivace a deaktivace poskytovatele ze strany ČEPS, a.s. 
Důležité je zmínit, že výsledky tohoto pilotního projektu budou 
stěžejní pro budoucí nastavení trhu a tvorbu nových nástrojů 
typu Data Hub. 

V oblasti chytrého měření pokračoval projekt Smaragd v realizační 
fázi. Byla úspěšně zprovozněna odečtová centrála a provedeny 
akceptační testy na vzorku 4 500 chytrých elektroměrů 
instalovaných v distribuční soustavě. Splnit tyto testy nebylo 
vůbec jednoduché. Projektový tým včetně dodavatele vynaložili 
maximální úsilí pro jejich splnění. Nakonec náročné testy potvrdily 
funkčnost systému a byl tak dokončen poslední důležitý milník 
první fáze realizace. Po dokončení této důležité etapy projektu 
byla poskytovateli dotace podána dotační Žádost o platbu 
za první etapu projektu Smaragd. Společnost vykazuje způsobilé 
výdaje ve výši 112,9 mil. Kč a požaduje dotaci ve výši 45,2 mil. Kč. 
Z důvodu dřívější výměny dodavatele byla na tuto dotaci uvalena 
sankce ve výši 25 %, vůči níž Společnost podá odvolání. 
 
Projekt Chammeleon byl zahájen na základě přijetí nové Vyhlášky 
o měření č. 359/2020 Sb., která definuje podmínky pro roll-out 
AMM technologie. Vyhláška definuje základní parametry 
technologie AMM a harmonogram roll-out. K začátku instalací 
smartmetrů dle návrhu Vyhlášky musí dojít od 1. července 2024 
a ukončení nasazení musí dojít do července 2027. Projekt 
je rozdělen do několika fází. V současně době je Společnost 
ve fázi realizace výběrového řízení na datovou centrálu a nákup 
elektroměrů AMM. V rámci výběrového řízení na dodávku datové 
centrály byl realizován systém kvalifikace v období březen – září 
2021. Kvalifikovalo se celkem 10 dodavatelů. Následně bylo 
spuštěno podání nabídek, ukončené v lednu 2022. Výběrové 
řízení na dodávku elektroměrů bylo spuštěno v říjnu 2021 
systémem kvalifikace a bylo ukončené v březnu 2022. Následně 
bude spuštěna fáze podání nabídek, která bude ukončena do konce 
roku 2022.  

Společnosti se podařilo po dvanácti letech příprav a téměř třech 
letech stavebních prací dokončit na jihu Čech nový vysokotlaký 
plynovod mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. 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 2021 bylo k distribuční síti Společnosti připojeno 
18 193 výrobních zdrojů o instalovaném výkonu 2 390 MW,  
z toho bylo 17 726 obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným 
výkonem 1 743 MW. Fotovoltaické elektrárny (FVE) se na tomto 
objemu podílely ve výši 16 906 kusů o instalovaném výkonu 
1 046 MW. V zařízeních připojených k distribuční síti Společnosti 
jsou rovněž připojena tři velká bateriová uložiště o celkovém 
instalovaném výkonu 6 MW. 
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I v roce 2021 se Společnosti dařilo aktivním přístupem dosáhnout 
příznivé ukazatele nepřetržitosti dodávky elektřiny (SAIDI, SAIFI), 
i když oproti roku 2020 dochází k jejich mírnému navýšení. 
Spolehlivostní ukazatele byly do značné míry ovlivněny 
kalamitami (obdobími s velkou kumulací poruch v důsledku 
nepříznivých povětrnostních podmínek), které časově byly 
zaznamenány hlavně v červnu a červenci. Nejvýznamnější pak 
byl dopad červnového tornáda na jižní Moravě, které vyústilo 
dokonce ve stav nouze v dané části zásobovacího území.  
Před ERÚ se však podařilo všechny tyto kalamity obhájit  
a vyjmout z hodnocení provozních standardů a spolehlivostních 
ukazatelů, kdy výsledné hodnoty SAIDI/SAIFI vstupující 
do hodnocení motivační regulace dosáhly příznivých hodnot 
v pásmu pozitivního finančního hodnocení z pohledu  
tzv. Q-komponenty. 

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). Z důvodu 
celosvětové pandemie COVID-19 v roce 2020 nedošlo u některých 
distribučních trafostanic k provedení „běžné údržby za vypnutého 
stavu“, bylo nahrazeno činností „běžná údržba trafostanic – 
za provozu“. U těch trafostanic, kde s přihlédnutím ke stavu 
zařízení nebylo vhodné provést výše uvedenou náhradní činnost, 
došlo v roce 2021 k dodatečnému provedení „běžné údržby 
za vypnutého stavu“.  

Největší komplikací pro údržbu distribučních zařízení v roce 
2021 byly nepříznivé povětrnostní podmínky, které eskalovaly 
v podobě tornáda, které dne 24. června 2021 působilo v okresech  
Hodonín a Břeclav a prakticky zničilo 3,2 km vedení VVN 110 kV, 
13,5 km vedení 22 kV, devět distribučních trafostanic a 21 km 
venkovního vedení NN. Byla přerušena dodávka do cca 75 000 
odběrných míst. Do 25. června 2021 byla obnovena dodávka 
51 000 odběrným místům. Dne 26. června 2021 bylo bez dodávky 
el. energie již pouze 2 320 odběrných míst, kde nebylo možné 
dodávku obnovit z důvodu zcela zničené distribuční sítě.  
Na to jsme reagovali urychlenou výstavbou provizorních 
distribučních zařízení a zavedením mimořádných kontrol těchto 
zařízení dle platných technických norem. Pravidelné kontroly 
se na provizorních sítích provádí v rozmezí nepřesahujícím dva 
kalendářní týdny. Výstavba provizorních distribučních zařízení 
byla ukončena dne 23. července 2021. Důležitou součástí 
monitoringu a kontroly staveb a hodnocení poruch je pravidelné 
zasedání Poruchové komise, která v roce 2021 stanovila nápravná 
opatření, jejichž plnění je pravidelně vyhodnocováno.
 
V roce 2021 pokračovaly práce na programu Digitální řízení 
prací (DŘP), který si klade za cíl usnadnit práci koordinátorům, 
optimalizovat využití kapacity montérů, zajistit zpětnou vazbu 
o aktuálním stavu řešení vybraných podnětů zákazníků a celkově 
optimalizovat náklady na provoz distribuční sítě.  

V týmu Work Force Management System (WFMS) byl z cca 60 % 
vytvořen globální cílový koncept (zbytek bude realizován 
ve spolupráci s dodavatelem WFMS) a došlo k vypsání veřejné 
zakázky na nákup systému WFMS. V týmu PUDplus byl dokončen 
cílový koncept pro náhradu stávajícího portálu údržby (PUD) 
a byly zahájeny práce na vlastní implementaci tohoto nového 
systému PUDplus. Projekt MKM do plně produkčního provozu 
úspěšně nasadil Mobilního klienta meteringu pro plynoměrovou 
službu. V projektu TSE byla dokončena analýza pro nasazení 
mobilního portálu mPUDplus pro plyn (digitální ŘPÚ), zrealizován 
mGIS pro plyn a proběhl pilotní provoz mobilního Timesheetu 
pro montéry.

5.  Služby účastníkům trhu

S ohledem na výzvy ve vztahu k závazku ČR podílet se na snižování 
emisí skleníkových plynů v členských zemích EU, zejména CO2, 
které povedou k postupnému útlumu elektráren využívajících 
fosilní paliva a tím ke zvýšení významu decentrálních zdrojů 
a to zejména výstavbou obnovitelných zdrojů, je nutné se na tento 
trend připravit. Proto se aktivně účastníme na projektech 
národního akčního plánu pro Smart Grids (NAP-SG), jehož 
cílem je absorbovat výše uvedené změny v energetice 
bez výrazných dopadů na spolehlivost a bezpečnost provozu 
distribuční soustavy, poskytování veřejné služby, digitalizaci 
zařízení a nabídkou nových efektivních a atraktivních služeb 
pro naše zákazníky, které budou co nejlépe reagovat na změnu 
energetického trhu.  

V průběhu roku 2021 Společnost pokračovala ve zlepšování 
kvality služeb poskytovaných ostatním účastníkům trhu. 
Mimo plánovanou agendu bylo nutné se vypořádat se dvěma 
mimořádnými událostmi. První z nich bylo tornádo na jižní 
Moravě, druhou ukončení činnosti několika dodavatelů energií 
a související převod téměř 200 tis. smluv zákazníků (elektřina 
NN, VN a plyn) do režimu Dodavatele poslední instance (DPI) 
a u většiny smluv do konce roku i z režimu DPI. Obě situace byly 
mj. spojeny s velkým množstvím standardních i nestandardních 
smluvních úkonů, systémových úprav a s intenzivní komunikací 
se zákazníky.  

Zákaznický systém SAP IS-U byl rozvíjen ve všech využívaných 
modulech. K výraznému posunu došlo v oblasti archivace dat 
a implementaci opatření pro zajištění GDPR. Nadále probíhala 
automatizace vybraných procesů a příprava na novou verzi 
SAP S/4 HANA. Společnost dále rozvíjela portál Distribuce24 
(Selfcare) pro obchodníky, zákazníky i municipality. Novinky 
pro obchodníky z oblasti portálu a obsluhy smluv obou komodit 
pak byly představeny na každoročním workshopu, který s ohledem 
na pandemickou situaci proběhl on-line.
 
V oblasti metodiky služeb účastníkům trhu došlo k implementaci 
změn vycházejících z legislativy (novely Pravidel trhu s elektřinou, 
Cenových rozhodnutí ERÚ) a pokračování v digitalizaci obsluhy. 
V rámci komodity plyn potom k zahájení projektu pro optimalizaci 
připojovacích kapacit zákazníků a přípravě připojení výroben 
biometanu.
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Správa technických prostředků měření 
V oblasti digitalizace prací došlo k plnému nasazení elektronického 
zpracování servisních zakázek prostřednictvím nástroje MKM 
(Mobilní klient meteringu) včetně oblasti plynu. Díky tomu 
můžeme efektivně a rychleji uzavírat jednotlivé servisní zakázky. 
Zároveň se jednalo o nutný předpoklad pro nasazení 
automatizovaného zpracování servisních zakázek. Toto 
automatické zpracování je dnes prováděno na necelé polovině 
servisních zakázek. Elektronizace proběhla také v oblasti 
komunikace se zákazníky. Došlo ke změně procesu oznamování 
plánovaných výměn. U zákazníků, na které máme platný 
elektronický kontakt, jsme nahradili zasílání dopisů za odesílání 
emailů. Dále se nám podařilo rozšířit síť smluvních partnerů 
na 35.  

Správa dat měření
Nadále jsme pracovali na rozvoji odečtových centrál AVE, 
Converge a Oregon. Systém SAP IS-U jsme během roku rozvíjeli 
v rámci všech využívaných modulů, a to jak za účelem zajištění 
plnění legislativních předpisů, tak pro udržení a automatizaci 
stávajících procesů obsluhy. Ukončili jsme provoz vytáčeného 
spojení (Backup Line) bez výrazných dopadů na úspěšnost 
dálkových odečtů a počet záchran. Zprovoznili jsme nový 
Message Handler. Podařilo se nám zajistit plný provoz odečtů 
v období pandemie COVID-19 a tím i zajištění plynulé dodávky 
dat pro obchodníky. Úspěšně jsme dokončili výběrové řízení 
na nákup nového HW (terminály s OS Android) pro externí  
dodavatele. Vyměnili jsme všechny ruční terminály pro maloodběr. 
U externích dodavatelů jsme nasadili novou odečtovou aplikaci 
běžící na OS Android. Zmigrovali jsme odečtové centrály Oregon 
na cloudové uložiště. Spustili jsme zasílaní elektronických 
výzev na zpřístupnění elektroměrů a plynoměrů. V projektu 
Smaragd jsme úspěšně splnili SAT testy a dokončili první etapu 
instalace chytrých elektroměrů a datových koncentrátorů. 
Data na Oprátora trhu s elektřinou (OTE) jsme začali předávat 
v agregovaných zprávách, což mělo za následek výrazné 
odlehčení přenosových cest. I roce 2021 jsme naplnili předávání 
dat na OTE ve 100 % v souladu s legislativou.
 
Stejně jako v jiných oblastech Společnosti bylo i zde nutné zavést 
některá opatření zamezující šíření COVID-19 včetně těch, 
která měla dopad na servisní činnosti. Na základě těchto 
omezení však nebyly zaznamenány žádné stížnosti zákazníků 
a dopady na kvalitu odečtů byly minimální. 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

Rok 2021 byl ve znamení rozvoje klíčových nástrojů pro IT 
podporu Společnosti, menšího rozsahu nasazení nových nástrojů 
a hlubší spolupráce s koncernovým prostředím. 
 
