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JSME
ENERGIE
TOHOTO
MĚSTA
SKUPINA PRE
— JE STABILNÍ A PROSPERUJÍCÍ PODNIKATELSKÉ USKUPENÍ
S DLOUHOLETOU TRADICÍ,
— ZAJIŠŤUJE SPOLEHLIVÉ, EKOLOGICKÉ A INOVATIVNÍ DODÁVKY
ENERGIÍ A ENERGETICKÝCH SLUŽEB V CELÉ ČR S DŮRAZEM
NA HLAVNÍ MĚSTO PRAHU,
— JE SPOLEHLIVÝ DISTRIBUTOR NA LICENCOVANÉM ÚZEMÍ,
— VYUŽÍVÁNÍM NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ A POSTUPŮ PLNĚ
USPOKOJUJE POŽADAVKY A OČEKÁVÁNÍ SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ,
— ODPOVÍDÁ NA SOUČASNÉ VÝZVY NA ENERGETICKÉM TRHU A SVÝM
STRATEGICKÝM ZAMĚŘENÍM PLNĚ REFLEKTUJE JEHO LIBERALIZACI,
ZVÝŠENÍ KONKURENCE A FLUKTUACI CEN.
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Pozn.: Nárůst poruchovosti v letech 2002–2003 byl způsoben povodní
a dlouhodobým vypnutím rozvodného zařízení od 8. 8. 2002.
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Pozn.: 1 Z důvodu věrnějšího zobrazení hrubého zisku z prodeje distribučních služeb jsou kromě nákladů na nákup distribučních a systémových služeb od roku 2011 vykazovány i náklady na nákup elektřiny pro vlastní
spotřebu a krytí energetických ztrát společnosti. Údaje za rok 2010 byly obdobně přepracovány.

Zisk po zdanění

0

1 526
1 233

Zisk z běžné činnosti před zdaněním

Mimořádný hospodářský výsledek

4 645

Hrubý zisk z prodeje distribučních služeb

271

Úvěry

Ostatní pasiva

215
2 200

Rezervy

1 800

578

Obchodní závazky

Výnosy příštích období

747

Závazky z cash poolingu ve Skupině

2 949

19 409

Vlastní kapitál

Odložený daňový závazek

12
28 170

Ostatní aktiva

20

0
2 136

0

2 198

23 083

27 437

20121

2 504

Pasiva celkem

Obchodní pohledávky

Pohledávky z cash poolingu ve Skupině

2 469

23 185

Distribuční zařízení

Ostatní dlouhodobý majetek

28 170

20131

Aktiva celkem

HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE (mil. Kč)

ks

Počet distribučních stanic VN/NN

900

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1995

1996

1997

1998

3 261

4 834

2012

3 274

4 833

22/24

7 850

3 865

206

11 921

1 198

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ ROČNÍ ZATÍŽENÍ (MW)

ks

Počet stanic VN/NN celkem

22/24

7 834

ks

km

Počet stanic VVN/VN (PREdi/celkem)

NN

206

11 912
3 872

km

z toho: VVN

2013
1 156

km

km

Délka elektrických sítí celkem

VN

MW

Měrná jednotka

Maximální zatížení sítě

Ukazatel

PŘEHLED VÝVOJE VYBRANÝCH SÍŤOVÝCH UKAZATELŮ

2011

2011

2012

2013

3 295

4 839

22/24

7 836

3 863

202

11 901

1 205

2010

2009

3 277

4 796

21/24

7 693

3 780

202

11 675

1 207

2008

3 281

4 783

21/24

7 645

3 701

206

11 552

1 147

2007

3 272

4 750

20/23

7 678

3 670

196

11 544

1 141

2006

3 258

4 693

20/23

7 557

3 476

196

11 229

1 090

Pozn. 1: Pokles zatížení v letech 2002–2003 byl způsoben povodní
a dlouhodobým vypnutím rozvodného zařízení od 8. 8. 2002.
Pozn. 2: 1. 12. 2010 bylo dosaženo historicky nejvyššího zatížení 1 209 MW.
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Základní
údaje o společnosti

Obchodní firma: PREdistribuce, a. s.
Sídlo: 150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a
IČ: 27376516
DIČ: CZ27376516
Právní forma: akciová společnost
Společnost je zapsána v: o
 bchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158
Účet: Č
 SOB Praha-město, č. účtu: 17494043/0300
Licence: společnost je držitelem licence na distribuci elektřiny č. 120504769 (účinnost od 1. 1. 2006 na dobu 25 let)

Vznik samostatné společnosti PREdistribuce, a. s., se váže ke změnám, které přinesla nová úprava energetické legislativy
a povinnost transformace evropských norem.
Zákonem č. 670/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla do českého
právního řádu transformována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh
s elektrickou energií. Uvedenými předpisy byla tzv. vertikálně integrovaným podnikatelům, tj. souběžným držitelům licencí
na distribuci elektřiny a obchod s elektřinou, mezi které patřila i Pražská energetika, a. s., uložena povinnost právně oddělit tyto
licencované činnosti tak, aby držitelem licence na distribuci elektřiny byla právně samostatná společnost.
Pražská energetika, a. s., IČ: 60193913, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05, tuto změnu provedla
smlouvou o vkladu části podniku ze dne 28. 12. 2005, kterou vložila část podniku (divizi Distribuce) do dceřiné společnosti
PREdistribuce, a. s., IČ: 27376516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00.
PREdistribuce, a. s., tak vstoupila s účinností od 1. 1. 2006 do všech práv a povinností společnosti Pražská energetika, a. s.,
v oblasti zabezpečení a provozu distribuční soustavy na licencovaném území hlavního města Prahy, Roztok u Prahy a obce Žalov.
Uvedené právní nástupnictví vyplývá zejména z ustanovení § 476 odst. 1 a § 477 odst. 1 obchodního zákoníku.
PREdistribuce, a. s., se touto smlouvou stala vlastníkem technického zařízení a části nemovitého majetku sloužícího
k zabezpečení distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy a katastrálního území Roztok u Prahy a Žalova.
PREdistribuce, a. s., se stala od 1. 1. 2006, na základě udělené licence na distribuci elektřiny č. 120504769, provozovatelem
distribuční soustavy na území hlavního města Prahy, Roztok u Prahy a Žalova.
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Skupina PRE

Skupina PRE

Strategická vize Skupiny PRE
je být silnou energetickou společností, jež zajišťuje udržitelnou, spolehlivou, ekologickou a inovativní dodávku energie
a energetických služeb v celé ČR s důrazem na Prahu a okolí; společností, která je ekonomicky a sociálně odpovědná
k akcionářům, občanům, zákazníkům i zaměstnancům.

Historie společností Skupiny sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy,
jejichž předmětem činnosti bylo tehdy kromě dodávek elektřiny také osvětlení ulic a provoz tramvají. Členy Skupiny jsou, kromě
mateřské společnosti, následující subjekty, resp. 100% dceřiné společnosti:

PREdistribuce, a. s., (PREdi) – distribuce elektřiny na území hlavního města Prahy a Roztok u Prahy, plánování obnovy
a rozvoje distribuční soustavy, výstavba, provoz, správa a údržba zařízení distribuční soustavy. IČ: 27376516; Praha 5,
Svornosti 3199/19a, tel.: 267 051 111, 840 550 055, fax: 267 310 817, Internet: www.pre.cz, www.predistribuce.cz,
e-mail: pre@pre.cz a distribuce@pre.cz,
PREměření, a. s., (PREm) – opravy a montáže elektroměrů na zásobovacím území PRE, výroba elektrické energie – FVE.
IČ: 25677063; Praha 10, Na Hroudě 2149/19, tel.: 267 051 111, 840 550 055, fax: 267 056 777, Internet: www.pre.cz,
www.premereni.cz, e-mail: pre@pre.cz a mereni@pre.cz,
eYello CZ, a. s. – prodej elektřiny a plynu na území ČR s výjimkou hlavního města. IČ: 25054040; Praha 10,
Kubánské náměstí 1391/11, tel.: 840 555 777, Internet: www.yello.cz, e-mail: yello@yello.cz.
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Úvodní slovo
předsedy představenstva

Vážení čtenáři,
dovolte mi úvodem popřát Vám hodně zdraví a úspěšný rok 2014, ve kterém bude s největší pravděpodobností ještě doznívat
hospodářská krize s dopady do energetického sektoru.
Společnost PREdistribuce, a. s., byla založena jako 100% dceřiná distribuční společnost jediného akcionáře společnosti Pražská
energetika, a. s., a rokem 2013 tak dovršila osmý rok své existence. Jejím hlavním úkolem je poskytovat kvalitní a nepřetržitou
dodávku elektrické energie všem svým zákazníkům na území hlavního města Prahy a Roztok u Prahy o rozloze 505 km2.
Společnost je držitelem licence na distribuci elektřiny na výše zmíněném území od 1. 1. 2006 na dobu 25 let. Distribuce elektřiny
jako regulovaná činnost podléhá regulaci vykonávané Energetickým regulačním úřadem ČR. Z bezpečnostního hlediska jsou
veškeré sítě a provozní zařízení PREdistribuce, a. s., součástí kritické infrastruktury Prahy i celé ČR.
Rok 2013 byl rokem předsednictví společnosti PREdistribuce, a. s., ve sdružení Českých regulovaných elektroenegetických
společností (ČSRES), které sdružuje všechny velké distribuční společnosti v ČR a společnost ČEPS, a. s. Na jednáních sdružení
ČSRES se podařilo řešit mnoho technických problémů, provést určitá srovnání a svými připomínkami přispět k vydání nových
vyhlášek, souvisejících s provozem přenosové a distribuční soustavy i fungováním trhu s elektřinou.
Hlavním posláním společnosti je zajistit spolehlivou distribuci elektřiny od zdrojů – předacích míst s přenosovou soustavou –
až do odběrných nebo předacích míst jednotlivých zákazníků prostřednictvím udržované distribuční soustavy. Tato soustava je
tvořena systémem venkovních a kabelových vedení 110 kV, 22 kV a 0,4 kV v celkové délce 11 912 km, rozvodnami s transformací
110/22 kV v počtu 24 a síťovými transformačními stanicemi 22/0,4 kV v celkovém počtu 4 834. Počet odběrných míst ze sítě VN
je necelých 2 000, ze sítě NN pak přes 763 000. Společnost dosáhla zisku 1 233 mil. Kč a tím splnila úkol stanovený akcionáři
pro rok 2013.
O kompletní zařízení distribuční soustavy společnosti pečovalo v roce 2013 celkem 515 zaměstnanců. Správa distribuční sítě je
prováděna tak, aby kromě řízení provozu a řešení poruchových stavů byly kvalitně a v souladu s normami prováděny plánované
opravy a údržba sítí dle řádu preventivní údržby. Zaměstnanci společnosti současně zajišťovali další důležité činnosti, jako je
plánování rozvoje a obnovy rozvodného zařízení a správy síťových aktiv, připojování nových zákazníků, výstavba investičních
energetických staveb a přípojek, měření dopravené elektřiny na hladině velmi vysokého a vysokého napětí a předávání dat pro
zúčtování distribuční služby a dodávek do systému Operátora trhu s elektřinou (OTE). Domnívám se, že všechny tyto činnosti byly
zaměstnanci společnosti prováděny včas a kvalitně na vysoké profesionální úrovni. Kromě těchto hlavních činností si společnost
PREdistribuce, a. s., zachovala kontrolní dohled nad činnostmi sesterské společnosti PREměření, a. s., do které byly v roce 2008
přesunuty veškeré činnosti spojené s měřením elektřiny na hladině 0,4 kV.
Dovolím si uvést několik základních údajů vypovídajících o výkonu a množství dopravené elektřiny na licencovaném území.
Celkové zatížení sítí dosáhlo maxima 1 156 MW dne 24. 1. 2013, což je sice o 53 MW méně než při dosažení historického maxima
v roce 2010, ale sítěmi bylo na území hlavního města Prahy a města Roztok u Prahy distribuováno množství elektřiny ve výši
celkem 6 301 GWh, což zajistilo pokrytí požadavků jak stávajících, tak i nových zákazníků na všech napěťových hladinách. Objem
distribuované elektřiny byl o 23 GWh vyšší než v roce 2012, což (po doznívání hospodářské krize) signalizuje postupný růst
spotřeby. Vůči naprosté většině koncových zákazníků, připojených k distribučním sítím společnosti, byly v průběhu roku splněny
standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v souladu s vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb. Připojování zákazníků
probíhalo po celé období v souladu s platnou legislativou.
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V roce 2013 byla distribuční síť v Praze a v Roztokách u Prahy po 11 letech od zničující povodně v roce 2002 opět postižena živelnou
událostí. V červnu se Prahou po několikadenním dešti v Čechách znovu prohnala stoletá povodeň. Maxima průtoku vody Vltavou
sice nedosáhla rekordních hodnot roku 2002, přesto bylo nutno vypnout 91 trafostanic 22/1 kV a řádově téměř 4 000 odběrných
míst. Navíc musela být vypnuta zařízení i v okolí rozvodněných říček Botič a Rokytka. Musím konstatovat, že výborně fungovala
spolupráce s krizovým štábem hlavního města, vedeným samotným primátorem. Bylo využito znalostí z povodně v roce 2002,
a tudíž mohly být po týdnu koordinovaně postižené trafostanice po vysušení opět zprovozněny a postupně zapnuta veškerá
předávací místa 22 kV, resp. 1 kV vůči koncovým zákazníkům.
Další výpadek, který významně ovlivnil chod města, byl zaznamenán 18. 6. a byl ovlivněn požárem jednoho z napájecích
transformátorů ČEPS, a. s., v klíčové rozvodně 400/110 kV na Chodově. S následky odstraňování ničivého požáru a obnovou
zařízení v rozvodně ČEPS Chodov souvisela i další porucha technického zařízení ČEPS, a. s., dne 20. 8. Dne 28. 8. došlo
k poslednímu výpadku při paralelně probíhající modernizaci rozvodny Chodov v části 110 kV v majetku společnosti
PREdistribuce, a. s., jehož příčinou bylo přiblížení se pracovníka zhotovitelské firmy v rozvodně k části pod napětím s následným
úrazem elektrickým proudem. Bohužel nebyly dodrženy zavedené bezpečnostní předpisy, naštěstí postižený mladík následky
úrazu přežil a bude žít normální život. Tyto výše popsané mimořádné události, nezaviněné činností zaměstnanců společnosti
ani selháním našeho rozvodného zařízení, a hlavně trvající bezproudí v délce manipulací do jedné hodiny (než byla zaměstnanci
PREdistribuce, a. s., provedena úplná obnova napájení), znamenaly totální kolaps dopravy včetně provozu Metra, omezení činnosti
firem a komfortu dodávky všem odběratelům v 1/3 města. Plošné velké výpadky všem ukázaly absolutní závislost distribuční
sítě na předávacích místech, napájených společností ČEPS, a. s. Bez vlastních výrobních zdrojů tomu tak i zůstane v budoucím
období. V závěru roku na základě vyhodnocení povodní a velkých výpadků elektřiny v rozvodně V VN/VN na Chodově byla postupně
s krizovými složkami státu a hlavního města Prahy zahájena příprava na případný velký výpadek celé pražské aglomerace, tzv.
cvičení „Blackout 2014“.
Jinak nebyly v průběhu roku zaznamenány rozsáhlé systémové technické havárie na vedení, v rozvodnách 110/22 kV či v uzlových
transformovnách 22/0,4 kV, které by významným způsobem (v řádu hodin) ovlivnily dodávku elektřiny Pražanům. Provozní
výsledky celého distribučního systému potvrzují trend snižování vlastní poruchovosti distribuce v Praze v počtu případů závažných
poruch a kvality dodávky, a to i přesto, že neubývá cizích zásahů. Zejména dosahované hodnoty spolehlivosti dodávek na všech
úrovních napětí jsou velmi příznivé ve srovnání s dalšími provozovateli v ČR i srovnatelnými provozovateli ve srovnatelných
velkoměstech v EU. Tohoto pozitivního vývoje bylo dosaženo dlouhodobě uplatňovaným velice racionálním plánováním rozvoje
a obnovy z jednoho centra, uplatňováním moderních technologií a prvků používaných v EU s vysokými nároky na spolehlivost
a bezpečnost, prováděním obnovy dle schválených podnikových norem a zavedením systému Workforce Managment, kdy bylo pro
řízení údržby a čet využito zkušeností společnosti EnBW Regional AG, Stuttgart. Mohu slíbit, že budeme provádět další technická
opatření, abychom tento stav v roce 2014 udrželi či ještě vylepšili.
Podle srovnávacích statistik ERÚ byla společnost PREdistribuce, a. s., nejspolehlivějším dopravcem energie ke konečným
zákazníkům. Průměrně byl zákazník na území Prahy a Roztok při výpadcích v roce 2013 postižen pouze 70minutovou ztrátou
dodávky; s vyloučením výše uvedených nezaviněných událostí na rozvodně Chodov, červnové povodně a cizích vlivů dokonce
35minutovou, což je téměř 8krát nižší hodnota než na distribučním území mimo Prahu.
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Do distribuční sítě, tj. prosté obnovy a rozvoje sítí včetně řídicích, telemechanizačních a měřicích systémů, bylo v roce 2013
vloženo 1 767 mil. Kč; do oprav bylo z provozních prostředků vloženo dalších 208 mil. Kč. Nutno dodat, že i v roce 2013 pokračoval
zájem investorů o připojování nových objektů, čímž vznikají nová odběrná místa v dosud nezastavěných částech Prahy. Dále se
na spuštění připravovaly nové velké developerské projekty jak v centru města, zejména v oblasti Karlín–Libeň, tak na okrajích
v zelených zónách v oblasti Slivenec–Stodůlky, resp. Chodov–Uhříněves. Zároveň pokračovala obnova venkovního vedení 110 kV
na východě města u rozvodny Malešice a byla úspěšně dokončena úplná modernizace více než 40 let provozovaných venkovních
rozvoden Letňany a Lhotka. Ze staveb rozvojových bych se chtěl zmínit o zahájení přípravných prací a to budováním kabelovodů
pro připojení nových rozvoden a vyvedení výkonu po kabelech 22 kV v Karlíně a Uhříněvsi, které budou zprovozněny v letech 2016
a 2017.
Domnívám se, že v roce 2013 zaměstnanci společnosti PREdistribuce, a. s., řádně splnili všechny klíčové úkoly distributora
v hlavním městě a chtěl bych jim tímto poděkovat. Naše společnost se hrdě hlásí k tradicím energetiky v hlavním městě a i nadále
chce být nepostradatelnou složkou života Prahy i hlavní oporou Skupiny PRE. Naše distribuční společnost chce svým dílem –
kvalitní distribucí – přispět k zajištění spokojenosti Pražanů, chodu města a naplnit představy akcionářů. Naším cílem pro další
období je tento trend udržet a stále patřit mezi moderní subjekty, které si uvědomují svoji odpovědnost k životnímu prostředí
a snaží se o neustálé zlepšování podmínek pro jeho ochranu.