V prostředí OT (Operational technology) probíhal rozvoj 
dispečerských systémů jak v oblasti řízení elektrické, tak v oblasti 
plynové sítě. Do podpory dispečerů byly integrovány data smart 
měření z pilotního projektu Smaragd a dispečeři v praxi ověřují 
benefity této nové kategorie dat pro řízení sítě. V tomto roce 
byly dodány rozvojové požadavky pro AIDA (evidence a správa 
prvků kritické informační infrastruktury), čímž můžeme považovat 
tento systém za kompletně nasazený a zajišťující konzistenci 
s požadavky legislativy.  

V oblasti budoucího rozvoje DŘS (distribuční řídící systém) bylo 
rozhodnuto o vypsání veřejné zakázky na rozvoj SCADA RIS 
pro období 2023 – 2028 a spuštění tvorby komplexního zadání 
pro výběr dodavatele rozvoje. 

V oblasti technických informačních systémů (TIS) byly dominantní 
rozvoje řízeny požadavky programu DŘP. Tento program, 
komplexně řešící rozšíření stávající IT podpory v procesech 
údržby elektrické a plynové distribuční sítě, přinesl následující 
projekty:
•	 nasazení	mobilního	GIS	(mGIS)	pro	oblast	údržby	plynové	
 distribuční soustavy,
•	 nasazení	Mobilního	klienta	meteringu	(MKM)	pro	oblast	 
 plynu a tím zajištění kompletní digitalizace prací,
•	 nasazení	mobilního	Timesheetu	pro	zjednodušení	výkazu	 
 činností na mobilních zařízeních a integraci dat do procesu  
 vykazování,
•	 výběr	nových	tabletů	pro	montéry	a	zahájení	výměny	 
 tabletů nové generace,
•	 přípravu	zadání,	výběr	dodavatele	a	zahájení	implementace 
 nového portálu údržby (PUD+) s cílem předání nové podpory 
 v roce 2022,
•	 přípravu	zadání	a	zahájení	veřejné	zakázky	na	dodatele	řešení 
 pro oblast WFMS s cílem v roce 2022 zahájit implementaci  
 řešení,
•	 zahájení	analýzy	a	přípravných	prací	pro	digitalizaci	předávání	 
 prací a výsledků inspekcí v oblasti transformoven VVN.

Rozvoj oblasti back end systémů byl již řízeně tlumen z důvodu 
centrálního projektu EAM (Enterprise Asset Management), 
který na nové platformě SAP S/4 HANA přinese v roce 2024 
nové řešení pro podporu procesů údržby. Investice do této oblasti 
bylo nutné podrobit přísnějšímu hodnocení vzhledem ke snižující 
se délce využití inovací na starém systému.
 
Z dalších významnějších aktivit oblasti TIS můžeme zmínit 
nasazení nového řešení pro poptávkové řízení pro oblast investiční 
výstavby (PoŘíz) a přípravu zadání pro nový portál pro zhotovitele 
(PpZ), který si klade za cíl sjednotit a podstatně zlepšit podporu 
externích partnerů poskytujících služby Společnosti.
 
V oblasti GIS a technické evidence došlo k významné změně 
spočívající v nasazení nové verze geografického informačního 
systému (G!NIUS) a dodávce funkčního vylepšení Geoportálu. 
Byly zahájeny práce na zadání pro změnu IT nástroje pro zajištění 
dat a integračních vazeb (GDW) s cílem tuto změnu realizovat 
v roce 2022. 

V oblasti zákaznických systémů (CIS) došlo k masivnímu rozvoji 
a další optimalizaci funkcí SAP IS-U a integračních vazeb na okolní 
systémy s cílem dodat business nové funkcionality, automatizaci 
procesů a efektivnější správu agend. Podobně tomu bylo i u další 
klíčové zákaznické komponenty portálu Selfcare D24, pro který 
byl dodán významný balík funkcí pro technologické a bezpečnostní 
zlepšení aplikace.
 
WEB Společnosti pokračoval v rozvoji poskytovaných služeb 
a optimalizaci jak grafické, tak věcné stránky s jasným cílem 
udržet si vedoucí pozici mezi webovými stránkami distributorů 
v ČR. Že se tento cíl daří plnit dokazuje i vítězství našeho webu 
v prestižní celorepublikové soutěži komplexně srovnávající 
webové stránky společností.
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V tomto roce jsme zahájili také realizaci prvního většího IT 
řešení určeného pro pokrytí potřeb neregulovaného trhu, 
a to řešení Spotřeba pod palcem (SpP), které si klade za cíl 
zaujmout větší zákazníky s nabídkou služeb nad jejich daty 
chytrého měření. 

V oblasti meteringu byla klíčovým IT projektem a aktivitou 
příprava veřejné zakázky pro masivní nasazení Smart meteringu 
do roku 2026, projekt Chammeleon. V roce 2021 bylo připraveno 
kompletní zadání pro odečtovou centrálu (OC), systému  
pro komunikaci s měřícími přístroji (HES) a byla zahájena veřejná 
zakázka pro výběr dodavatele řešení.
 
V rámci rozvoje stávajících odečtových systémů dochází 
ke kontinuálnímu rozvoji dle požadavků business (odečtové 
centrály pro manuální a vzdálené odečty) a bylo dodáno nové 
zařízení a řešení pro provádění manuálních odečtů v terénu 
(řešení MODAS).
 
V roce 2021 došlo k velmi významnému posunu v používání 
technologií datových skladů (VDS) a využívání dynamického 
reportingu nad integrovanými daty. Odborné útvary byly 
masivně proškoleny v oblasti používání potřebných nástrojů. 
Na této technologii byl připraven základ platformy SteVe 
(sklad technologických veličin), který se do budoucna stane 
zdrojem pro poskytování naměřených fyzikálních veličin naší 
distribuční sítě. 

Pro oblast sdílených (CROSS) řešení bylo mimo kontinuální 
rozvoj v oblastech DMS (OpenText), IDM (SARA), IPD (interní 
portál distribuce) dodáno nové řešení pro řízení pohotovostí 
a nastartováno pilotní ověření využití meteorologických dat 
pro potřeby odborných útvarů Společnosti.
 
Zajímavým projektem bylo první využití sdílené korporátní 
platformy pro business proces management (BPM) pro řízení 
workflow. Nasazení bylo hodnoceno úspěšně a bude využito 
pro další projekty řízení složitějšího business workflow.

Krizové řízení 
Rok 2021 se stal rokem úspěšného prohlubování spolupráce 
v oblasti kybernetické bezpečnosti elektroenergetiky v České 
republice. Osvědčila se Pracovní skupina manažerů kybernetické 
a informační bezpečnosti elektroenergetiky ČSRES (České 
sdružení regulovaných elektroenergetických společností), 
která je koordinována Společností a povedlo se plnit dílčí úkoly 
v oblastech:
•	 kybernetické	bezpečnosti	smart	technologií	(spolupráce	 
 na definování bezpečnostních požadavků), 
•	 navázání	úzké	spolupráce	s	NÚKIB	(Národní	úřad	 
 kybernetické a informační bezpečnosti), jehož zástupce  
 se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny,
•	 zapojení	do	Centra	kompetence	pro	kybernetickou	 
 bezpečnost ČR (spolupráce s akademickým sektorem –  
 Masarykova univerzita, Vysoké učení technické).

V oblasti fyzické bezpečnosti energetických objektů včetně 
kritické infrastruktury probíhá výstavba zabezpečení 
na rozvodnách 110/22 kV. Bylo rekonstruováno oplocení  
u 42 rozvoden a 11 rozvoden má kompletní zabezpečení 
v souladu s Podnikovou normou energetiky PNE 73 4450-2-1. 
Dále v rámci projektu Alcatraz proběhlo úspěšně veřejné 
výběrové řízení na dodavatele systému dohledového centra 
pro fyzickou bezpečnost energetických objektů Společnosti. 

Po celý rok 2021 se krizový štáb Společnosti scházel téměř 
každý týden a zaměřil se na aktualizaci opatření, která byla 
v danou chvíli nutná pro udržení provozu distribučních sítí 
elektřiny a plynu:
•	 nákupem	osobních	ochranných	a	pracovních	prostředků	 
 (OOPP) a pravidelným závozem na pracoviště, 
•	 důrazem	na	vyšší	stupeň	hygieny	osob,
•	 pravidelným	týdenním	testováním	a	informační	podporou	 
 očkování proti COVID-19,
•	 reorganizací	práce	útvarů,	které	zajišťují	řízení,	správu	 
 a provoz systémů distribuční soustavy elektřiny i plynu,
•	 zřízením	a	využitím	záložních	pracovišť	dispečerského	řízení,
•	 zavedením	home-office,	minimalizací	služebních	cest,	 
 preferencí elektronického způsobu komunikace,
•	 pomoc	zaměstnancům,	kteří	s	nákazou	přišli	do	styku	 
 nebo se i nakazili. 

Tato opatření jsou hodnocena jako účinná. I pomocí nich  
se podařilo udržet běžný provoz distribuční soustavy a nebyla 
přerušena ani investiční výstavba.
 
V oblasti dokumentace krizového řízení byla provedena aktualizace 
Havarijního plánu a Plánu krizového řízení společnosti EG.D, a.s. 
Byl vytvořen a schválen statut centrálního krizového štábu 
s účastí zástupců skupiny E.ON. 
 
Pandemie v letním období znatelně zeslábla, což dovolilo spolu 
s IZS zorganizovat společné cvičení se zaměřením na snesení 
osoby uvízlé na drátech vedení 110kV (záchrana paraglidisty) 
pomocí záchranných pytlů i pomocí vrtulníku. 
 
Situaci v době pandemie také prověřilo tornádo v oblasti mezi 
Břeclaví a Hodonínem. Došlo k navýšení kontaktů s útvary 
Krizového řízení krajů, obcí a měst, oceňována byla i stálá 
přítomnost našich pracovníků na zasedání krizových štábů  
těchto subjektů a rychlé předávání informací. Pravidelná 
spolupráce na týdenní bázi byla také zavedena s ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Osvědčila se při zahájení očkování, 
dodávkách ochranných pomůcek a rozšiřuje se i na jednání 
o pohonných hmotách do služebních aut v případě krizových 
situací na trhu s palivy.

7. Lidské zdroje

Zaměstnanci 
Skutečný celkový roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců 
v roce 2021 činil 1 811 zaměstnanců. Oproti předchozímu roku 
2020 došlo k nárůstu průměrného přepočteného počtu 
zaměstnanců Společnosti v souladu s plánem o 25, a to zejména 
u montérských pozic z důvodu posílení údržby a rozvoje 
distribuční soustavy. 

Skutečný průměrný přepočtený stav zaměstnanců:

Rok 2021 2020

Počet zaměstnanců 1 811 1 786

Sociální politika
Společnost vytvářela pro své zaměstnance kvalitní sociální 
program, jehož prostřednictvím poskytovala zaměstnancům 
mimo jiné příspěvek na penzijní připojištění, příspěvky 
na stravování, příspěvek na sportovní a kulturní akce 
a poskytovala bezúročné návratné zápůjčky. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V roce 2021 zaznamenala Společnost 11 pracovních úrazů 
s pracovní neschopností u svých zaměstnanců a jeden pracovní 
úraz s pracovní neschopností u dodavatele. Uvedené úrazy 
byly většinou způsobeny běžnými riziky práce, jako je špatné 
došlápnutí, poštípání hmyzem, říznutí apod. 
 
Rok 2021 byl z hlediska plnění povinností BOZP ve skupině E.ON 
opět významně ovlivněn vládními i interními opatřeními proti 
šíření pandemie COVID-19. Jednalo se náhradu některých 
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 2021 
splnit plán ročních prověrek BOZP a interních auditů Integrovaného 
systému řízení (ISŘ). Stejně tak byl splněn plán namátkových 
kontrol BOZP jak u vlastních zaměstnanců tak i u dodavatelů.
 
Společnost v roce 2021 prostřednictvím oddělení BOZP 
spolupracovala s ČSRES a ČSZE (Český svaz zaměstnavatelů 
v energetice) na realizaci preventivních a osvětových opatření 
souvisejících s BOZP. V těchto aktivitách bude Společnost 
pokračovat i v roce 2022.
 
Oddělení BOZP vydalo v roce 2021 osm Zpravodajů BOZP  
pro provoz a tři Zpravodaje pro dodavatele. Těmito Zpravodaji 
je zajištěna průběžná komunikace aktuálních témat BOZP 
případně i požární ochrany a ochrany životního prostředí směrem 
k provozním pracovníkům Společnosti i jejím dodavatelům. 
 