Ing. Milan Hampl
předseda představenstva a ředitel
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Strategie
společnosti

Dlouhodobou strategií společnosti je zvyšování efektivity distribuce, jednak v oblasti provozně-technických a investičních opatření
v síti, jednak v oblasti optimálního uspořádání procesů, jak uvnitř společnosti, tak směrem ke zvýšení kontroly spolupracujících
externích subjektů. Všechny tyto kroky jsou zaměřeny na plnění legislativou předepsaných, garantovaných standardů kvality
dodávek a souvisejících služeb, které jsou v kompetenci držitele licence na distribuci. Vzhledem k působnosti společnosti
PREdistribuce, a. s., na území hlavního města lze v budoucnu očekávat další zpřísnění těchto standardů v souladu s charakterem
území a jeho citlivostí na další případné poruchy distribuce.
Distribuční soustava elektrické energie bude v brzké budoucnosti vystavena novým kvalitativním i kvantitativním podmínkám,
které si vynutí změnu jeho struktury, provozu a hlavně aplikaci nových technologií. Určitě na jedné straně dojde ke zvýšení
míry uplatnění decentralizovaných zdrojů elektrické energie, z nichž část bude mít charakter zdrojů obnovitelných (OZE)
s obtížně predikovatelnou výrobou a také se zvýší zastoupení elektromobility, na druhé straně bude stále nutno dodržet vysokou
spolehlivost a bezpečnost dodávky elektrické energie a také zajistit její dodávku v krizových režimech.
Rok 2013 byl stále ještě poznamenán dozvuky hospodářské krize, která od svého vzniku v roce 2008 postihla prakticky celou
ekonomicky aktivní část světa v mnoha hospodářských odvětvích, energetiku v ČR nevyjímaje. Vzhledem ke snížení platby
za distribuční tarify o 10 % v roce 2013 lze kromě stagnace poptávky očekávat nezvyšování cen elektřiny i v roce 2014, i přestože
ceny za distribuční služby jsou trvale zatíženy podporou obnovitelných zdrojů.
Se všemi těmito uvedenými aspekty se bude muset distributor vyrovnat a nadále nabízet spolehlivou a kvalitní distribuci
elektrické energie, jejíž parametry budou legislativně určeny ERÚ; přičemž nesplnění těchto požadavků bude penalizováno.
Společně s ostatními distributory v ČR je sledována oblast projektů kolem zavedení inteligentních sítí tzv. Smart Grid a jejích
podmnožin AMM a E-mobilita, akumulace mapující zejména technické možnosti provozovatele distribuční sítě.
Podmínky definované v tzv. „Programu opatření“, jehož úkolem je v maximální míře zaručit nediskriminační jednání v procesech,
za něž zodpovídá provozovatel distribuční soustavy vůči všem účastníkům trhu, jsou plně dodržovány.
Společnost PREdistribuce, a. s., je odpovědná za situaci v oblasti zásobování hlavního města elektřinou. To se odráží mimo
jiné také v péči o distribuční soustavu, která tvoří součást kritické infrastruktury města se zpřísněnými standardy v souladu
s charakterem území a jeho citlivosti na případné výpadky distribuce. V roce 2014 bude PREdistribuce, a. s., společně s krizovými
složkami hlavního města nacvičovat velký plošný výpadek elektřiny včetně dopadu na chod města, s tím bude provedena analýza
stavu soustavy, její následné obnovy a rozvoje páteřních sítí pro potřeby zásobování elektřinou v krizových stavech.
Dále budou připravována opatření na zvyšování spolehlivosti sítí zejména v oblasti Asset Managementu a v oblasti řízení sítí
a zkvalitnění údržby. V roce 2012 byl ve spolupráci s kolegy z EnBW zaveden tzv. Workforce Management pro řízení čet v síti.
Novými příležitostmi pro podnikání společnosti je postupné převzetí dalších distribučních soustav (lokálních distribučních sítí)
na licencovaném území společnosti, čímž dojde ke zvýšení základny aktiv v rámci stávající distribuční sítě.
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Hlavním posláním společnosti je a bude zajistit spolehlivou dopravu elektřiny od předacích míst s přenosovou soustavou až
do odběrných nebo předacích míst jednotlivých zákazníků prostřednictvím udržované distribuční soustavy.
Hlavním strategickým cílem je optimalizovat aktiva sítě, zajistit jejich maximální využití pro distribuci elektřiny a kvalitní
a nediskriminační obsluhu zákazníků sítě ve spolupráci s ostatními členy Skupiny.
Společnost PREdistribuce, a. s., chce být i nadále stabilní společností, která je zákazníky vnímána jako doposud spolehlivý
distributor elektřiny a partner při řešení jejich problémů se zajištěním napájení odběrného místa. Pro své loajální zaměstnance
bude PREdistribuce, a. s., a její mateřská společnost stále oporou a sociálním partnerem.

Jediná žena mezi více
než padesáti muži
Ve Skupině PRE pracuje třináct let, z toho pět let na stávající pozici. Je jedinou
ženou ve dvaapadesátičlenném kolektivu Poruchové služby. Z toho vyplývá
i jedna z jejích důležitých povinností, a to zajišťování administrativního
servisu kolegům, kteří jsou většinu své pracovní doby v terénu. Kromě toho
spolupracuje s dalšími odděleními ve společnosti a také s kolegy z Poruchové
linky, kde vyřizuje hotovostní platby ke krátkodobému odběru. Pro své
spolupracovníky je úsekovým důvěrníkem v Odborové organizaci.

Jolana Dvořáková,
asistentka vedoucího oddělení Provoz DS a poruch
„Řeším například dodržování ročních termínů pravidelných
lékařských prohlídek, starám se o firemní benefity, stravenky,
administrativu spojenou se zkouškami podle vyhlášky č. 50/78 Sb.
nebo plány dovolených.“
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Představenstvo k 31. 12. 2013
Ing. Milan Hampl
(49 let) | předseda | Adresa: PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Mgr. Petr Dražil
(47 let) | místopředseda | Adresa: PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Dipl. Ing. Christian Franz-Josef Schorn
(49 let) | člen | Adresa: EnBW AG, Durlacher Allee 93, D-76131 Karlsruhe, SRN
Ing. Miloš Langr
(49 let) | člen (od 28. 6.) | Adresa: MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

Členem představenstva v průběhu roku dále byl:
Ing. Martin Langmajer (odvolán ke dni 27. 6.)
(49 let) | člen | Adresa: Žampiónová 197, 104 00 Praha 10

Dozorčí rada k 31. 12. 2013
Ing. Pavel Elis, MBA
(48 let) | předseda (od 15. 5.) | člen (do 15. 5.) | Adresa: Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Dipl. Phys. Hermann Lüschen
(60 let) | místopředseda | Adresa: EnBW AG, Durlacher Allee 93, D-76131 Karlsruhe, SRN
Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda
(50 let) | člen | Adresa: Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Ing. Drahomír Ruta
(67 let) | člen (od 28. 6.) | Adresa: Sopotská 642/64, 181 00 Praha 8
Ing. Karel Urban
(55 let) | člen | Adresa: PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Ing. Radek Hanuš, Ph.D.
(37 let) | člen | Adresa: PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5

Členem dozorčí rady v průběhu roku dále byl:
Ing. Pavel Klega (zvolen ke dni 11. 4.) | (odstoupil ke dni 27. 6.)
(48 let) | člen | Adresa: MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