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 vstoupí v platnost revize RS-019 
Dokumentace k zajištění BOZP, který je základním interním 
předpisem stanovujícím pravidla BOZP ve Společnosti.
 
Ve stejném období pak vstoupí v platnost prováděcí předpisy 
k zákonu 250/2021 Sb., o vyhrazených technických zařízeních. 
Oddělení BOZP zajistí ve spolupráci s odpovědnými osobami 
a odborovými organizacemi správnou implementaci požadavků 
uvedených prováděcích předpisů do systémů a procesů 
Společnosti.

Integrovaný systém řízení a ochrana životního prostředí
V roce 2021 vykonávala Společnost svou činnost v souladu 
s požadavky ISŘ. Všechny cíle stanovené v Programu ISŘ 
na rok 2021 byly splněné. V roce 2021 bylo ve Společnosti 
provedeno 28 interních auditů ISŘ, nebyla identifikována žádná 
závažná neshoda. V květnu 2021 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.  
 
Oblasti ochrany životního prostředí se Společnost intenzivně 
věnovala a spolupracovala s několika subjekty. Mezi hlavní 
činnosti v této oblasti patří zabezpečování stožárů a vodičů 
elektrického vedení speciálními konzolami, dosedacími prvky 
a plastovými doplňkovými ochranami, které významnou 
měrou snižují riziko zranění ptáků. 
 
V oblasti hospodaření s energiemi se Společnost zaměřovala 
na vlastní spotřebu energií přímo v objektech Společnosti,  
kde se dařilo spotřebu energií snižovat. Společnost zaváděla 
také chytré technologie s lepší energetickou účinností, které 
rovněž přispěly ke snižování spotřeby energií a uhlíkové stopy.

8. Marketingové a komunikační aktivity

Rok 2021 byl prvním rokem fungování Společnosti pod novou 
značkou EG.D. Změna názvu, sídla a vizuální identity Společnosti 
(Rebranding) proběhla k 1. lednu 2021 a veřejnost byla o této 
změně informována prostřednictvím rozsáhlé informační 
kampaně. V průběhu letních měsíců následovala kampaň 
na digitalizaci v oznamování bezproudí.
 
Od poloviny roku 2021 převládalo v médiích a na sociálních 
sítích téma odstraňování následků tornáda na jižní Moravě, 
konkrétně obnova vedení, kabelizace a pomoc lidem v postižených 
oblastech. Z investičních akcí se v médiích objevila například 
stavba rozvodny Tábor Náchod nebo kabelizace vedení  
přes dálnici D1. Tisk i sociální sítě věnovaly velkou pozornost 
projektu přeshraniční spolupráce ACON a zájmu médií neunikla 
ani témata udržitelnosti, například instalace spirál na ochranu  
ptactva před nárazem do elektrického vedení, projekt zvyšování 
biodiverzity v ochranných pásmech nebo dohoda s ministerstvem 
průmyslu a obchodu ohledně energetické účinnosti. Atraktivitu 
nové značky posílila také medializace společného cvičení 
s hasičským záchranným sborem, využití virtuální reality v oblasti 
BOZP nebo informace o rozvoji elektromobility na sídlištích. 
Společnost publikovala i několik odborných článků v oborových 
titulech Energetika nebo Plyn.
 
Řadu dalších témat zaměřených zejména na komunální 
energetiku prezentovala Společnost v časopise PRO města 
a obce, například projekt chytré obce Starovice. Společnost 
vydala v roce 2021 také dvě čísla zpravodaje Komunal.info 
a v rámci projektu Streetartu malbami vyzdobila dalších  
27 trafostanic. 

Rok 2021 byl pro Společnost mimořádně zatěžkávající z hlediska 
krizového řízení a krizové komunikace. Jako klíčová se potvrdila 
spolupráce se zástupci veřejné správy, krizovými štáby krajů 
a obcí s rozšířenou působností a se složkami IZS, kterou 
Společnost dlouhodobě aktivně rozvíjí.
 
V oblasti marketingové komunikace dobíhaly v roce 2021 práce 
v souvislosti s rebrandingem Společnosti. Nový název i nová 
vizuální identita byla úspěšně uvedena v život, grafický manuál 
nové značky se ukázal jako plně funkční a vyhovující. V závěru 
roku byl manuál převeden na vlastní systémovou platformu.
 
V rámci konferenčního managementu byla v roce 2021 
Společnost vidět na několika tuzemských konferencích, 
například konference EGÚ v Brně, IEC Ostrava, CIRED Tábor 
a také na Česko-slovenském energetickém fóru v Bratislavě.
 
Nadále se rozvíjela spolupráce s Českou společností ornitologickou 
(ČSO), a to jak v rámci stávajících „zelených projektů“ včetně 
celoevropského programu Eurokite, tak nově na projektech 
Biodiverzita a Transfer čapích hnízd. V rámci CSR aktivit 
Společnost podpořila například prestižní Projekt srdce 2021 
organizovaný Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Významná 
technická a finanční podpora směřovala do oblastí zasažených 
tornádem a k několika subjektům v rámci boje proti pandemii 
COVID-19.
 
Zaměstnanci Společnosti byli v průběhu roku 2021 o dění uvnitř 
i vně firmy pravidelně informováni prostřednictvím firemních 
novin Distribuční listy a interní sociální sítě Connect. V interní 
komunikaci převažovala témata digitalizace a Strategie 2030.
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9. Výhled

Jedna ze zásadních skutečností, která ovlivní činnosti 
Společnosti v roce 2022 je nová strategie koncernu E.ON SE, 
která byla představená na sklonku roku 2021 a zaměřuje  
se především na růst. Staví na skvělé pozici, jíž E.ON v Evropě 
dosáhl v posledních letech. Nová celokoncernová strategie  
se opírá o tři strategické priority: růst, udržitelnost a digitalizaci.
 
Bez dopadů na chod Společnosti a její aktivity nezůstane 
bezesporu ani vývoj na geopolitické scéně. Válka na Ukrajině 
bez jakýchkoliv diskusí ovlivní energetiku v Evropě a dotkne 
se také našich zákazníků. Na velkoobchodních trzích aktuálně 
pozorujeme další nárůst cen elektřiny a plynu navazující na již 
dříve velmi vysoké cenové hladiny. Ceny se budou bezesporu 
dále dlouhodobě vyvíjet, mnohé však nasvědčuje tomu,  
že ještě nějakou dobu zůstanou na vysoké úrovni. 

Z provozního hlediska bude velkou výzvou roku 2022 a 2023 
koordinace programu DŘP s projektem EAM. Souběh těchto 
dvou velkých projektů bude velmi náročný jak z hlediska kapacit 
na business a IT straně tak z hlediska kompatibilit systémů 
a vzájemných systémových vazeb.
 
Společnost bude navzdory dalším výzvám nadále pokračovat 
v naplňování své nové Strategie 2030. S ohledem na nejnovější 
trendy a osvědčené postupy z jiných evropských PDS a i s ohledem 
na realizaci nové celokoncernové strategie E.ON SE bude však 
nutné přezkoumat strategické priority. Za tímto účelem zahájila 
Společnost projekt s názvem MOVE.ON. Ten si klade za hlavní 
cíle připravit Asset-Base Společnosti na nadcházející transformaci 
v energetice a s tím i na nárůst investic a výnosů s podporou 
rychlé a flexibilní organizační struktury. S tím souvisí i snaha 
o dosažení vyššího technického výnosu se stejnými náklady 
pro své zákazníky v distribuční soustavě. 

V Brně, dne 28. dubna 2022

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 2021 do 31. prosince 2021
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Představenstvo společnosti EG.D, 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., se sídlem Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno, 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 
2021 do 31. prosince 2021 („sledované účetní období“).

K 1. lednu 2021 došlo k fúzi společností E.ON Distribuce, a.s. 
a eg.d, s.r.o., s nástupnickou společností E.ON Distribuce, a.s. 
a změně obchodní firmy nástupnické společnosti na EG.D, a.s.

S účinností k 1. lednu 2022 dle projektu fúze sloučením 
vyhotoveného dne 5. října 2021 zúčastněnými společnostmi 
E.ON Telco, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 063 87 551, na straně 
jedné jako zanikající společností, a EG.D, a.s., se sídlem Lidická 
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400, na straně 
druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající 
společnosti E.ON Telco, s.r.o., bez likvidace a k přechodu jejího 
jmění na nástupnickou společnost EG.D, a.s., která vstoupila 
do právního postavení zanikající společnosti. 

1. Struktura vztahů

V období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 byla společnost 
EG.D, 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.).

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., se sídlem 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 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 2021 
do 31. prosince 2021 Společnost prostřednictvím společnosti 
E.ON Beteiligungen GmbH, jež byla ve sledovaném období 
jediným akcionářem 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
Local Energies, a.s.
EG.D Montáže, s.r.o.

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.
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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 19. 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)

138x 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. 
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb CAPEX 

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

2020007986 2. 6. 2020

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

Smlouva o přeúčtování 
nájmu (NK 13-115) 
ve znění upraveném 
dohodou

Přeúčtování inkasovaného 
nájmu bytů

20200008153 28. 6. 2021

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

Smlouva o poskytnutí 
služeb (objednávka)

Revize tlakových nádob 4501554586 29. 10. 2021

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

Nájemní smlouva ve znění 
Dodatku č. 2

Nájem pozemku  
v k. ú. Mydlovary

2018000563 27. 11. 2020

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 
ve znění Dodatku č. 1

Provozování el. zařízení – 
Akumulace Mydlovary

2017011356 8. 9. 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. 
(převodce)

Smlouva o převodu 
majetku a činnosti 
zaměstnavatele ve znění 
Dodatku č. 1

Převod majetku a činnosti 
zaměstnavatele 
a přechod souvisejících 
zaměstnanců

2021000042 15. 10. 2021

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 
ve znění Dodatku č. 1

Převod podílu 2021000812 24. 3. 2021

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

Smlouva o převodu 
majetku a činnosti 
zaměstnavatele ve znění 
Dodatku č. 1

Převod majetku a činnosti 
zaměstnavatele 
a přechod souvisejících 
zaměstnanců

2021000626 15. 10. 2021

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

Kupní smlouva Prodej pozemku  
p. č. 354/4 v k. ú. České 
Budějovice 6

2021010343 1. 4. 2021

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(budoucí povinná)

Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene

Budoucí závazek 
k uzavření budoucí 
smlouvy

2021022151 21. 6. 2021

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(budoucí povinná)

Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného 
břemene

Budoucí závazek 
k uzavření budoucí 
smlouvy

2021022152 12. 4. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb

Poskytování virtuálního 
serveru a infrastruktury

2022001882 4. 9. 2020

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

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX ve znění 
Dodatku č. 1

Zajišťování služeb 
logistiky a materiálového 
hospodářství

2022002282 8. 6. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb CAPEX ve znění 
Dodatku č. 1

Zajištění obnovy a rozvoje 
nemovitostí

2022002694 8. 6. 2021

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

Smlouva o nájmu Energetické 
a neenergetické areály

2022002869 28. 6. 2021

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

Smlouva o nájmu Nájem bytu 2022002871 28. 6. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb

Poskytnutí nemovitých 
věcí k užívání a zajištění 
služeb souvisejících 
s užíváním

2022002873 28. 6. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb

Poskytování virtuálního 
serveru a infrastruktury

2022002875 28. 6. 2021

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(příbuzná společnost)

Smlouva o sdílení nákladů 
při souběhu výkonu funkcí 
členů statutárních orgánů

Přeúčtování nákladů 
na výkon funkce člena 
statutárního orgánu

2022002894 29. 6. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb

Systémová podpora Globe 
pro logistiku a materiálové 
hospodářství

2022002960 29. 6. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb

Poskytování rekreačních 
zařízení zaměstnancům

2022002962 29. 6. 2021

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

Smlouva o přefakturaci 
nákladů

Přefakturace nákladů 
spojených s využíváním 
míst v předškolních 
vzdělávacích zařízeních

2022002964 29. 6. 2021

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(domovská společnost)

Smlouva o sdílení nákladů 
při souběhu výkonu funkcí 
členů statutárních orgánů

Přeúčtování nákladů 
na výkon funkce člena 
statutárního orgánu

2022002966 2. 11. 2021
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E.ON Česká republika, s. r. o. 
(dodavatel)

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX ve znění 
Dodatku č. 3

Zajištění služeb callcentra 
a	back	office

2022002696 8. 6. 2021

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

6x Smlouva o zajištění 
služeb distribuční 
soustavy

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

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 
ve znění Dodatku č. 2

Umožnění a stanovení 
způsobu a podmínek 
využívání elektronických 
služeb

2020001230 17. 8. 2021

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

Smlouva o dodávce 
elektřiny v roce 2021 
s převzetím závazku 
odebrat elektřinu 
z elektrizační soustavy