Zleva:
Mgr. Petr Dražil
Ing. Milan Hampl
Dipl. Ing. Christian Franz-Josef Schorn
Ing. Miloš Langr
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Důležitá rozhodnutí mateřské
společnosti Pražská energetika, a. s.,
ovlivňující společnost PREdistribuce, a. s.
A. Rozhodnutí o založení společnosti bylo učiněno na zasedání představenstva mateřské společnosti Pražská energetika, a. s.,
dne 16. 8. 2005 (RP-82/2005).
Toto rozhodnutí bylo učiněno v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 písm. a) a § 172 obchodního zákoníku. Předmětem podnikání
nově založeného subjektu bylo:
—— pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb ve smyslu § 4 živnostenského
zákona,
—— distribuce elektřiny.
Společnost byla založena na dobu neurčitou.
Základní kapitál společnosti činil 2 000 000 Kč, přičemž byl rozdělen na 2 akcie znějící na jméno, v listinné podobě, z nichž
každá měla jmenovitou hodnotu 1 000 000 Kč. Zakladatel se rozhodl, že sám upíše a splatí celý základní kapitál, který byl tvořen
peněžitým vkladem, takto:
—— P ražská energetika, a. s., upsala 2 ks akcií peněžitým vkladem, který činil 2 000 000 Kč. Emisní kurz jedné akcie se rovnal její
jmenovité hodnotě a činil 1 000 000 Kč,
—— vklady splacené zakladatelem spravoval do vzniku společnosti zakladatel, tj. společnost Pražská energetika, a. s.
B. Na svém zasedání konaném dne 7. 10. 2005 (RP-123/2005) rozhodlo představenstvo mateřské společnosti o změně předmětu
podnikání společnosti PREdistribuce, a. s., od 1. 1. 2006 na:
—— distribuce elektřiny,
—— montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
—— výroba, instalace a opravy elektronických zařízení,
—— revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení,
—— opravy a montáž měřidel,
—— testování, měření, analýzy a kontroly,
—— revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení,
—— inženýrská činnost v investiční výstavbě,
—— montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení,
—— grafické a kresličské práce,
—— realitní činnost,
—— pronájem a půjčování věcí movitých.
Dále byla schválena možnost vydání akcií jako hromadné listiny, která nahradí jednotlivé cenné papíry.
C. Na zasedání konaném 28. 12. 2005 (RP-159/2005) rozhodlo představenstvo mateřské společnosti o navýšení základního
kapitálu PREdistribuce, a. s., úpisem akcií a splacením emisního kurzu upsaných akcií nepeněžitým vkladem části podniku.
Základní kapitál byl navýšen o částku 21 547 000 000 Kč, což je hodnota části podniku určené ke vkladu odvozená od ocenění
znalce k 30. 6. 2005.
Představenstvo dále schválilo návrh Smlouvy o úpisu akcií (RP-160/2005) a návrh Smlouvy o vkladu části podniku společnosti
Pražská energetika, a. s., „divize Distribuce“ (RP-161/2005).
Dále pak:
—— dne 29. 12. 2005 uzavřely Pražská energetika, a. s., a PREdistribuce, a. s., smlouvu o vkladu části podniku s účinností
od 1. 1. 2006,
—— dne 29. 12. 2005 uzavřely Pražská energetika, a. s., a PREdistribuce, a. s., dohodu o úpisu akcií v hodnotě výše uvedeného
navýšení.
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D. Dne 1. 1. 2006 došlo k převzetí části podniku společností PREdistribuce, a. s., podpisem Zápisu o předání a převzetí mezi
společnostmi Pražská energetika, a. s., a PREdistribuce, a. s.
Jediný akcionář schválil upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem byla část podniku „divize Distribuce“ ohodnocená
znaleckým posudkem na 21 549 000 000 Kč.
K navýšení základního kapitálu došlo na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s., konané
dne 28. 12. 2005.
E. V červnu 2006 vzalo představenstvo mateřské společnosti na vědomí schválení organizační změny představenstvem
PREdistribuce, a. s., týkající se převodu 50 zaměstnanců PREdistribuce, a. s., zajišťujících montáž elektroměrů v sítích NN,
včetně přechodu práv a povinností do společnosti PREměření, a. s.
F. Na svém zasedání konaném dne 19. 6. 2006 (RP-90/2006) přijalo představenstvo mateřské společnosti rozhodnutí o snížení
základního kapitálu společnosti PREdistribuce, a. s., (toto rozhodnutí bylo učiněno vzhledem k tomu, že auditoři dceřiné
společnosti ověřili, že v účetních dokladech společnosti byla ke dni 30. 4. 2006 vykazována neuhrazená ztráta minulých let
ve výši 3 841 085 719,68 Kč).
Rozhodnuto bylo:
—— snížit základní kapitál společnosti z částky 21 549 000 000 Kč o částku 3 841 066 152 Kč na částku 17 707 933 848 Kč,
—— důvodem snížení základního kapitálu společnosti byla úhrada ztráty společnosti z minulých let v celkové výši
3 841 085 719,68 Kč vykázané v účetních dokladech společnosti v rozvaze, položka A. IV. 2., s částkou 3 841 066 152 Kč
odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bylo rozhodnuto naložit tak, že jí bude uhrazena část neuhrazené ztráty
společnosti v celkové výši 3 841 085 719,68 Kč. Zbývající část neuhrazené ztráty ve výši 19 567,68 Kč bude ponechána na účtu
neuhrazené ztráty z minulých let,
—— snížení základního kapitálu bylo provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že
jmenovitá hodnota jedné dosavadní kmenové listinné akcie společnosti znějící na jméno ve výši 1 000 000 Kč byla snížena
o 178 248 Kč, tj. po snížení základního kapitálu měla jedna kmenová listinná akcie společnosti znějící na jméno jmenovitou
hodnotu 821 752 Kč.
G. V září 2006 rozhodlo představenstvo o emisi hromadné listiny č. 1 a listinných akcií č. 1 a č. 2 emitenta PREdistribuce, a. s.,
nahrazující 21 549 ks kmenových akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 821 752 Kč každé z akcií.
H. Na svém zasedání konaném dne 6. 11. 2007 rozhodlo představenstvo mateřské společnosti (RP-106/2007) o převodu činností
souvisejících s elektroměrovou službou do dceřiné společnosti PREměření, a. s.

Miluji Excel
i PowerPoint
Do Skupiny PRE nastoupila v roce 1990 po ukončení ČVUT – Fakulty
elektrotechnické. Po úvodním „kolečku“ v různých odděleních zakotvila
v lednu 1991 na tehdejší „Provozní správě Západ“. Po mateřské dovolené
nastoupila v srpnu roku 2002 jako asistentka vedoucího útvaru Výstavba
sítě a v lednu 2012 přijala nabídku na pozici vedoucí oddělení Koordinace
a plánování. Protože ráda pracuje na počítači a miluje Excel i PowerPoint,
je pro ni její práce zároveň koníčkem.

Ing. Lenka Boušková,
vedoucí oddělení Koordinace a plánování
„Naše oddělení má na starosti veškerou administrativní agendu
spojenou s výběrovými řízeními jak veřejných, tak obecných
zakázek. Co se týče investiční výstavby, provádíme kontrolu
zadávaných údajů v programu SAP a také zpracováváme
podrobné rozbory činností jednotlivých oddělení včetně jejich
prezentací.“
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2006

2007

1. 1.

19. 4.

—— č lenem představenstva byl zvolen
Ing. Milan Hampl,
27. 1.
—— s chválena změna stanov § 20 a 24,
31. 1.
—— z aniklo členství v dozorčí radě
Ing. Vladimír Šalek, Ing. Jan Doležálek,
Ing. Aleš Staněk, MBA,
1. 2.
—— č lenem představenstva byl zvolen
Mgr. Petr Dražil,
1. 2.
—— č leny dozorčí rady byli zvoleni
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., Dipl. Phys. Hermann
Lüschen, Ing. Drahomír Ruta,
Ing. Pavel Elis, MBA,
1. 3.
—— č leny dozorčí rady byli zvoleni Ing. Karel Urban
a Ing. Vladimír Přáda,
4. 4.
—— s chválena změna stanov § 11, 14, 21, 25 a 26,
20. 4.
—— p ředsedou dozorčí rady byl zvolen
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., místopředsedou
pak Dipl. Phys. Hermann Lüschen,
19. 6.
—— s chváleno snížení základního kapitálu,
Červen
—— dokončena rekonstrukce R 22 kV v TR Malešice,
Září
—— dokončena rekonstrukce venkovního vedení
110 kV TR Chodov – TR Jih,
6. 10.
—— č leny představenstva byli
zvoleni Dipl. Ing. Christian Franz-Josef Schorn
a Ing. Martin Langmajer,
—— s chválena změna stanov § 5, 20 a 22,
Říjen
—— dokončena rekonstrukce TR 110/22 kV Východ,
—— dokončeno zaústění vedení 110 kV do TR Východ,
—— dokončen KT do TR Západ,
—— dokončena rekonstrukce transformace
v TR Západ,
2. 11.
—— p ředsedou představenstva byl zvolen
Ing. Milan Hampl; místopředsedou pak
Mgr. Petr Dražil,
Listopad —— dokončena rekonstrukce RS 4000 Klárov,
—— dokončena výměna vypínačů 22 kV, úprava ŘS
a rekonstrukce vysílače HDO v TR Chodov,
Prosinec —— dokončena I. etapa rekonstrukce R 110 kV
v TR Běchovice.

—— první řádná valná hromada hodnotící
hospodářské výsledky za rok 2006,
Září
—— dokončení II. etapy pokládky kabelů 22 kV
z TR Černý Most,
Listopad —— dokončení II. etapy rekonstrukce R 110 kV
v TR Běchovice,
Prosinec —— v ybudování III. sekce R 22 kV v TR Letňany,
—— dokončení I. sekce rekonstrukce R 22 kV
v TR Běchovice,
—— v ýměna obvodového pláště v TR Holešovice.

2008
Leden
Březen
22. 4.

—— dokončena stavba KT Kateřinská,
—— dokončena stavba KT Smíchov jižní větev,
—— druhá řádná valná hromada hodnotící
hospodářské výsledky za rok 2007,
Květen
—— dokončena stavba TR Letňany,
Srpen
—— dokončena stavba KT Vltava,
—— dokončena stavba KT Pankrác,
Září
—— dokončeno položení kabelu Jih Střed K 102,
—— dokončena stavba venkovního vedení
Malešice–Východ,
Listopad —— dokončeno dozbrojení R 110 kV Lhotka,
Prosinec —— dokončena stavba TR Smíchov,
—— dokončena stavba TR Pankrác,
—— dokončeno položení kabelu Karlov–Smíchov,
—— dokončena I. etapa obnovy rozváděče 110 kV
TR Střed.

2009
Únor
Březen

16. 4.
Duben

—— dokončení výstavby a zprovoznění
vysokonapěťové rozvodny 110/22 kV Pankrác,
—— ukončeno přesunutí cvičného školicího střediska
z objektu Novovysočanská do TR Malešice,
—— ve spolupráci s firmou Facility s.r.o., byl v rámci
Skupiny zahájen projekt Fit for Future,
—— třetí řádná valná hromada hodnotící
hospodářské výsledky za rok 2008,
—— dokončena výstavba II. etapy TR 110/22 kV
Smíchov (úplné dozbrojení),
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Červen

—— aktivace protipovodňových opatření na území
hlavního města, I. stupeň povodňové aktivity
na Vltavě,
Srpen
—— z ahájeno jednání o kolektivní smlouvě na období
2010–2012,
—— ukončena II. etapa rekonstrukce rozvodny
110/22 kV Střed za plného provozu napájení
centra města bez výpadku dodávky elektřiny,
—— dokončena rekonstrukce I. etapy V V 2 x 110 kV
TR Sever–Roztoky,
—— dokončena výměna transformátorů T 102 + T 103
v TR Jinonice,
Září
—— ukončena rekonstrukce budovy C v ulici
Novovysočanská, kam kromě stávající
TR Pražačka byli dislokováni zaměstnanci
útvaru Provoz sítí,
Říjen
—— dokončena pokládka kabelu 110 kV mezi
TR Malešice a TR Střed,
—— na další funkční období byli znovu zvoleni
členy představenstva Ing. Milan Hampl
a Mgr. Petr Dražil,
Prosinec —— dokončen kabelový tunel Zličín–Jih.