Dodávka elektřiny 2021000066 11. 12. 2020

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

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

Dodávka plynu 2021000070 11. 12. 2020

E.ON Energie, a.s. 
(provozovatel teplovodu)

Smlouva o přeložce 
teplovodu v areálu 
Teplárna Mydlovary

Provedení přeložky 2021022144 29. 3. 2021

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

Smlouva o provozování 
elektrického zařízení 
(přílohy A-U)

Provozování elektrického 
zařízení – kogenerační 
jednotka

2022001254 25. 11. 2021

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

Smlouva o provozování 
elektrického zařízení

Provozování trafostanice 
Mydlovary Výrobna 
v areálu Teplárny Mydlovary

2022000878 9. 12. 2021

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

Smlouva o dodávce 
elektřiny v roce 2022 
s převzetím závazku 
odebrat elektřinu 
z elektrizační soustavy

Dodávka elektřiny 2022001126 1. 12. 2021

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

Smlouva o dodávce plynu 
pro vlastní spotřebu  
a pro krytí ztrát v distribuční 
soustavě v roce 2022

Dodávka plynu 2022001131 1. 12. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb (NK 21-106)

Podpora při zpracování 
dokumentace  
pro Energetický regulační 
úřad

2022002951 29. 6. 2021

E.ON Energie, a.s. 
(pronajímatel)

Smlouva o nájmu   
(NK 21-104)

Pronájem nemovitosti 
povahy energeticko-
technických zařízení

2022002948 29. 6. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb (NK 12-112)

Propojení měřidel 
a kalibrační služby

2022002860 28. 6. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX (SLA 21) 
ve znění Dodatku č. 1

Zajištění služeb 
marketingové komunikace

2022002567 21. 5. 2021

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

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

Zajištění plnění logistiky 
a materiálového 
hospodářství

2022002281 21. 5. 2021
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E.ON Energie, a.s. 
(umisťovatel)

Smlouva o umístění 
wallboxů (NK 12-119)

Umístění dobíjecích stanic 2022001885 28. 6. 2021

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

Smlouva o poskytnutí 
služby (NK 21-106)

Poskytnutí služby (zejm. 
příprava a zpracovávání 
regulačního výkazu  
EG.D, a.s., pro Energetický 
regulační úřad)

2020008169 1. 7. 2020

E.ON Energie, a.s.  
(účastník trhu s plynem)

Smlouva o distribuci plynu 
ve znění Dodatku č. 8

Zajištění přepravy plynu 
a rezervace distribuční 
kapacity

1ECE/2010 29. 11. 2021

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

308x Smlouva 
o dodávkách elektřiny 

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

E.ON Energie, a.s.  
(zákazník)

24x 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.  
(zákazník)

168x Smlouva o připojení Zajištění služby distribuční 
soustavy

E.ON Energie, a.s.  
(obchodník)

20x Smlouva o distribuci 
elektřiny 

Distribuce elektřiny 
do odběrného místa 
s měřením typu A nebo B

E.ON Energie, a.s.  
(obchodník)

Rámcová smlouva 
o zajištění služeb 
distribuční soustavy 
v elektroenergetice 
ve znění Dodatku č. 21

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

2017004386 14. 4. 2021

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 měřicího 
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 2020

Dodávka plynu 2020000511 23. 12. 2019

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

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
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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.
(poskytovatel)

Rámcová smlouva 
o poskytování služeb 
OPEX (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. 3

Dočasné užívání k souboru 
aktiv, věcí či jejich částí

2018001782 19. 7. 2021

E.ON Telco, s.r.o.
(prodávající)

Kupní smlouva o převodu 
movitého majetku

Převod movitého  
majetku – switch hardware

2020010419 20. 1. 2021

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

Smlouva na dodávky 
systému dispečerské 
telefonie

Dodávka systému 2021000229 1. 2. 2021

E.ON Telco, s.r.o.
(kupující)

Smlouva o prodeji 
movitých věcí

Převod movitých věcí – IT 
hardware

2021022560 11. 11. 2021

E.ON Telco, s.r.o.
(prodávající)

Smlouva o prodeji 
automobilu

Prodej automobilu Škoda 
Fabia combi

2021023619 9. 11. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX (SLA 17) 
ve znění Dodatku č. 2

Zajištění služeb logistiky 
a materiálového 
hospodářství

2022002285 31. 5. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX (SLA 71 
kromě 71-33) ve znění 
Dodatku č. 1

Zajištění infrastruktury – 
mobilní telefony

2022002760 31. 5. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb CAPEX (SLA 71) 
ve znění Dodatku č. 1

Zajištění obnovy a rozvoje 
telekomunikačních 
a telemetrických sítí 
a souvisejících technologií

2022002772 31. 5. 2021

E.ON Telco, s.r.o.
(příbuzná společnost)

Smlouva o sdílení nákladů 
při souběhu výkonu funkcí 
členů statutárních orgánů

Přeúčtování nákladů 
na výkon funkce člena 
statutárního orgánu

2022002947 14. 7. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb (NK 71-111)

Přefakturace nákladů 
na hlasové volání 
a datovou komunikaci

2022002977 19. 7. 2021

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

Smlouva o poskytování 
služeb (NK 71-116)

Správa a kontrola nákladů 
na hlasové volání 
a datovou komunikaci

2022002979 19. 7. 2021

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
(dodavatel)

Servisní dohoda Poskytování služeb  
dle příloh smlouvy

4501572474 14. 6. 2021

EG.D Montáže, s.r.o.
(zhotovitel)

Smlouva o dílo Stavba a modernizace 
vedení

4501548575 1. 11. 2021

EG.D Montáže, s.r.o.
(zhotovitel)

Rámcová dohoda 
na elektromontážní práce

Stavby a odstraňování 
poruch na zařízení pro region 
České Budějovice

4600024737 26. 10. 2021
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EG.D Montáže, s.r.o.
(zhotovitel)

Rámcová dohoda 
na elektromontážní práce

Stavby a odstraňování 
poruch na zařízení  
pro region Jindřichův 
Hradec

4600024739 26. 10. 2021

EG.D Montáže, s.r.o.
(zhotovitel)

Rámcová dohoda 
na elektromontážní práce

Stavby a odstraňování 
poruch na zařízení  
pro region Hodonín

4600024740 26. 10. 2021

EG.D Montáže, s.r.o.
(zhotovitel)

Rámcová dohoda 
na elektromontážní práce

Stavby a odstraňování 
poruch na zařízení  
pro region Jihlava

4600024741 26. 10. 2021

EG.D Montáže, s.r.o.
(zhotovitel)

Rámcová dohoda 
na elektromontážní práce

Stavby a odstraňování 
poruch na zařízení  
pro region Písek

4600025800 26. 10. 2021

EG.D Montáže, s.r.o.
(zhotovitel)

Rámcová dohoda 
na elektromontážní práce

Stavby a odstraňování 
poruch na zařízení  
pro region Brno

4600025801 26. 10. 2021

EG.D Montáže, s.r.o.
(zhotovitel)

Rámcová dohoda 
na elektromontážní práce

Stavby a odstraňování 
poruch na zařízení  
pro region Znojmo

4600024742 26. 10. 2021

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.
(objednatel)

Smlouva o poskytování 
služeb OPEX (SLA 192) 
ve znění Dodatku č. 1

Opravy a údržba rozvodny 
Malenovice

2022002554 28. 5. 2021

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

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 2020 vydané v roce 2021.
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V Brně, dne 10. března 2022

Za představenstvo ovládané osoby EG.D, 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 2020 
vydané v roce 2021.

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 rozdělení vertikálně integrovaných energetických  
 skupin a osamostatnění těch činností, které jsou přirozeným 
 monopolem od činností ostatních (unbundling) a 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., dne 10. března 2022.  
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Zpráva o vztazích – příloha
Příloha č. 1 – strana 1 (stav k 31. prosinci 2021)

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. EG.D, 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 2021)

E.ON SE

E.ON  
Beteiligungen GmbH

EBY Port 1  
GmbH

E.ON Energie  
Deutschland  

GmbH

E.ON Energy  
Markets GmbH

E.ON Business  
Services Regensburg 

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 %

45,33 %

100 %

26,63 %

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 %

E.ON Digital 
Technology 

GmbH

100 %
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Zpráva dozorčí rady společnosti EG.D, a.s.,  
za rok 2021

Dozorčí rada společnosti EG.D, a.s., zasedala v roce 2021 
celkem třikrát. Dvakrát na řádném zasedání 27. května  
a 29. listopadu a jedenkrát na mimořádném zasedání  
17. 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 2021. 

Dozorčí rada na svých zasedáních kromě standardních záležitostí 
projednala a schválila insourcing všech zaměstnanců 
a souvisejících činností, úkolů a majetku organizační jednotky 
Business controlling ze společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. 
a její organizační začlenění do Společnosti na druhou řídicí úroveň. 
Dozorčí rada dále schválila fúzi sloučením společnosti E.ON 
Telco, s.r.o., do nástupnické společnosti EG.D, a.s. a přechod 
veškerých práv a závazků zanikající společnosti na Společnost. 
Na svém mimořádném zasedání dozorčí rada vzala na vědomí 
odstoupení pana Zdeňka Bauera z funkce předsedy a člena 
představenstva Společnosti a schválila ukončení výkonu jeho 
funkce k 30. červnu 2022 jako k poslednímu dni výkonu této 
jeho funkce. Současně s tím zvolila pana Mariana Ruska 
do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností 
k 1. červenci 2022.

Dozorčí rada ve smyslu stanov Společnosti a zákona o obchodních 
korporacích přezkoumala a odsouhlasila řádnou účetní závěrku 
za rok 2021. Dozorčí rada dospěla k závěru, že účetní závěrka 
věrně zobrazuje majetkovou a finanční situaci a výsledky 
podnikání společnosti EG.D, a.s., za rok 2021. 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 2021 
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., probíhala v souladu s výše 
zmíněnými předpisy a rozhodnutími jediného akcionáře 
i dozorčí rady.

V Praze, dne 9. května 2022 

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. 
Budoucí zaměření Společnosti je zaměřeno zejména na růst, 
udržitelnost a digitalizaci. Společnost se zaměřuje na splnění 
svého poslání být spolehlivým distributorem elektřiny 
a zemního plynu. 

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. 

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 skupina E.ON i díky 
své spolupráci s vysokými školami. Kromě vysokého školství 
podporuje skupina E.ON v České republice 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“. Novinkou jsou kurzy pro žáky středních 
škol zaměřené na kabelové technologie, které v rámci spolupráce 
s partnerskými středními školami poskytujeme i studentům 
dalších technických středních škol. Studenti 4. a 5. ročníků 
vysokých škol technického zaměření se mohou přihlásit 
do Stipendijního programu. Už od druhého ročníku se mohou 
účastnit i Letní energetické akademie. Dále mají studenti 
možnost odborné přednášky na akademické půdě. V neposlední 
řadě mají studenti možnost absolvovat ve Společnosti praxe, 
brigády či spolupracovat při psaní svých bakalářských 
a diplomových prací. Absolventům technických či ekonomických 
oborů vysokých škol Společnost každoročně nabízí 1 – 2 leté 
absolventské trainee programy, v rámci kterých absolventi 
získávají praktické zkušenosti a přehled o Společnosti, díky 
účasti na individuálních pracovních stážích v jednotlivých 
útvarech. 
 
Výše uvedené informace jsou platné jak pro skupinu E.ON 
v České republice, tak i pro společnost EG.D, a.s., individuálně, 
jelikož se na výše uvedených projektech spolupodílí. 

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,
•	 zvyšování povědomí o energetických úsporách a vzdělávací 

kurzy,
•	 postupný přechod na oběhové hospodářství,
•	 obnovu poškozených ekosystémů,
•	 šetrné nakládání se zdroji,
•	 podporu biodiverzity v ochranných pásmech našeho vedení.

Pobočka nebo jiná část obchodního závodu v zahraničí 
Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu 
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 či 7 dní doma (dle aktuálně 
platných opatření). 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 předávají 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
Dne 1. ledna 2022 došlo dle projektu fúze sloučením mezi 
Společností na straně jedné jako nástupnickou společností 
a společností E.ON Telco, s.r.o., na straně druhé jako zanikající 
společností, k zániku společnosti E.ON Telco, s.r.o., bez likvidace 
a k přechodu jejího jmění na Společnost. 
 
K 1. lednu 2022 byly zapsány do obchodního rejstříku nové 
činnosti v předmětu podnikání, a to přípravné a dokončovací 
stavební práce, specializované stavební činnosti, velkoobchod  
a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, 
zprostředkování obchodu a služeb, poskytování software, 
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály, 
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
nebo společenských věd, služby v oblasti administrativní 
správy a služby organizačně hospodářské povahy a poskytování 
technických služeb. K témuž dni byl z obchodního rejstříku 
vymazán předmět podnikání výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnost posoudila vliv aktuální situace na Ukrajině na její 
podnikatelskou činnost. Společnost nemá významné obchodní 
vztahy se společnostmi z Ukrajiny, Ruska nebo Běloruska a tedy 
nepředpokládá, že by současná situace na Ukrajině měla 
významný přímý vliv na podnikatelskou činnost Společnosti. 
V současné době nelze posoudit nepřímý vliv v důsledku dopadu 
aktuální situace na zákazníky Společnosti.
 
Ke dni vydání výroční zprávy nedošlo k žádným dalším následným 
událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku 
roku 2021.

V Brně, dne 28. dubna 2022

Zdeněk Bauer Pavel Čada
předseda představenstva místopředseda představenstva
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•	 Rozvaha

•	 Výkaz zisku a ztráty

•	 Přehled o peněžních tocích

•	 Přehled o změnách vlastního kapitálu

•	 Charakteristika a hlavní aktivity

•	 Obecné účetní zásady, účetní metody a jejich změny a odchylky

•	 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

•	 Finanční majetek

•	 Pohledávky a závazky

•	 Krátkodobé přijaté zálohy

•	 Krátkodobé poskytnuté zálohy

•	 Opravné položky

•	 Základní kapitál

•	 Vlastní kapitál

•	 Rezervy

•	 Informace o tržbách

•	 Ostatní významné pozice výkazu zisku a ztráty

•	 Informace o odměnách statutárním auditorům

•	 Zaměstnanci a členové řídicích a kontrolních orgánů

•	 Daň z příjmů

•	 Informace o transakcích se spřízněnými stranami

•	 Podmíněné závazky

•	 Smluvní a potenciální závazky

•	 Přehled o peněžních tocích

•	 Dopad koronaviru v roce 2021

•	 Významná následná událost

Účetní závěrka  
k 31. prosinci 2021
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označení AKTIVA řádek 31. 12. 2021 31. 12. 2020

  Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 001 139 165 981 - 60 131 606 79 034 375 75 627 962

B. Stálá aktiva 003 124 166 964 - 60 021 383 64 145 581 61 638 005

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 - 14 509 155 12 608 295 - 1 900 860 - 2 153 938

B. I. 2. Ocenitelná práva 006 1 414 059 - 1 094 285 319 774 412 027

B. I. 2. 1. Software 007 1 391 376 - 1 079 326 312 050 409 527

B. I. 2. 2. Ostatní ocenitelná práva 008 22 683 - 14 959 7 724 2 500

B. I. 3. Goodwill 009 - 15 955 058 13 702 580 - 2 252 478 - 2 627 892

B. I. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 011 31 844 0 31 844 61 927

B. I. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 31 844 0 31 844 61 927

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 014 138 039 909 - 72 629 678 65 410 231 63 290 673

B. II. 1. Pozemky a stavby 015 109 137 481 - 56 434 997 52 702 484 50 506 455

B. II. 1. 1. Pozemky 016 399 466 0 399 466 388 702

B. II. 1. 2. Stavby 017 108 738 015 - 56 434 997 52 303 018 50 117 753

B. II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 25 554 836 - 15 742 826 9 812 010 10 014 997

B. II. 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 311 092 - 248 874 62 218 82 958

B. II. 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 226 575 - 202 981 23 594 30 407

B. II. 4. 3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 226 575 - 202 981 23 594 30 407

B. II. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 024 2 809 925 0 2 809 925 2 655 856

B. II. 5. 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 12 768 0 12 768 15 312

B. II. 5. 2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 2 797 157 0 2 797 157 2 640 544

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 027 636 210 0 636 210 501 270

B. III. 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 028 565 196 0 565 196 501 270

B. III. 3. Podíly – podstatný vliv 030 71 014 0 71 014 0

Firma:    EG.D, a.s.
Identifikační číslo:  280 85 400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce plynu a elektřiny
Rozvahový den:  31. prosince 2021
Datum sestavení účetní závěrky:  28. dubna 2022

Rozvaha
(v celých tisících Kč)
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C. Oběžná aktiva 037 14 909 899 - 110 223 14 799 676 13 974 076

C. I. Zásoby 038 364 972 0 364 972 365 573

C. I. 1. Materiál 039 364 972 0 364 972 365 573

C. II. Pohledávky 046 14 504 066 - 110 223 14 393 843 13 578 690

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 047 832 754 0 832 754 1 123 123

C. II. 1. 5. Pohledávky – ostatní 052 832 754 0 832 754 1 123 123

C. II. 1. 5. 4. Jiné pohledávky 056 832 754 0 832 754 1 123 123

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 057 13 671 312 - 110 223 13 561 089 12 455 567

C. II. 2. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 161 797 - 110 223 51 574 42 225

C. II. 2. 2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 059 4 994 009 0 4 994 009 3 425 556

C. II. 2. 4. Pohledávky – ostatní 061 8 515 506 0 8 515 506 8 987 786

C. II. 2. 4. 3. Stát – daňové pohledávky 064 2 171 0 2 171 2 113

C. II. 2. 4. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 439 858 0 439 858 445 150

C. II. 2. 4. 5. Dohadné účty aktivní 066 6 572 083 0 6 572 083 7 009 783

C. II. 2. 4. 6. Jiné pohledávky 067 1 501 394 0 1 501 394 1 530 740

C. IV. Peněžní prostředky 071 40 861 0 40 861 29 813

C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 072 3 669 0 3 669 5 072

C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 073 37 192 0 37 192 24 741

D. Časové rozlišení aktiv 074 89 118 0 89 118 15 881

D. 1. Náklady příštích období 075 89 118 0 89 118 15 881
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označení PASIVA řádek 31. 12. 2021 31. 12. 2020

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 078 79 034 375 75 627 962

A. Vlastní kapitál 079 55 978 301 52 222 701

A. I. Základní kapitál 080 14 430 371 14 430 371

A. I. 1. Základní kapitál 081 14 430 371 14 430 371

A. II. Ážio a kapitálové fondy 084 1 243 830 1 243 830

A. II. 2. Kapitálové fondy 086 1 243 830 1 243 830

A. II. 2. 1. Ostatní kapitálové fondy 087 1 243 830 1 243 830

A. III. Fondy ze zisku 092 13 457 15 106

A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 094 13 457 15 106

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 095 36 494 691 32 966 291

A. IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 096 36 495 398 32 966 998

A. IV. 2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 097 - 707 - 707

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 098 3 795 952 3 567 103

B. + C. Cizí zdroje 100 18 563 387 19 242 134

B. Rezervy 101 310 795 386 262

B. 2. Rezerva na daň z příjmů 103 89 791 211 650

B. 4. Ostatní rezervy 105 221 004 174 612

C. Závazky 106 18 252 592 18 855 872

C. I. Dlouhodobé závazky 107 5 947 197 5 875 419

C. I. 8. Odložený daňový závazek 117 5 947 197 5 875 419

C. II. Krátkodobé závazky 122 12 305 395 12 980 453

C. II. 3. Krátkodobé přijaté zálohy 127 7 430 224 8 137 226

C. II. 4. Závazky z obchodních vztahů 128 1 918 713 1 740 279

C. II. 8. Závazky ostatní 132 2 956 458 3 102 948

C. II. 8. 3. Závazky k zaměstnancům 135 72 684 60 776

C. II. 8. 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 136 40 970 36 930

C. II. 8. 5. Stát – daňové závazky a dotace 137 1 204 611 1 359 737

C. II. 8. 6. Dohadné účty pasivní 138 1 536 892 1 547 532

C. II. 8. 7. Jiné závazky 139 101 301 97 973

D. Časové rozlišení pasiv 140 4 492 687 4 163 127

D. 2. Výnosy příštích období 142 4 492 687 4 163 127
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Výkaz zisku a ztráty 
(v celých tisících Kč)

označení TEXT řádek Skutečnost v účetním období

 2021 2020

a b c 1 2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 21 382 503 20 591 769

A. Výkonová spotřeba 03 17 606 896 17 021 604

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 2 252 428 2 235 542

A. 3. Služby 06 15 354 468 14 786 062

C. Aktivace (-) 08 - 5 608 991 - 5 168 768

D. Osobní náklady 09 1 768 531 1 614 918

D. 1. Mzdové náklady 10 1 284 143 1 172 786

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 11 484 388 442 132

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 448 023 409 442

D. 2. 2. Ostatní náklady 13 36 365 32 690

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14 3 805 217 3 661 362

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 3 825 271 3 679 084

E. 1. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 16 3 825 271 3 679 084

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 - 20 054 - 17 722

III. Ostatní provozní výnosy 20 963 630 903 131

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 5 269 3 018

III. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 15 249 11 087

III. 3. Jiné provozní výnosy 23 943 112 889 026

F. Ostatní provozní náklady 24 167 594 111 036

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 3 580 1 645

F. 2. Prodaný materiál 26 13 317 11 940

F. 3. Daně a poplatky 27 12 467 13 663

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 46 392 5 946

F. 5. Jiné provozní náklady 29 91 838 77 842

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 4 606 886 4 254 748

Firma:    EG.D, a.s. 
Identifikační číslo:  280 85 400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce plynu a elektřiny
Rozvahový den:  31. prosince 2021 
Datum sestavení účetní závěrky:  28. dubna 2022
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IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 31 16 990 3 050

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

IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 13 940 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 39 251 34 919

VI. 1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 40 39 251 34 919

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 177 105

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 177 105

VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 37 387

K. Ostatní finanční náklady 47 52 086 415

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 3 978 74 836

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 4 610 864 4 329 584

L. Daň z příjmů 50 814 912 762 481

L. 1. Daň z příjmů splatná 51 743 134 695 541

L. 2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 71 778 66 940

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 53 3 795 952 3 567 103

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55 3 795 952 3 567 103

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 56 22 402 374 21 570 256
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Přehled o peněžních tocích 
(v celých tisících Kč)

označení TEXT Skutečnost v účetním období

  2021 2020

a b 1 2

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 3 455 469 5 372 978

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 4 610 864 4 329 584

A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 3 443 843 3 271 647

A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv 3 449 857 3 303 671

A. 1. 2. Změna stavu: 26 338 - 11 776

A. 1. 2. 2. rezerv a opravných položek 26 338 - 11 776

A. 1. 3. Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv - 1 689 - 1 373

A. 1. 4. Výnosy z podílů na zisku - 16 990 - 3 050

A. 1. 5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky - 39 074 - 34 814

A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 25 401 18 989

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 8 054 707 7 601 231

A. 2. Změna potřeby pracovního kapitálu 335 652 - 47 718

A. 2. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení 746 742 - 332 081

A. 2. 2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení - 411 691 352 144

A. 2. 3. Změna stavu zásob 601 - 67 781

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 8 390 359 7 553 513

A. 3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků - 177 - 105

A. 4. Přijaté úroky 39 251 34 919

A. 5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období - 864 993 - 352 782

A. 6. Přijaté podíly na zisku 16 990 3 050

A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 7 581 430 7 238 595

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1. Nabytí stálých aktiv - 5 967 049 - 5 945 276

B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 5 269 3 018

B *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 5 961 780 - 5 942 258

Peněžní toky z finanční činnosti

C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 40 249 - 3 213 946

C. 2. 5. Platby z fondů tvořených ze zisku - 36 049 - 29 283

C. 2. 6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy - 4 200 - 3 184 663

C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti - 40 249 - 3 213 946

F. Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků 1 579 401 - 1 917 609

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 5 034 870 3 455 369

Firma:    EG.D, a.s.
Identifikační číslo:  280 85 400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce plynu a elektřiny
Rozvahový den:  31. prosince 2021 
Datum sestavení účetní závěrky:  28. dubna 2022
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Základní 
kapitál

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Statutární  
a ostatní  

fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta 

minulých
let (+/-) 

Jiný  
výsledek 

hospodaření 
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 

období Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2021 14 430 371 1 243 830 15 106 36 533 999 - 707 0 52 222 599 

Příděly fondům 0 0 34 400 - 34 400 0 0 0 

Čerpání fondů 0 0 - 36 049 0 0 0 - 36 049 

Tantiémy 0 0 0 - 4 200 0 0 - 4 200 

Zaokrouhlení 0 0 0 - 1 0 0 - 1 

Výsledek hospodaření za běžný rok 0 0 0 0 0 3 795 952 3 795 952 

Zůstatek k 31. 12. 2021 14 430 371 1 243 830 13 457 36 495 398 - 707 3 795 952 55 978 301 

Přehled o změnách vlastního kapitálu
(v celých tisících Kč)

Firma:    EG.D, a.s. 
Identifikační číslo:  280 85 400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce plynu a elektřiny
Rozvahový den:  31. prosince 2021 
Datum sestavení účetní závěrky:  28. dubna 2022

Základní 
kapitál

Ostatní 
kapitálové 

fondy

Statutární  
a ostatní  

fondy

Nerozdělený 
zisk nebo 

neuhrazená 
ztráta 

minulých
let (+/-) 

Jiný  
výsledek 

hospodaření 
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního 

období Celkem

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

Příděly fondům 0 0 32 300 - 32 300 0 0 0 

Čerpání fondů 0 0 - 29 283 0 0 0 - 29 283 

Tantiémy 0 0 0 - 4 407 0 0 - 4 407 

Podíly na zisku 0 0 0 - 3 180 256 0 0 - 3 180 256 

Výsledek hospodaření za běžný rok 0 0 0 0 0 3 567 103 3 567 103 

Zůstatek k 31. 12. 2020 14 430 371 1 243 830 15 106 32 966 998 - 707 3 567 103 52 222 701 

Vliv fúze 0 0 0 3 567 001 0 - 3 567 103 - 102 

Zůstatek k 1. 1. 2021 14 430 371 1 243 830 15 106 36 533 999 - 707 0 52 222 599 
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1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika Společnosti

EG.D, a.s. („Společnost“) vznikla 1. července 2008 zápisem 
do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, pod spisovou značkou 1772, oddíl B. 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.
 