2010
Leden

Únor

22. 4.
Duben

—— nová kolektivní smlouva na období 2010–2012,
—— úspěšně proběhl dozorový audit EMS dle
ČSN ISO 14001,
—— na další funkční byl období znovu zvolen
předsedou představenstva Ing. Milan Hampl
a místopředsedou Mgr. Petr Dražil,
—— na další funkční období byli znovu zvoleni
členy dozorčí rady JUDr. Petr Hulinský,
Ph.D., Dipl. Phys. Hermann Lüschen,
Ing. Drahomír Ruta, Ing. Pavel Elis, MBA
a Ing. Karel Urban; novým členem dozorčí rady
byl zvolen Ing. Radek Hanuš, Ph.D.,
—— zkolaudována TR 110/22 kV Smíchov,
—— zkolaudován kabelovod z TR Zličín–Jih,
—— č tvrtá řádná valná hromada hodnotící
hospodářské výsledky za rok 2009,
—— obnova transformátoru T 103, 40 MVA
v TR 110/22 kV Malešice,

Květen

—— P REdistribuce, a. s., obhájila podruhé titul
„Bezpečný podnik“,
Červen
—— s chválen záměr výstavby kabelového tunelu
pro vyvedení výkonu kabelů z TR Jih směrem
na sever,
Červenec —— v rámci Skupiny byla zavedena pružná pracovní
doba,
Srpen
—— na další funkční období byli znovu zvoleni
členy představenstva Ing. Martin Langmajer
a Dipl. Ing. Christian Franz-Josef Schorn,
—— dokončena oprava havárie V V 303 + V V 304
TR Chodov – TR Řeporyje – úsek SO01,
Září
—— s chválen výběr dispečerského systému SCADA,
—— na další funkční období byl znovu zvolen
předsedou dozorčí rady JUDr. Petr
Hulinský, Ph.D., místopředsedou
Dipl. Phys. Hermann Lüschen,
—— obnova transformátoru T 102, 40 MVA
v TR 110/22 kV Měcholupy,
Říjen
—— Ing. Drahomír Ruta odstoupil z dozorčí rady,
na jeho místo byl s účinností od 1. 1. 2011 zvolen
Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda,
—— dokončena oprava havárie V V 303 + V V 304
TR Chodov – TR Řeporyje – úsek SO02,
—— z ahájena pokládka kabelu 110 kV mezi
TR Karlov – TR Pankrác,
—— z ahájena rekonstrukce R 110 kV v TR Holešovice,
—— dokončena výměna odpojovačů R 22 kV v TR Jih,
1. 12.
—— ve 14 hod. bylo dosaženo historicky nejvyššího
zatížení 1 209 MW.

2011
Únor
Březen

Duben

—— s chválen upgrade řídicího systému a úpravy
v R 110 kV v TR Chodov,
—— s chváleny smlouvy na akce „Rekonstrukce
R 110 kV a řídicího systému v TR 110/22 kV
Praha–Holešovice“, „Vybudování kabelového
tunelu Bohdalec“, „Rekonstrukce R 110 kV
a doplnění řídicího systému v TR 110/22 kV
Letňany“,
—— z ahájeny práce na KT Bohdalec (215 m dlouhý),
—— z ahájeno výběrové řízení na nákup
dispečerského systému SCADA,

20

V ýroční zpráva 2013 / PREDISTRIBUCE, A. S.
Významné události

—— z ahájena rekonstrukce TR Letňany – I. etapa
– výměna transformátoru T 101, 110/22 kV
(40 MVA, nové vypínače 110 kV, nové odpojovače,
nové stání pro T 101),
12. 5.
—— p átá řádná valná hromada hodnotící
hospodářské výsledky za rok 2010,
Květen
—— s chválen investiční záměr pro akci „Kabel 110 kV
TR Jih – TR Malešice“,
—— s chválen investiční záměr pro akci
„Obnova TR 110/22 kV Lhotka“,
Červen
—— z ahájeny práce na obnově transformátoru T 101,
63 MVA, 110/22 kV v TR Střed,
Listopad —— dokončení pokládky kabelu 110 kV
Pankrác–Karlov,
—— dokončení I. etapy rekonstrukce TR Letňany,
—— z ahájeny práce na KT Slavia,
—— dokončena obměna T 101 za nový transformátor
110/22 kV, 63 MVA, v TR Střed,
Prosinec —— akvizice areálu ETT Energetika
v Praze 9 - Vysočanech,
—— dokončení I. etapy rekonstrukce TR 110/22 kV
Holešovice,
—— K T Bohdalec, stavba před dokončením, probíhají
práce na definitivách.

2012
Leden

Únor
Březen

—— v rámci realizace investičního záměru
„Výstavba TR 110/22 kV Karlín“ schválena
Smlouva o dílo na realizaci stavby
„Praha 8 - Karlín, kabelový tunel“,
—— v rámci realizace investičního záměru
„Obnova TR 110/22 kV Lhotka“ schválena
Smlouva o dílo na realizaci stavby
„Realizace obnovy rozvodny 110 kV ve stávající
transformovně 110/22 kV Praha–Lhotka“,
—— s chválena Smlouva o dílo na dodávku řídicího
systému SCADA a Servisní smlouva na servis
DŘS SCADA,
—— z ahájení implementace projektu SCADA,
—— v rámci realizace investičního záměru
„Obnova TR 110/22 kV Praha–Lhotka“ schválena
Smlouva o dílo „Realizace obnovy rozvodny 22 kV
ve stávající transformovně 110/22 kV
Praha–Lhotka“,

19. 4.

—— š está řádná valná hromada hodnotící
hospodářské výsledky za rok 2011,
Duben
—— v rámci realizace investičního záměru
„Výstavba TR 110/22 kV Karlín“ byla schválena
Smlouva o dílo na realizaci stavby „KT Karlín –
dozbrojení“, zahájena ražba KT Karlín,
Květen
—— s chválen investiční záměr pro akci „Výstavba
TR 110/22 kV Slivenec“,
—— dokončeno proražení nového tunelu Slávia
do stávajícího tunelu Bohdalec,
Červen
—— b yl odvolán předseda dozorčí rady
JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.,
—— proběhla úspěšná přejímka KT Bohdalec,
Červenec —— ve spolupráci s firmou Comunica zahájen pilotní
projekt grafických úprav vzhledu 16 vybraných
trafostanic,
Září
—— dokončení obnovy stávajícího vedení 2 x 110 kV
V V 303/V V 1923 – zaústění TR Lochkov,
Říjen
—— s chválen investiční záměr pro akci „Výstavba
V V 110 kV Malešice – Běchovice – Měcholupy
včetně napojení na TR Uhříněves“,
—— p řejímka I. etapy rekonstrukce R 110 kV
v TR Lhotka,
—— p řejímka I. etapy rekonstrukce R 22 kV
v TR Lhotka,
—— p řejímka akce „Obnova V V 303/V V 1923
Lochkov–Řeporyje“,
—— p řejímka KT Slávia,
—— z ahájeny práce na akci „KT Karlín – dozbrojení“,
Listopad —— p řejímka akce „Rekonstrukce TR 110/22 kV
Holešovice, II. etapa“,
—— p řejímka akce „Rekonstrukce II. etapy R 110 kV
v TR Letňany“,
—— z ahájení akce „TR Chodov, obnova ŘS“,
Prosinec —— z ahájení prací na akci „KT Rohanský ostrov –
ražba“,
—— s chválena Smlouva o dílo na dodávku
nízkohlučného transformátoru T 101, 110/22kV,
40 MVA, v TR Měcholupy od firmy SIEMENS,
—— uzavřena kolektivní smlouva pro období
2013–2015.
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2013
Leden

—— s etkání s vybranými zhotoviteli (projekční
a zhotovitelské práce),
—— na další funkční období byli znovu zvoleni
členy představenstva Ing. Milan Hampl
a Mgr. Petr Dražil,
—— na další funkční období byli členy dozorčí
rady znovu zvoleni Ing. Pavel Elis, MBA,
Dipl. Phys. Hermann Lüschen,
Březen
—— s chválen investiční záměr pro akci „Kabel 110 kV
TR Jih – TR Malešice (druhý kabel), náhrada
VV 101, VV 102“,
—— b yla schválena Smlouva o dílo na realizaci
stavby „Obnova řídicího systému ve stávající
TR 110/22 kV Praha–Chodov“,
11. 4.
—— s edmá řádná valná hromada hodnotící
hospodářské výsledky za rok 2012,
—— nově se členem dozorčí rady stal Ing. Pavel
Klega,
Duben
—— v rámci projektu SCADA byl vypracován
dokument cílového konceptu; dále do konce
roku proběhla tvorba a implementace databáze
a schémat,
—— b yla schválena Smlouva o dílo na realizaci
opravy „VV 110 kV Malešice – Běchovice –
Měcholupy v úseku TR Malešice – stožár č. 67“,
Květen
—— dokončena stavba KT Karlín – ražba, pokračuje
stavbou KT Karlín dozbrojení,
Červen
—— v zhledem k cca desetidenní povodni (1.–14. 6.)
vyhlášen na území hlavního města stav nouze –
pravidelná zasedání krizového štábu jak v PRE,
tak na MHMP,
—— na místo člena představenstva
Ing. Martina Langmajera byl zvolen
Ing. Miloš Langr,
—— na místo člena dozorčí rady Ing. Pavla Klegy byl
zvolen Ing. Drahomír Ruta,
Červenec —— společnost obhájila potřetí osvědčení „Bezpečný
podnik“ (oficiální vyhodnocení proběhlo v říjnu
za přítomnosti generálního inspektora Státního
úřadu inspekce práce a náměstka MPSV),
—— z ahájena výstavba KT Motol,

Srpen

—— do plného provozu byla uvedena R 22 kV Lhotka,
—— z ahájena rekonstrukce vedení 2 x 110 kV
TR Chodov–Řeporyje, stožáry č. 47–53,
—— z ahájena stavba „Kabelové kanály TR Západ“,
Září
—— dokončena obnova vedení 110 kV Malešice –
stožár č. 67,
Listopad —— dokončena obnova R 110 kV a R 22 kV Lhotka,
Prosinec —— dokončena rekonstrukce vedení 2 x 110 kV
TR Chodov–Řeporyje, stožáry č. 47–53,
—— z ahájena výstavba KT Uhříněves,
—— z ahájena rekonstrukce R 110 kV a ŘS
v TR Třeboradice,
—— z akoupen pozemek nutný pro výstavbu nové
TR Slivenec.