Předmětem podnikání Společnosti je:
	 •	 distribuce	elektřiny	a	plynu,
	 •	 projektová	činnost	ve	výstavbě,
	 •	 montáž,	opravy,	revize	a	zkoušky	elektrických	zařízení, 
  plynových zařízení a plnění nádob na plyny, 
	 •	 montáž,	opravy,	revize	a	zkoušky	zdvihacích	zařízení,	
  tlakových zařízení a nádob na plyny,
	 •	 výroba,	instalace,	opravy	elektrických	strojů	a	přístrojů, 
  elektronických a telekomunikačních zařízení,
	 •	 projektová	činnost	ve	výstavbě,
	 •	 podnikání	v	oblasti	nakládání	s	nebezpečnými	odpady.
 
Na základě smluv o poskytování služeb Service Level Agreements 
( „SLA“) a nezávislých kontraktů („NK“) 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.

Vlastník Společnosti

Akcionář Společnosti k 31. prosinci 2021: 

E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH 100 %

 
Sídlo Společnosti 
 
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Česká republika 

Identifikační číslo 
 
280 85 400

Členové představenstva a dozorčí rady
k 31. prosinci 2021

Členové představenstva 
Jméno Funkce
Zdeněk Bauer předseda

Pavel Čada místopředseda
David Šafář člen
Christian Leifeld člen

Členové dozorčí rady
Jméno Funkce
Thomas König předseda

Lorenz Josef Pronnet místopředseda
Tomáš Bělohoubek člen
Miroslav Pelouch člen
Martin Picmaus člen
Claudia Viohl členka

Prokuristé k 31. prosinci 2021

Jméno Funkce
Jaroslav Strejček prokurista

Miroslav Šrůma prokurista

Společnost je členěna následujícím způsobem: 

•	 Logistika a materiálové hospodářství,
•	 Správní a centrální činnosti distribuce,
•	 Controlling 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.

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší a nejužší skupiny účetních 
jednotek, ke které Společnost jako konsolidovaná účetní jednotka 
patří, sestavuje E.ON SE se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, 
Spolková republika Německo, která pro sestavení konsolidované  
účetní závěrky používá mezinárodní standarty. Tuto konsolidovanou 
účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující společnosti. 
 
Dne 5. října 2021 schválilo představenstvo Společnosti projekt  
fúze sloučením, v jejímž důsledku došlo k zániku společnosti 
E.ON Telco, s.r.o., sloučením a přechodu jejího jmění na Společnost. 
Rozhodným dnem je 1. leden 2022. 
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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.  

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. 
 
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, ze společnosti E.ON 
Česká republika, s. r. o., do Společnosti. Tato smlouva je účinná 
od 1. ledna 2021.

Změny v obchodním rejstříku

Dne 17. prosince 2021 vzala dozorčí rada Společnosti na vědomí 
odstoupení pana Zdeňka Bauera z funkce předsedy a člena 
představenstva s účinností ke dni 30. června 2022.  
Dne 17. prosince 2021 zvolila dozorčí rada Společnosti pana 
Mariana Ruska do funkce člena představenstva s účinností 
ke dni 1. července 2022. Tyto změny nebyly k datu vydání 
účetní závěrky zapsány do obchodního rejstříku.

S účinností ke dni 1. srpna 2021 byl zvolen členem představenstva 
pan Christian Leifeld. Tato změna byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 6. září 2021. 

S účinností ke dni 1. srpna 2021 bylo rozhodnuto o změně počtu 
členů představenstva, a to ze tří na čtyři. Tato změna byla zapsána 
do obchodního rejstříku dne 6. září 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 byly zapsány do obchodního rejstříku dne 25. června 
2021.

S účinností ke dni 1. ledna 2021 změnila Společnost 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.
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Společnost Vliv fúze sloučením  Společnost

31. 12. 2020   1. 1. 2021

Označení AKTIVA Netto   Netto

  AKTIVA CELKEM 75 627 962 - 27 75 627 935

B.   Stálá aktiva 61 638 005 - 127 61 637 878

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 2 153 938 0 - 2 153 938

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 63 290 673 0 63 290 673

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 501 270 - 127 501 143

C.   Oběžná aktiva 13 974 076 100 13 974 176

C. I. Zásoby 365 573 0 365 573

C. II. Pohledávky 13 578 690 0 13 578 690

C. IV. Peněžní prostředky 29 813 100 29 913

D.   Časové rozlišení aktiv 15 881 0 15 881

Společnost Vliv fúze sloučením Společnost

Označení PASIVA 31. 12. 2020   1. 1. 2021

PASIVA CELKEM 75 627 962 - 27 75 627 935

A.  Vlastní kapitál 52 222 701 - 102 52 222 599

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 15 106 0 15 106

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 32 966 291 3 567 001 36 533 292

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 567 103 - 3 567 103 0

B. + C.   Cizí zdroje 19 242 134 75 19 242 209

B.  Rezervy 386 262 0 386 262

C.  Závazky 18 855 872 75 18 855 947

C. I. Dlouhodobé závazky 5 875 419 0 5 875 419

C. II. Krátkodobé závazky 12 980 453 75 12 980 528

D.   Časové rozlišení pasiv 4 163 127 0 4 163 127

Vliv projektu fúze sloučením

Vliv projektu fúze sloučením, schváleného dne 6. října 2020 
s rozhodným dnem 1. ledna 2021, je zachycen v následující 
tabulce:
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Tato individuální účetní závěrka je připravena v souladu  
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen Zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva 
financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném pro rok 
2021 (dále jen Vyhláška).  

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého 
trvání Společnosti. 

a) Srovnatelné údaje a vliv přeměny 
obchodních společností

Srovnatelné údaje v rozvaze, výkazu zisku a ztráty, přehledu 
o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích 
představují hodnoty vykázané Společností k 31. prosinci 2020 
a nezahrnují vliv projektu fúze sloučením, schváleného dne 
6. října 2020 s rozhodným dnem 1. ledna 2021 a popsaného 
v bodě 1 Charakteristika a hlavní aktivity. 

Vliv projektu fúze sloučením, schváleného dne 6. října 2020 
s rozhodným dnem 1. ledna 2021, na rozvahu k 31. prosinci 
2020 je zachycen v bodě 1 Charakteristika a hlavní aktivity. 
Projekt fúze sloučením neměl vliv na výkaz zisku a ztráty 
za rok končící 31. prosincem 2020. 

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích za rok končící 
31. prosincem 2021 byl do položky „Stav peněžních prostředků 
a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období“ zahrnut 
vliv projektu fúze sloučením a to v podobě navýšení počátečního 
stavu o 100 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně 
do 80 tis. Kč, s výjimkou pozemků, budov, staveb, uměleckých  
děl, věcí nabytých nájemcem z finančního leasingu a energetických 
zařízení, vymezených vyhláškou Energetického regulačního 
úřadu č. 262/2015 Sb. (např. technologií trafostanic, elektroměrů, 
plynoměrů a ostatních přístrojů), není vykazován v rozvaze  
a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý 
materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho 
výrobou až do doby jeho aktivace. 

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje 
reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu 
jiných provozních výnosů. Reprodukční pořizovací cenou  
se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době,  
kdy se o něm účtuje. Reprodukční pořizovací cena tohoto 
majetku byla stanovena znaleckým posudkem.

2. Obecné účetní zásady, účetní metody  
 a jejich změny a odchylky  

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování 
podle skupin majetku:

Majetek Metoda
Doba 

odpisování

Software Lineární 3 roky

Ocenitelná práva Lineární 4 roky

Goodwill Lineární 20 let

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 15 let

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Lineární 4 roky

Stavby Lineární 15 – 50 let

Stroje a zařízení Lineární 5 – 30 let

Inventář Lineární 5 – 25 let

Drobný majetek vedený v operativní 
evidenci z titulu přecenění Lineární 3 – 15 let

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

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy 
hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – 
trvalé“.

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou 
odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy 
nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je 
kratší.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 tis. Kč  
do 80 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 80 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.

Goodwill představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním 
obchodního závodu a souhrnem jeho individuálně přeceněných 
složek majetku, sníženým o převzaté dluhy. 

Při nákupu části závodu jsou převzatý majetek a předané závazky 
v účetnictví Společnosti zachyceny v přeceněných hodnotách. 
Oceňovací rozdíl představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi 
oceněním části závodu a souhrnem jeho individuálně přeceněných 
složek majetku sníženým o převzaté závazky. 

Do roku 2020 byl dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací 
ceně do 60 tis. Kč a dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací 
ceně do 40 tis. Kč vykazován v rozvaze a byl účtován do nákladů 
v roce jeho pořízení. V roce 2021 došlo k navýšení hranice 
pořizovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku z důvodu inflace a technického pokroku.
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c) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti 
v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem. 
 
Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. 
Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, 
například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.
 
Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací 
cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty 
příslušné účasti je tvořena opravná položka.

d) Zásoby

Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena 
zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky  
při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek 
materiálu je oceňován metodou váženého aritmetického 
průměru. 

e) Stanovení opravných položek a rezerv

Dlouhodobý hmotný majetek
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. 
Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu 
zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku – dočasné“. 
 
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 v souladu s interním 
pokynem: 

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.
 
Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána  
ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot 
pohledávek“. 

Zásoby
Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění 
použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena 
zásob snížená o náklady spojené s prodejem.
 
Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám 
či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě 
analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního 
posouzení zásob. 

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu 
zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot zásob“. 

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. 
 
Rezervu na daň z příjmů vytváří Společnost vzhledem k tomu, 
že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku 
stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním 
období Společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou 
daňovou povinnost.
 
V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené 
zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka  
je vykázána v položce „Stát – daňové pohledávky“.

f) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz 
ČNB. V průběhu roku účtuje Společnost pouze o realizovaných 
kurzových ziscích a ztrátách.
 
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků v zahraniční 
měně jsou k rozvahovému dni přepočítávány podle kurzu 
devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové 
zisky a ztráty jsou zachyceny ve 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.

g) Najatý majetek

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové 
splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu.  
Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět 
leasingu zařazen do majetku Společnosti v kupní ceně. 

h) Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž 
věcně i časově souvisejí. 
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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 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 zemního plynu 
se odvíjejí od skutečného distribuovaného množství zemního 
plynu za příslušné období. Hlavními náklady jsou náklady 
na přepravu zemního plynu společností NET4gas, dále pak 
náklady na krytí ztrát a vlastní spotřeby a náklady 
na nakoupenou distribuci.   

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 zpravidla 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 cca 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 navíc podpořeny 
výpočtem, který je založen na simulaci faktur všech odběrných 
míst MOO a MOP. Tato simulace je standardní součástí 
zákaznického informačního systému. 
 
Tržby za distribuci plynu jsou fakturovány v kategorii odběratelů 
domácnosti (DO) a část maloodběru (MOO) jednou ročně  
dle příslušných cyklů a na základě provedených odečtů. 
V kategorii velkoodběr (VO), střední odběr (SO) a část 
maloodběru (MOP) probíhá fakturace měsíčně na základě 
provedených odečtů (průběhového měření).  

Tržby zahrnují rovněž výnosy z nevyfakturované distribuce 
plynu u ročně fakturovaných zákazníků (DO/MOO) a tvorbu 
dohadných položek na distribuci plynu u měsíčně fakturovaných 
zákazníků (VO/SO/MOP). 