Moje práce JE zajímavá
a různorodá
Pro Skupinu PRE pracuje šestadvacet let, na současnou pozici nastoupila před
osmnácti roky. Zajišťuje chod sekretariátu útvaru v Sokolské ulici a vytváří
administrativní zázemí dalším 41 kolegům oddělení DŘT, kteří pracují i v jiných
lokalitách Prahy a kteří v terénu podporují vysokou provozní spolehlivost
sítě společnosti. Mezi její pracovní činnosti patří např. kontrola plnění
smluv, evidence činností v systému SAP, objednávání materiálu, kontrola
čerpání finančních prostředků a další administrativní činnosti.

Monika Straková,
asistentka vedoucího oddělení
Dispečerské řídicí techniky
„V dnešní době nebývá zvykem, aby člověk pracoval u jednoho
zaměstnavatele tak dlouho, ale moje práce mě i po těch letech
stále baví. Je zajímavá a různorodá, a když máte kolem sebe
i dobrý kolektiv a pracovní zázemí, není důvod ohlížet se jinde.“
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Stručná historie
a současný stav v sektoru
elektroenergetiky – unbundling
V ČR je uplatňován model regulovaného přístupu třetích stran k sítím (reg TPA), který ve svém principu znamená, že oprávnění
zákazníci mají právo volit si svého dodavatele elektřiny a mají oprávnění k přístupu do elektroenergetických sítí. Od zahájení
liberalizace trhu s elektřinou byl postupně vystaven konkurenci veškerý obchod s elektřinou.
Na základě energetického zákona bylo původně nutno oddělit distribuční činnost od obchodní nejpozději k 1. 1. 2007; poté však
na základě vyhodnocení názoru regulátora na stanovení výše povolených výnosů za distribuci byl tento proces urychlen a oddělení
bylo realizováno v průběhu roku 2005 (ve Skupině PRE ke dni 1. 1. 2006, a to tím způsobem, že mateřská společnost vložila svá
distribuční aktiva do společnosti).
Dne 1. 1. 2006 došlo k převzetí části podniku Pražská energetika, a. s., (divize Distribuce) společností PREdistribuce, a. s.,
podpisem Zápisu o předání a převzetí mezi společnostmi Pražská energetika, a. s., a PREdistribuce, a. s. Společnost koncem
roku 2005 obdržela od ERÚ licenci na distribuci a současně na základě podané žádosti ERÚ zrušil ke dni 31. 12. 2005 licenci
na distribuci mateřské společnosti Pražská energetika, a. s.

Rekapitulace důležitých událostí v elektroenergetice v roce 2013;
přehled relevantních právních předpisů
V roce 2013 měli všichni odběratelé elektřiny, stejně jako předtím možnost volby dodavatele podle svého uvážení (zákon
č. 458/2000 Sb.). Tento rok byl čtvrtým rokem III. regulační periody (1. 1. 2010–31. 12. 2014). Pro potřeby III. regulačního
období byla upravena stávající metodika, která byla výsledkem analýzy původní metodiky, zkušeností s fungováním regulace
v předchozích regulačních obdobích a závěrů konzultačního procesu s účastníky trhu v roce 2009. Cílem metodiky je určit
přiměřenou úroveň zisku pro distribuční společnosti během pěti let III. regulační periody, zajistit dostatečnou kvalitu
poskytovaných služeb zákazníkům při efektivně vynaložených nákladech, podpořit budoucí investice, zajistit zdroje pro obnovu sítí
a nadále zvyšovat efektivitu, ze které budou profitovat také zákazníci.

V roce 2013 byly vydány a vstoupily v platnost následující zákony:
Dne 2. 10. 2013 byl vydaný, v částce 117, předpis č. 310/20133 Sb.: „Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony“, kdy částka 117
z 2. 10. 2013 má účinnost dnem vyhlášení s výjimkami čl. I bod 7, 8, 9 – účinnost od 1. 1. 2014 a čl. I bod 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15
– účinnost od 1. 7. 2014.
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V roce 2013 byla vydána a vstoupila v platnost následující nařízení vlády:
Dne 30. 11. 2012 pro rok 2013 nabylo účinnost nařízení vlády č. 429/2012 Sb., kterým se mění nařízení č. 355/2012 Sb., o stanovení
limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných
zdrojů.
Dne 29. 10. 2013 byl vydaný, v částce 131, předpis č. 338/2013 Sb.: „Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu
pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014“, s účinností
dnem vyhlášení.

V roce 2013 byly vydány a vstoupily v platnost následující vyhlášky:
Vyhlášky k zákonu č. 458/2000 Sb.:
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 438/2012 Sb. ze dne 13. 12. 2012, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech
trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 445/2012 Sb. ze dne 14. 12. 2012, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 476/2012 Sb. ze dne 19. 12. 2012, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření
elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo
neoprávněné distribuci elektřiny.
Dne 23. 12. 2013 byl vydaný, v částce 171, předpis č. 436/2013 Sb.: „Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci
cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů“, s účinností od 1. 1. 2014.
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Vyhlášky k zákonu č. 165/2012 Sb.:
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 441/2012 Sb. ze dne 5. 12. 2012, o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě
elektřiny a tepelné energie.
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 440/2012 Sb. ze dne 5. 12. 2012, o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie.
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 439/2012 Sb. ze dne 6. 12. 2012, o zúčtování (o stanovení způsobu a termínů účtování
a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou
elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích
energie).
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 453/2012 Sb. ze dne 13. 12. 2012, o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů.
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 477/2012 Sb. ze dne 20. 12. 2012, o stanovení druhů a parametrů podporovaných
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů.
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 478/2012 Sb. ze dne 20. 12. 2012, o vykazování a evidenci elektřiny a tepla
z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších
ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnost vyhláška č. 480/2012 Sb. ze dne 20. 12. 2012, kterou se ruší vyhláška č. 213/2001 Sb. a vyhláška
č. 425/2004 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.
Dne 29. 3. 2013 byl vydaný, v částce 36, předpis č. 78/2013 Sb.: „Vyhláška o energetické náročnosti budov“, s účinností
od 1. 4. 2013.
Dne 16. 5. 2013 byl vydaný, v částce 53, předpis č. 118/2013 Sb.: „Vyhláška o energetických specialistech“, s účinností od 1. 6. 2013.
Dne 28. 6. 2013 byl vydaný, v částce 75, předpis č. 178/2013 Sb.: „Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů“, s účinností dnem vyhlášení.
Dne 8. 11. 2013 byl vydaný, v částce 138, předpis č. 350/2013 Sb.: „Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou
se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny
z podporovaných zdrojů“, s účinností od 8. 11. 2013.
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V roce 2013 byla vydána a vstoupila v platnost následující cenová rozhodnutí ERÚ pro rok 2014:
Dne 1. 1. 2013 vstoupilo v platnost cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2012 ze dne 26. 11. 2012, kterým se stanovuje podpora pro
podporované zdroje energie. Pro rok 2014 bylo 27. 11. 2013 pro tuto oblast cen vydáno cenové rozhodnutí č. 4/2013.
Dne 1. 1. 2013 vstoupilo v platnost cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2012 ze dne 30. 11. 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných
služeb souvisejících s dodávkou elektřiny. Pro rok 2014 bylo 27. 11. 2013 pro tuto oblast cen vydáno cenové rozhodnutí č. 5/2013.
Dne 1. 1. 2013 vstoupilo v platnost cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2012 ze dne 30. 11. 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných
služeb souvisejících s dodávkou elektřiny ze sítí nízkého napětí. Pro rok 2014 bylo 27. 11. 2013 pro tuto oblast cen vydáno cenové
rozhodnutí č. 6/2013.
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Lidské zdroje