Hodnota nevyfakturované distribuce plynu je položka získaná 
výpočtem založeným na spotřebitelském chování jednotlivých 
ročně fakturovaných kategorií zákazníků (DO/MOO) za minulá 
období a je oceněna ve vazbě na platné Cenové rozhodnutí 
ERÚ. Výše natvořených dohadných položek u měsíčně 
fakturovaných zákazníků je odvislá od hodnot fakturovaných 
jednotlivým kategoriím zákazníků (VO/SO/MOP) v předešlých 
fakturačních obdobích. 

i) Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují výdaje uskutečněné v běžném 
období, jež se týkají nákladů v příštích účetních obdobích, 
např. nájemné placené předem, předplatné, leasing a nákup 
většího množství drobného hmotného majetku.

j) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně  
a ze změny stavu odložené daně. 

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového 
základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního 
období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
 
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi 
účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších 
dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané 
daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový 
závazek nebo pohledávka uplatněny.
 
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li 
pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích 
uplatněna.

k) Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních 
úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší 
než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

l) Konsolidace

V souladu s ustanovením § 22aa Zákona o účetnictví, je účetní 
závěrka Společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek 
zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti E.ON SE 
se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Spolková republika 
Německo. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna 
v souladu s ustanovením § 22a odst. 2c) a podle § 21a Zákona 
o účetnictví.

m) 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.
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n) 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.

o) 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“. 

p) 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 bodě 17 Informace o transakcích se spřízněnými 
stranami.

q) 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 a hmotný majetek

(tis. Kč) Software

Ostatní  
ocenitelná  

práva Goodwill

Nedokončený 
dlouhodobý 

nehmotný  
majetek Celkem 2021 Celkem 2020

Pořizovací cena

Počáteční zůstatek 1 207 727 14 995 - 15 955 058 61 927 - 14 670 409 - 14 765 058

Přírůstky 145 218 4 191 0 20 817 170 226 107 795

Úbytky - 7 795 0 0 0 - 7 795 - 13 146

Přeúčtování 46 226 3 497 0 - 50 900 - 1 177 0

Konečný zůstatek 1 391 376 22 683 - 15 955 058 31 844 - 14 509 155 - 14 670 409

Oprávky 

Počáteční zůstatek 798 200 12 495 - 13 327 166 0 - 12 516 471 - 12 364 184

Odpisy 288 921 2 464 - 375 414 0 - 84 029 - 139 141

Oprávky k úbytkům - 7 795 0 0 0 - 7 795 - 13 146

Konečný zůstatek 1 079 326 14 959 - 13 702 580 0 - 12 608 295 - 12 516 471

Zůstatková hodnota 1. 1. 409 527 2 500 - 2 627 892 61 927 - 2 153 938 - 2 400 874

Zůstatková hodnota 31. 12. 312 050 7 724 - 2 252 478 31 844 - 1 900 860 - 2 153 938

Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku 
v roce 2021 tvoří technické zhodnocení software SELF CARE 
ve výši 23 393 tis. Kč a technické zhodnocení software  
ZIS IS-U ve výši 25 893 tis. Kč.

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 (§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. 
Odpis do provozních výnosů za rok 2021 činil 375 414 tis. Kč 
(2020 – 375 413 tis. Kč).

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
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(tis. Kč) Pozemky Stavby

Hmotné 
movité věci  

a jejich 
soubory

Jiný dl. 
hmotný 
majetek

Oceň. rozdíl 
k nabyt.  
majetku

Poskytnuté 
zálohy na 

dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Nedo-
končený 

dlouhodobý 
hmotný 
majetek

Celkem  
2021

Celkem  
2020

Pořizovací cena

Počáteční 
zůstatek 388 702 104 878 482 25 186 518 226 575 311 092 15 312 2 640 544 133 647 225 129 504 245

Přírůstky 8 580 3 470 094 523 423 0 0 - 2 544 1 987 127 5 986 680 5 592 064

Úbytky - 250 - 1 034 379 - 554 725 0 0 0 - 5 819 - 1 595 173 - 1 449 084

Přeúčtování 2 434 1 423 818 399 620 0 0 0 - 1 824 695 1 177 0

Konečný 
zůstatek 399 466 108 738 015 25 554 836 226 575 311 092 12 768 2 797 157 138 039 909 133 647 225

Oprávky 

Počáteční 
zůstatek 0 54 760 729 15 171 521 196 168 228 134 0 0 70 356 552 68 108 726

Odpisy 0 2 456 795 1 049 538 6 813 20 740 0 0 3 533 886 3 442 812

Oprávky  
k úbytkům 0 - 709 542 - 551 218 0 0 0 0 - 1 260 760 - 1 194 986

Přeúčtování 0 - 72 985 72 985 0 0 0 0 0 0

Konečný 
zůstatek 0 56 434 997 15 742 826 202 981 248 874 0 0 72 629 678 70 356 552

Zůstatková 
hodnota  
1. 1. 388 702 50 117 753 10 014 997 30 407 82 958 15 312 2 640 544 63 290 673 61 395 519

Zůstatková 
hodnota  
31. 12. 399 466 52 303 018 9 812 010 23 594 62 218 12 768 2 797 157 65 410 231 63 290 673

Nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku 
v roce 2021 tvoří rekonstrukce vedení VVN Jihlava – Telč ve výši 
129 853 tis. Kč a VVN Mírovka – Žďár ve výši 180 196 tis. Kč.

Přijaté dotace na investiční účely v roce 2021 činily 113 255 tis. Kč 
(2020 – 113 896 tis. Kč).

Významná část přírůstků je realizována i prostřednictvím 
vlastní činnosti a vynaložené náklady jsou prostřednictvím 
položky „ Aktivace“ adekvátně sníženy ve výkazu zisku a ztráty. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek
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2021
Vlastnický  

podíl Počet akcií

Nominální 
hodnota akcie  

v tis. Kč

Celkový zisk (+) 
/ ztráta (-)  

za rok 2021
Vlastní kapitál  
k 31. 12. 2021

Pořizovací  
cena

Hodnota podílu 
na vlastním 

kapitálu 

E.ON Telco, s.r.o. 100 % 0 0 39 806 103 808 104 501 103 808

Local Energies, a.s. 100 % 61 500 17 182 253 314 396 591 253 314

EG.D Montáže, s.r.o. 51 % 0 0 - 1 081 133 347 64 104 68 007

Union Grid s.r.o. 34 % 0 0 37 467 196 956 71 014 66 965

Celkem dlouhodobý finanční majetek 37 011 196 500 636 210 66 810

Dne 17. června 2021 valná hromada Společnosti rozhodla 
o zvýšení základního kapitálu společnosti EG.D Montáže, s.r.o., 
převzetím vkladové povinnosti ve výši 64 053 tis. Kč.  
Tato skutečnost byla zapsána od obchodního rejstříku 
společnosti EG.D Montáže, s.r.o., dne 1. července 2021.

K 1. lednu 2021 Společnost pořídila 34% obchodní podíl 
ve společnosti Union Grid s.r.o. za kupní cenu 71 014 tis. Kč 
od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. Obchodní podíl 
byl převeden za cenu určenou znaleckým posudkem.  
Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku 
společnosti Union Grid s.r.o. dne 12. února 2021.

Vlivem fúze sloučením došlo k 1. lednu 2021, z důvodu zániku 
zanikající společnosti eg.d, s.r.o., bez likvidace a přechodu 
jejího jmění na Společnost jako nástupnickou společnost  
dle projektu fúze sloučením, k vyloučení finanční investice 
eg.d, s.r.o., ve výši 127 tis. Kč. 

4. Finanční majetek

a) Dlouhodobý finanční majetek

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

(tis. Kč)
Podíly – ovládaná  

nebo ovládající osoba Podíly – podstatný vliv Celkem 2021 Celkem 2020

Zůstatek k 1. 1. 501 143 0 501 270 3 400

Vliv fúze sloučením - 127 0 - 127 0

Přírůstky 64 053 71 014 135 067 497 870

Zůstatek k 31. 12. 565 196 71 014 636 210 501 270

Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky 
pod podstatným vlivem:

Finanční informace týkající se těchto společností byly 
převzaty z předběžných auditorem neověřených účetních 
závěrek jednotlivých společností.

V roce 2021 přijala Společnost výnos z titulu podílu na zisku 
ve výši 13 940 tis. Kč od společnosti Union Grid s.r.o.  
a 3 050 tis. Kč od společnosti Local Energies, a.s.

2020
Vlastnický  

podíl Počet akcií

Nominální 
hodnota akcie  

v tis. Kč

Celkový zisk (+) 
/ ztráta (-)  

za rok 2020
Vlastní kapitál  
k 31. 12. 2020

Pořizovací  
cena

Hodnota podílu 
na vlastním 

kapitálu 

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

Local Energies, a.s. 100 % 61 500 17 162 241 391 396 591 241 391 

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

EG.D Montáže, s.r.o. 51 % 0 0 17 83 51 42

Celkem dlouhodobý finanční majetek 37 011 196 500 501 270 66 810

Ovládané a ovládající osoby a účetní jednotky 
pod podstatným vlivem:

Finanční informace týkající se těchto společností byly získány 
z účetních závěrek jednotlivých společností.

Společnost disponuje většinou hlasovacích práv ve všech níže 
uvedených společnostech vyjma společnosti Union Grid s.r.o.
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5. Pohledávky a závazky

a) Pohledávky z obchodních vztahů činí 161 797 tis. Kč  
(2020 – 172 502 tis. Kč), ze kterých 151 656 tis. Kč  
(2020 – 151 090 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě 
splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám  
k 31. prosinci 2021 činila 110 223 tis. Kč (2020 – 130 277 tis. Kč).

Společnost eviduje dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti 
delší než pět let ve výši 1 513 tis. Kč (2020 – 1 597 tis. Kč). 

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami.

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

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31. prosinci 2021 
představují cash-pooling ve výši 4 994 009 tis. Kč (2020 – 
3 425 556 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.

Jiné dlouhodobé pohledávky k 31. prosinci 2021 představují 
zejména nezpochybnitelné nároky na dotace, které budou 
realizované v roce 2023 a později. Souvisí s konkrétními projekty, 
jež jsou blíže specifikované v rámci položky „Stát – daňové 
závazky a dotace“.

Jiné krátkodobé pohledávky k 31. prosinci 2021 zahrnují převážně 
daň z přidané hodnoty z přijatých záloh ve výši 1 284 306 tis. Kč 
(2020 – 1 412 246 tis. Kč).

Dohadné účty aktivní představují převážně dohadnou položku 
na distribuci plynu a elektrické energie ve výši 6 505 258 tis. Kč 
(2020 – 6 994 614 tis. Kč).

b) Závazky z obchodních vztahů činí 1 918 713 tis. Kč  
(2020 – 1 740 279 tis. Kč).

Společnost neeviduje dlouhodobé závazky s dobou splatnosti 
delší než pět let.

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami.

Položka „Stát – daňové závazky“ tvoří především závazek 
z titulu přijaté dotace na projekt ACON, podporující rozvoj 
inteligentních sítí v oblasti energetické infrastruktury, ve výši 
972 188 tis. Kč (2020 – 1 053 753 tis. Kč), na projekt Smaragd, 
týkající se osazení distribučních sítí chytrými prvky, ve výši  
41 996 tis. Kč (2020 – 71 563 tis. Kč) a dále pak závazek z titulu 
daně z přidané hodnoty ve výši 172 214 tis. Kč (2020 –  
208 754 tis. Kč).

Dohadné účty pasivní představují zejména náklady na distribuční 
náklady elektřiny a plynu a náklady vyplývající ze smluv 
o poskytování služeb v rámci skupiny E.ON. 

Výnosy příštích období zahrnují především přijaté úhrady ve výši 
4 491 462 tis. Kč (2020 – 4 161 457 tis. Kč), spojené s připojením, 
se zajištěním požadovaného příkonu a s přeložkami rozvodných 
zařízení, které Společnost časově rozlišuje po dobu 20 let. 

6. Krátkodobé přijaté zálohy

Sídla dceřiných společností jsou následující:
E.ON Telco, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,  
370 01 České Budějovice 7

Local Energies, a.s., třída 3. května 1173, Malenovice,  
763 02 Zlín

eg.d, s.r.o., Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

EG.D Montáže, s.r.o., Křižíkova 1676/9,  
370 01 České Budějovice 6 

Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, Nové Město,  
110 00 Praha 1

Krátkodobé přijaté zálohy představují zejména přijaté zálohy 
za distribuci elektřiny a plynu. Přijaté zálohy jsou vykázány včetně 
uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši 1 284 306 tis. Kč 
(2020 – 1 412 245 tis. Kč). 
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8. Opravné položky

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou vykázány včetně 
uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši 64 223 tis. Kč 
(2020 – 56 678 tis. Kč).