Personální agenda a výpočty mezd jsou pro společnost prováděny mateřskou společností. Pro vedení personální agendy je
používán modul SAP HR.
V rámci odborného rozvoje zaměstnanců pokračovala cílená profesní školení pro úzké odbornosti zaměstnanců vyplývající ze
zákona (např. vyhláška č. 50/78 Sb.) a speciální školení zaměřená na prohlubování odborných znalostí, znalost nových vyhlášek
a zákonů v oblasti ekonomické, právní a personální. Probíhaly rovněž kurzy zaměřené na zvýšení kvalifikace. Vybraní zaměstnanci
pokračovali ve zvyšování své kvalifikace studiem při zaměstnání na vysokých školách. Kvalifikaci si v průběhu roku zvyšovalo
studiem při zaměstnání šest zaměstnanců.
Ve společnosti jsou jednoznačně stanovena pravidla odměňování, přičemž jeho základní principy jsou výsledkem kolektivního
vyjednávání mezi zástupci odborové organizace a managementy všech subjektů Skupiny. Součástí kolektivní smlouvy je mimo jiné
i mzdový předpis; konkrétní aplikace systému odměňování pak řeší příslušné podnikové normy. Ve společnosti jsou uplatňovány
tarifní a mimotarifní mzdy. Pohyblivou složku mzdy tvoří individuální anebo týmová odměna, případně odměny z fondu vedoucího
sekce, resp. ředitele.
Pro společnost vždy zůstává prvořadou snahou účinně napomáhat uvolňovaným zaměstnancům; zejména v předdůchodovém
věku, samoživitelům a sociálně slabším. Ke zmírnění nepříznivých důsledků organizačních změn funguje ve společnosti systém
sociálně-finančně-kompenzačních opatření.
Ve společnosti byla platná jednotná kolektivní smlouva pro období 2013–2015.
Pro zaměstnance je, tak jako v dřívějších letech, zajištěna komplexní závodní lékařská péče včetně péče stomatologické.
Ve společnosti probíhá program zdravotní preventivní péče, který odpovídá požadavkům Národního programu podpory zdraví.
Nad tento rámec jsou pro zaměstnance společnosti realizovány tyto projekty: onkologický (zaměřený na prevenci a léčbu
karcinomu prsu), preventivní vyšetření štítné žlázy, preventivní urologický program, očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence
typu A a chřipce. Pro manažery na vyšších pozicích je zajištěn manažerský zdravotní program.
Koncepce sociální politiky společnosti je založena na potřebě motivovat zaměstnance jak morálně, tak i formou finančních
příspěvků, odměn a dalšími způsoby ocenění jejich práce. Tato koncepce vychází z dlouholeté tradice a navazuje na velmi kvalitní
sociální program, zakotvený v platné kolektivní smlouvě. Oblast sociální péče o zaměstnance prochází v čase proměnami
a současné ekonomické podmínky vytvářejí potřebu takových metod a přístupu k řízení lidských zdrojů, které dávají podnět
k formování stabilizačních a motivačních programů.
Vedení PREdistribuce, a. s., ve spolupráci s útvarem Lidské zdroje, nadále pokračuje v doplňování pozic samostatných techniků
rozvoje a řízení provozu převážně z řad absolventů ČVUT a odborných středních škol se zaměřením na energetiku. Cílem tohoto
opatření je zajistit plynulé předávání zkušeností a znalostí o distribuční síti od zaměstnanců, kteří v blízké době dosáhnou
důchodového věku.
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Kvalifikační struktura

Věková struktura

1 VŠ

21,00 %

1 do 20 let

0,19 %

2 ÚS s maturitou

57,61 %

2 20–30 let

11,95 %

3 S a vyučení

21,39 %

3 30–40 let

22,35 %

0%

4 40–50 let

32,17 %

5 50–60 let

25,63 %

6 nad 60 let

7,71 %

4 Základní

Poruchová linka distribuce
Počty dotazů zodpovězených na poruchové lince distribuce
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Celkem

Rok

52 789

41 782

38 484

32 860

28 800

34 260

31 200

z toho poruch

22 943

15 935

17 364

22 160

18 650

23 300

22 300

Počty e-mailů zodpovězených na poruchové lince distribuce
Rok

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Celkem

4 916

2 860

1 156

1 577

1 230

679

100

Tvoříme výborný
kolektiv
Svoje působení ve Skupině PRE zahájila nástupem do společnosti
Pražská energetika, a. s., v roce 2001 na pozici právníka Majetkově právního
oddělení. Se vznikem společnosti PREdistribuce, a. s., přešla řešit právní
problematiku do tohoto subjektu. Oddělení, které vede, zajišťuje právní
podporu útvarům společnosti PREdi, administrativu spojenou s jednáními
představenstva PREdi a činnosti spojené s funkcí Bezpečnostního ředitele
společnosti.

Mgr. Monika Hanzálková,
vedoucí oddělení Kancelář vedení společnosti
„Oceňuji, že náplň mé práce není jednotvárná, naopak je velmi
pestrá. Jsem obklopena příjemnými lidmi, na které je spolehnutí.
Tvoříme výborný kolektiv.“
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Parametry a věcná náplň investičního programu PREdistribuce, a. s., jsou dlouhodobě založeny na výsledcích analýz
respektujících technický stav, přenosovou schopnost a dosahovanou spolehlivost provozu sítí, reálnou fyzickou životnost
jednotlivých síťových komponentů a možnosti jejich efektivního udržování. Zohledňuje rovněž předpokládaný další rozvoj poptávky
zákazníků na nová připojení, resp. zvyšování odebíraného výkonu v již existujících přípojných místech, a to jak na již zastavěném
území, tak i v rozvojových lokalitách města. Předpoklad budoucího trendu je podložen konkrétními požadavky odběratelů
a dosavadním vývojem trvale zaznamenávaným v posledních letech v Praze a městě Roztoky u Prahy. I nadále je nezbytné
zachovat prakticky stálé tempo a rozsah investičních aktivit i pro další období. Rozdělení prostředků respektuje mírný posun
objemů ve prospěch napěťových úrovní VN a VVN, které jsou klíčové pro spolehlivý chod distribučního systému, neboť jejich
selhání má řádově větší dopad na zákazníky sítě.
Investiční plán, v členění na jednotlivé skupiny rozvodného zařízení, řešil na jedné straně na základě dostupných podkladů
a s respektováním vzájemných vazeb rozšířenou reprodukci síťových systémů, přičemž zohledňoval očekávané požadavky
zákazníků a jim odpovídající vývoj zatížení v jednotlivých lokalitách. Na druhé straně investiční plán řešil i prostou reprodukci
rozvodného zařízení, zajišťující, spolu s plánovanými opravami, dosažení stanovené provozní spolehlivosti a požadované úrovně
distribuční služby, očekávané odběrateli hlavního města. Úroveň kvality dodávky a s tím souvisejících služeb stanovila sekundární
legislativa ERÚ. Neplnění garantovaných standardů je od 1. 7. 2006, na rozdíl od předchozích období, zatíženo povinností úhrady
za nedodržení garantovaného standardu v souladu s vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb. v platném znění.
Společnost realizuje investiční výdaje do informačních technologií pouze v případě dispečerské a řídící techniky. Investice
do ostatních oblastí informačních technologií jsou zajišťovány prostřednictvím mateřské společnosti.
Významná část vynaložených investičních prostředků musí být, v souladu s platnou energetickou legislativou, vyčleněna na tzv.
zákaznické investice, naplňující povinnost distributora provést úpravy v síti, které umožní připojení odběrných míst zákazníků
a uspokojí kvantitativní (velikost příkonu, objem a profil přenosu energie) a kvalitativní (spolehlivost dodávky a kvalita energie)
požadavky odběratelů na zásobovacím území, pro něž má společnost licenci na distribuci. Nová legislativní úprava daná
vyhláškou ERÚ č. 51/2006 Sb., která vstoupila v platnost 1. 3. 2006, změnila dosavadní adresný způsob stanovení podílu plateb
zákazníků na oprávněných nákladech distributora na připojení a zajištění příkonu a zavedla paušalizaci plateb pro jednotlivé
hladiny napětí dle měrných sazeb vztažených na jednotku rezervovaného příkonu (ampér na hladině NN, resp. MW na hladině
VN a V VN). Díky této metodické změně a přechodnému období, které vyhláška č. 51/2006 Sb. zavedla, bylo obtížné odhadovat
možný objem příspěvků na tuto kategorii staveb.
Zvláštní pozornost si zaslouží část investičního programu řešící tzv. strategické investice, které zahrnují zejména výstavbu nových
transformačních bodů 110/22 kV a jejich systémové propojení v úrovni 110 kV. Zahrnují i dozbrojení a rozšíření kapacity těchto
stanic vyvolané vývojem zatížení v oblastech, které zásobují, včetně výstavby nových připojovacích vedení, zajišťujících optimální
vyvedení výkonu do nižších hladin sítě.

Strategické investice
Společnost PREdistribuce, a. s., pokračovala v roce 2013 na základě schváleného investičního plánu akcionáři v pečlivé obnově
stávajících sítí V VN a VN, které jsou současně součástí kritické infrastruktury města. Dále probíhala optimalizace zapojení
sítí VN a NN a to včetně stálé obnovy distribučních trafostanic. Udržování páteřní sítě a její technické úrovně je zásadním
prostředkem jak předcházet velkým výpadkům, které mohou mít za následek velké územní nedodávky a mohou vést až ke kolapsu
dodávek do části města od zastavení hromadné dopravy až po velkou paniku či nespokojenost koncových zákazníků.
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V roce 2013 byly největšími strategickými stavbami:
—— dokončení rekonstrukce klasické rozvodny 110/22 kV v TR Lhotka,
—— zahájení rekonstrukce klasické rozvodny 110/22 kV v Třeboradicích,
—— p okračování výstavby kabelovodu z budoucí rozvodny Karlín směrem k Rohanskému ostrovu v Libni pro vyvedení výkonu 22 kV
a též pro zasmyčkování kabelu 110 kV TR Holešovice – TR Střed,
—— realizace kabelovodu z TR Západ směr Vypich pro zajištění napájení nové trasy Metra,
—— obnova venkovního vedení 110 kV z TR Malešice směrem k TR Běchovice,
—— úplná obnova výzbroje v dalších pěti rozpínacích stanicích 22/0,4 kV.
Mimo hlavní strategické stavby v páteřních sítích 110 kV či rozvodnách 110/22 kV pokračovaly v roce 2013 práce na rekonstrukcích
distribučních stanic a kabelové síti VN a NN.
Všechny stavby byly včas koordinovány s plánovacími útvary MHMP a respektují územní plán. Společnost PREdistribuce, a. s.,
bude i nadále schopna plnit funkce v oblasti obnovy tak, aby mohly být fyzicky a účetně dožívající zařízení distribuční soustavy
na území hlavního města včas zmodernizovány a tím bude zajištěna vysoká úroveň spolehlivosti a bezpečnosti sítí. Zároveň bude
společnost zajišťovat i přiměřený rozvoj všech napěťových sítí podle požadavků útvaru rozvoje města a potřeb zákazníků.