(tis. Kč) Opravná položka k pohledávkám

Zůstatek k 1. 1. 2021 130 277

Tvorba 23 257

Rozpuštění / použití - 43 311

Zůstatek k 31. 12. 2021 110 223

9. Základní kapitál

(tis. Kč) Základní kapitál

Zůstatek k 1. 1. 2021

14 430 371 000 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 Kč 14 430 371

Zůstatek k 31. 12. 2021
14 430 371 000 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 Kč 14 430 371

10. Vlastní kapitál

Zisk vytvořený v běžném období bude rozdělen na základě 
rozhodnutí valné hromady.
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11. Rezervy

(tis. Kč) 2021 2020

Tržby za distribuci elektrické energie 20 024 890 19 276 536

Tržby za distribuci zemního plynu 1 194 383 1 147 927

Ostatní tržby z prodeje vlastních produktů a služeb 163 230 167 306

Tržby z prodeje výrobků a služeb celkem 21 382 503 20 591 769

Jiné provozní výnosy 943 113 889 026

12. Informace o tržbách

Veškeré tržby z prodeje služeb jsou realizované v rámci České 
republiky.

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

V roce 2021 byla rezerva na daň z příjmů 743 679 tis. Kč  
(2020 – 695 360 tis. Kč) snížena o zaplacené zálohy na daň 
z příjmů ve výši 653 888 tis. Kč (2020 – 483 710 tis. Kč) 
a výsledná částka ve výši 89 791 tis. Kč (2020 – 211 650 tis. Kč) 
byla vykázána v položce „Rezerva na daň z příjmů“. 

(tis. Kč)
Nevyčerpaná 

dovolená a odměny

Rezerva na úhradu 
regulovaných 

nákladů výroby  
el. energie Ostatní rezervy

Rezerva na daň  
z příjmů Celkem

Zůstatek rezerv snížený o zálohy na daň 
z příjmů k 1. 1. 2021 29 473 142 756 2 383 211 650 386 262

Tvorba 84 027 0 0 743 679 827 706

Čerpání - 35 946 0 0 - 211 650 - 247 596

Rozpuštění - 1 689 0 0 0 - 1 689

Zůstatek rezerv k 31. 12. 2021 75 865 142 756 2 383 743 679 964 683

Zaplacené zálohy na daň z příjmů 0 0 0 - 653 888 - 653 888

Zůstatek rezerv snížený o zálohy na daň  
z příjmů k 31. 12. 2021 75 865 142 756 2 383 89 791 310 795

13. Ostatní významné pozice výkazu zisku a ztráty

Spotřebu materiálu a energie představují převážně náklady 
na spotřebu materiálu používaného v rámci oprav a údržby 
distribuční sítě ve výši 1 275 710 tis. Kč (2020 – 1 160 338 tis. Kč) 
a nákupy elektrické energie použité na ztráty v přenosové 
soustavě ve výši 940 355 tis. Kč (2020 – 1 013 478 tis. Kč).

Služby představují převážně nákupy distribučních a systémových 
služeb ve výši 8 919 850 tis. Kč (2020 – 8 626 990 tis. Kč),  
nákup subdodavatelských služeb, jež jsou spojené s vytvářením 
dlouhodobého majetku vlastní činností, ve výši 5 237 605 tis. Kč 
(2020 – 4 800 169 tis. Kč), poskytované služby v rámci skupiny 
E.ON Czech na základě SLA a NK ve výši 1 482 999 tis. Kč 
(2020 – 1 470 177 tis. Kč) a opravy a udržování dlouhodobého 
majetku ve výši 470 897 tis. Kč (2020 – 497 969 tis. Kč). 
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14. Informace o odměnách statutárním auditorům

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

15. Zaměstnanci a členové řídicích a kontrolních orgánů

V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové řídicích a kontrolních 
orgánů žádné zápůjčky a úvěry.

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2021 žádné penzijní 
závazky vůči bývalým členům řídicích a kontrolních orgánů.

               Průměrný přepočtený počet Mzdové náklady*

2021 2020 2021 2020

Zaměstnanci 1 811 1 786 1 273 162 1 161 349

Členové řídicích orgánů 3 3 10 981 11 437

Členové kontrolních orgánů 6 6 0 0

Celkem 1 820 1 795 1 284 143 1 172 786

* Mzdové náklady u členů řídicích a kontrolních orgánů představují odměny členům těchto orgánů z výkonu jejich funkce.

16. Daň z příjmů

a) Splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací 
období 2021 ve výši 743 679 tis. Kč (2020 – 695 360 tis. Kč) 
a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2020 ve výši  
- 545 tis. Kč (2019 – 181 tis. Kč). 

b) Odložená

Pohledávky Závazky Rozdíl

(tis. Kč) 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 - 6 006 704 - 5 927 738 - 6 006 704 - 5 927 738

Dlouhodobý nehmotný majetek 6 113 9 165 0 0 6 113 9 165

Pohledávky 3 248 2 247 0 0 3 248 2 247

Rezervy 41 991 33 176 0 0 41 991 33 176

Ostatní dočasné rozdíly 8 162 7 748 - 7 - 17 8 155 7 731

Odložená daňová pohledávka / (závazek) 59 514 52 336 - 6 006 711 - 5 927 755 - 5 947 197 - 5 875 419

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2j) byla  
pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 %  
(2020 – 19 %).
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17. Informace o transakcích se spřízněnými stranami

Vedení Společnosti si není vědomo žádných dalších podmíněných 
závazků Společnosti.

Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč) 2021 2020

Výnosy

Prodej služeb 10 646 569 11 954 502

Úrokové výnosy 39 247 34 921

Ostatní výnosy 20 204 5 005

Celkem výnosy 10 706 020 11 994 428

Náklady

Spotřebované nákupy 975 878 1 073 088

Nakoupené služby 1 834 641 1 812 143

Ostatní náklady 18 160 12 786

Celkem náklady 2 828 679 2 898 017

(tis. Kč) 2021 2020

Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů včetně poskytnutých záloh 73 943 100 499

Dohadné položky a ostatní pohledávky 4 235 938 4 149 294

Poskytnuté zápůjčky a cash-pooling 4 994 009 3 425 556

Celkem pohledávky 9 303 890 7 675 349

Závazky

Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku 5 733 131 6 075 962

Z toho: 

závazky z obchodních vztahů včetně přijatých záloh 5 317 072 5 647 575

ostatní závazky a dohadné položky 416 059 428 387

Závazky vůči přidruženým společnostem 109 660 133 475

Závazky vůči ostatním spřízněným osobám 269 28

Závazky celkem 5 843 060 6 209 465

Na základě smluv o poskytování služeb Service Level Agreements 
(„SLA“) a nezávislých kontraktů („NK“) Společnost využívá 
a poskytuje služby v rámci skupiny. 

Pohledávky a závazky z prodeje a nákupu služeb jsou zahrnuty 
v rámci pohledávek a závazků z obchodních vztahů popsaných 
v bodu 5 Pohledávky a závazky.

Položka Poskytnuté zápůjčky a cash-pooling zahrnuje pohledávky 
vyplývající ze zavedení korunového cash-poolingu v celkové 
výši 4 994 009 tis. Kč (2020 – 3 425 556 tis. Kč) za společností 
E.ON Česká republika, s. r. o. Poskytnuté zápůjčky a cash-pooling 
jsou úročeny tržními úrokovými sazbami.

18. Podmíněné závazky

K 31. prosinci 2021 Společnost eviduje podmíněné závazky 
ze soudních sporů, které nejsou součástí zaúčtovaných rezerv, 
ve výši 101 349 tis. Kč.
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20. Přehled o peněžních tocích

Zůstatek

(tis. Kč) 31. 12. 2021 1. 1. 2021 31. 12. 2020

Peněžní prostředky na účtech 37 192 24 841 24 741

Peněžní prostředky v pokladně 3 669 5 072 5 072

Pohledávka z cash-poolingu 4 994 009 3 425 556 3 425 556

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 5 034 870 3 455 469 3 455 369

Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  
je na konci účetního období následující:

19. Smluvní a potenciální závazky

Společnost neevidovala k 31. prosinci 2021 a 2020 žádné 
smluvní závazky z operativních leasingů.

Společnost eviduje následující smluvní závazky:

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 3 770 000 tis. Kč  
(2020 – 3 255 000 tis. Kč).

Smluvní závazky ze smluv o poskytování provozních služeb 
SLA a NK na rok 2022 činí 1 304 943 tis. Kč, a to především 
za společností E.ON Česká republika, s. r. o., ve výši  
1 278 641 tis. Kč.

Smluvní závazky ze smluv o poskytování investičních služeb SLA 
na rok 2022 činí 266 362 tis. Kč. 

Smluvní závazky ze smluv o poskytování provozních služeb SLA 
a NK na období od ledna do června 2021 činily 779 950 tis. Kč, 
a to především za společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
ve výši 634 300 tis. Kč. Dále Společnost evidovala smluvní 
závazky ze smluv o poskytování investičních služeb SLA 
na období od ledna do června 2021 ve výši 130 710 tis. Kč. 
Potenciální závazky ze smluv o poskytování provozních služeb 
SLA a NK na období od července do prosince 2021 činily 
779 950 tis. Kč, a to především za společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., ve výši 634 300 tis. Kč. Dále Společnost 
evidovala potenciální závazky ze smluv o poskytování 
investičních služeb SLA na období od července do prosince 
2021 ve výši 130 710 tis. Kč. 

Společnost neeviduje žádné bankovní záruky ani záruky 
poskytnuté mateřskou společností v roce 2021 a 2020.

(tis. Kč) 31. 12. 2021 31. 12. 2020

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

Smluvní investiční závazky 3 130 266 377 634 816 3 508 716 3 455 346

Ostatní smluvní závazky včetně nájmů 4 401 573 665 467 497 150 5 564 190 5 033 042

Smluvní závazky celkem 7 531 839 1 043 101 497 966 9 072 906 8 488 388

Položka „Odpisy stálých aktiv“ v přehledu o peněžních tocích 
zahrnuje odpisy dlouhodobého majetku (včetně odpisů 
oceňovacího rozdílu) ve výši 3 825 271 tis. Kč a rovněž odpisy 
záporného goodwillu ve výši 375 414 tis. Kč, které jsou 
ve výkazu zisku a ztráty vykázány jako součást položky  
„Jiné provozní výnosy“.

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních 
činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích 
nekompenzované. 
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21. Dopad koronaviru v roce 2021

Zdeněk Bauer  Pavel Čada 
předseda představenstva místopředseda představenstva

Sestaveno dne: 28. dubna 2022

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 2021 (stejně jako v roce 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.

Obdobně Společnost pokračovala i v roce 2021 a díky 
realizovaným úsporám na úrovni provozních nákladů 
a provedeným opatřením popsaných výše se celkově 
Společnosti podařilo dosáhnout vyšších tržeb i vyššího 
výsledku hospodaření než v roce 2020. Společnost vykazuje 
dobrou finanční situaci a kladný pracovní kapitál ke konci roku 
2021. 

22. Významná následná událost
Dne 1. ledna 2022 došlo dle projektu fúze sloučením mezi 
Společností na straně jedné jako nástupnickou společností 
a společností E.ON Telco, s.r.o., na straně druhé jako zanikající 
společností, k zániku společnosti E.ON Telco, s.r.o., bez likvidace 
a k přechodu jejího jmění na Společnost. 

K 1. lednu 2022 byly zapsány do obchodního rejstříku nové 
činnosti v předmětu podnikání, a to přípravné a dokončovací 
stavební práce, specializované stavební činnosti, velkoobchod 
a maloobchod, pronájem a půjčování věcí movitých, 
zprostředkování obchodu a služeb, poskytování software, 
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály, 
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 
a posudků, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických 
věd nebo společenských věd, služby v oblasti administrativní 
správy a služby organizačně hospodářské povahy, poskytování 
technických služeb. K témuž dni byl z obchodního rejstříku 
vymazán předmět podnikání výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Společnost posoudila vliv aktuální situace na Ukrajině na její 
podnikatelskou činnost. Společnost nemá významné obchodní 
vztahy se společnostmi z Ukrajiny, Ruska nebo Běloruska a tedy 
nepředpokládá, že by současná situace na Ukrajině měla 
významný přímý vliv na podnikatelskou činnost Společnosti. 
V současné době nelze posoudit nepřímý vliv v důsledku dopadu 
aktuální situace na zákazníky Společnosti.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které 
by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2021.
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Poznámky