Hlavními strategickými stavbami roku 2014 s překryvem do roku 2015 jsou:
—— v ýstavba zapouzdřené rozvodny 110/22 kV Karlín a vyvedení výkonu po kabelech 22 kV pro nové lokality v oblasti Rohanského
ostrova, části Libně (Švábky) a posílení stávající části Karlína,
—— v ýstavba venkovní TR Uhříněves pro zajištění potřeb jihovýchodu města, kde je evidováno nejvíc výpadků venkovního vedení
22 kV a zároveň vzniká potřeba připojit nové developerské projekty,
—— úplná rekonstrukce TR Lhotka včetně řídicího systému (ŘS),
—— obnova ŘS a rozšíření TR Chodov o čtyři pole 110 kV,
—— obnova venkovní rozvodny 110/22 kV v Třeboradicích, kterou PREdistribuce, a. s., v roce 2010 odkoupila
od Pražské teplárenské, a. s.,
—— obnova části venkovního vedení 110 kV na severu Prahy od TR Sever až po TR Červený vrch,
—— náhrada venkovního vedení 110 kV mezi TR Malešice a TR Jih kabelovým vedením 110 kV,
—— z avedení nového dispečerského řídicího systému SCADA.
Kromě toho bude v oblasti dokončené automatizace provozu transformoven 110/22 kV a rozpínacích stanic 22/0,4 kV pozornost
zaměřena zejména na plynulost dodávky s možností využití automatických záskoků realizovaných moderními řídícími či
telemetrickými (telemechanizačními) systémy stanic distribuční soustavy, a to zejména u důležitých velkoodběratelů.
Společnost PREdistribuce, a. s., se rovněž zabývá přípravou sítí a zařízení pro postupné nasazení chytrých sítí (tzv. Smart Grid)
včetně osazení inteligentního měření AMM. Tyto trendy budoucnosti jsou velkou výzvou pro zaměstnance společnosti a to zejména
v oblasti ekonomického nasazení a maximalizace přínosů pro úsporu energií a obsluhu zákazníků.
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Přehled alokace investičních prostředků
v letech 2006–2013 (mil. Kč)
Rozvodné zařízení
Investice celkem

VVN

VN

NN

Elektroměry

2006

1 282,2

398,2

452,4

271,7

159,9

2007

1 428,0

412,2

665,1

221,8

128,8

2008

1 723,6

851,3

438,9

341,5

91,9

2009 1

1 632,2

604,5

636,1

299,7

92,0

2010 2

1 652,8

464,3

833,5

268,4

86,7

2011 3

1 701,3

493,7

772,4

371,7

63,5

2012 4

1 642,1

438,4

785,7

318,9

99,1

2013 5

1 766,8

448,5

905,2

318,1

95,0

Pozn.: 1 Bez kapitalizace úroků 2009 (21,281 mil. Kč).
2
Bez kapitalizace úroků 2010 (27,009 mil. Kč).
3
Bez kapitalizace úroků 2011 (26,334 mil. Kč).
4
Bez kapitalizace úroků 2012 (14,691 mil. Kč).
5
Bez kapitalizace úroků 2013 (14,309 mil. Kč).

Ostatní ukazatele
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Distribuce celkem (opatřená)

GWh

6 301,0

6 278,4

6 310,7

6 450,5

6 339,1

6 372,5

6 172,0

6 085,0

Počet odběrných míst celkem

počet

765 008

759 768

754 593

749 513

744 998

735 779

726 366

713 474

z toho: VO

počet

1 992

1 990

1 970

1 947

1 948

1 929

1 854

1 916

MOP

počet

131 520

133 457

134 679

136 275

137 682

136 089

136 320

132 323

MOO

počet

631 496

624 321

617 944

611 291

605 368

597 761

588 192

579 235

osoby

515

511

507

504

514

515

555

583

Průměrný přepočtený počet
zaměstnanců
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Trend poruchovosti kabelů 22 kV
(četnost poruch p/100 km/rok)
5
4
3
2

p
 růměrná celková
poruchovost
v letech 2004–2013
(2,97 p/100 km/rok)
c elková poruchovost
kabelů 22 kV

1
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vývoj distribuce elektřiny
v letech 2007–2013 (GWh)

2007

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

celkem

580

515

548

475

476

462

450

459

469

543

590

604

6 172

2008

607

552

574

524

489

473

471

470

495

546

570

603

6 373

2009

644

564

587

488

485

471

464

465

464

545

554

608

6 339

2010

640

565

578

505

501

476

480

472

482

542

563

647

6 450

2011

620

565

576

493

499

476

454

475

467

532

570

584

6 311

2012

600

599

547

501

481

464

467

477

459

539

556

588

6 278

2013

611

541

590

511

487

464

464

470

469

529

566

598

6 300

Průměrná doba přerušení dodávky elektrické
energie na zařízení VVN, VVN/VN a VN (min.)
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20

zařízení V VN
zařízení V VN/VN
zařízení VN

0
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2013

energetická regulace
je pro mě výzvou
Podstatou práce skupiny, kterou vede, je zpracování reportů pro vedení
společnosti se zaměřením na očekávané náklady a výnosy, investiční výdaje
a zpracování výkazů pro potřeby ERÚ. Součástí práce skupiny je také příprava
plánů a koordinace ekonomů jednotlivých sekcí společnosti. Kromě toho
patří do jejích povinností každoroční aktualizace pojistné smlouvy
PREdistribuce, a. s.

Ing. Martina Ottová,
vedoucí skupiny Ekonomika,
regulace a reporting
„Novou pracovní výzvou je pro mě oblast energetické regulace,
která se stává mojí hlavní pracovní náplní.“
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Hospodářský výsledek PREdistribuce, a. s., za rok 2013 ve výši 1 232,9 mil. Kč je ve srovnání se stejným obdobím předchozího
roku (993 mil. Kč) vyšší o 24,2 %. Největší měrou se na tomto zlepšení podílí růst obchodní marže (meziroční navýšení
o 239 mil. Kč), hlavním důvodem je zahrnutí korekčního faktoru distribuce z roku 2011 do regulovaných výnosů 2013.
Provozní výsledek hospodaření meziročně vzrostl o 280,7 mil. Kč a dosáhl výše 1 570,3 mil. Kč zejména vlivem výkonové spotřeby
a odpisů. Provozní náklady meziročně klesly o 104 mil. Kč díky přijatým úsporným projektům. Na odstraňování následků škod
po červnových povodních bylo vynaloženo v tomto roce 70 mil Kč. Vyprodukovaná přidaná hodnota rovněž vzrostla (o 12 %)
na hodnotu 3 187,3 mil. Kč. Finanční výsledek hospodaření skončil vlivem nákladových úroků z úvěrů ve ztrátě 44,7 mil. Kč.
Mezi nejvýznamnější výdaje, podílející se na zisku ve sledovaném roce, patřily náklady na přenosové a distribuční služby, které
dosáhly 6 052,3 mil. Kč. Meziroční nárůst (o 1 152,3 mil. Kč) způsobila převážně zákonná podpora kombinované výroby elektřiny
a tepla. Náklady na nakoupené služby (ve Skupině i mimo Skupinu) činily 1 441,2 mil. Kč, přičemž oproti roku 2012 klesly
o 106,2 mil. Kč. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se na celkových nákladech podílely částkou 1 399 mil. Kč.
Osobní náklady vzrostly o 11,7 mil. Kč a činily 421,4 mil. Kč.
Celkové výnosy zahrnovaly převážně tržby z prodeje distribučních služeb (10 697,4 mil. Kč) a ostatní provozní výnosy
(234,3 mil. Kč). V souhrnu se celkové výnosy oproti minulému roku zvýšily o 1 400,3 mil. Kč, hlavní podíl na tomto zvýšení měly
právě tržby za distribuční služby, které vzrostly o 1 391,4 mil. Kč, zejména vlivem položky Obnovitelné zdroje a kogenerace.
Celková hodnota majetku společnosti dosáhla 28 169,9 mil. Kč, největší část představuje dlouhodobý hmotný majetek
25 642,8 mil. Kč (meziroční nárůst o 395,9 mil. Kč), což je dáno především investicemi do distribučního zařízení. Oběžná
aktiva ve výši 2 506,7 mil. Kč se meziročně zvýšila o 353,3 mil. Kč zejména z důvodu zvýšení položky Dohadné účty aktivní
(o 319,2 mil. Kč) vlivem zvýšení stavu nevyfakturovaných distribučních služeb. Časové rozlišení dosáhlo hodnoty 9,6 mil. Kč.
Na straně pasiv došlo vlivem meziročního nárůstu zisku ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu na 19 409,3 mil. Kč. V rámci
vlastního kapitálu došlo také ke zvýšení zákonného přídělu do rezervního fondu o 50 mil. Kč. V cizích zdrojích se do zvýšení
krátkodobých závazků promítl jednak nárůst závazků z obchodních vztahů (o 282,4 mil. Kč) a dále nárůst daňových závazků
a dotací vůči státu (o 113,2 mil. Kč). V souhrnu krátkodobé závazky dosáhly 1 571,8 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení
o 39 %. Zdroje společnosti byly zajištěny z 69 % vlastním kapitálem, z 25 % cizími zdroji a z 6 % ostatními pasivy. Časové rozlišení
1 817,4 mil. Kč je dáno zejména hodnotou výnosů příštích období, které jsou tvořeny podíly žadatelů o připojení k distribuční
soustavě.
Společnost dosáhla provozního cash flow 2 506,5 mil. Kč, které bylo využito společně s příjmy z investičních příspěvků
na financování investičního programu (1 765,1 mil. Kč) a výplatu dividend a tantiém (942,2 mil. Kč).
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2012

2011

2010

Index
2012/
2013

Jedn.

2013

Kalkulační vzorec

Výnosy celkem

mil. Kč

10 970,4

9 570,1

9 416,0

7 984,0

1,15

Výnosy celkem

Obchodní rozpětí z prodeje distribuce2

mil. Kč

4 645,0

4 406,0

4 446,7

4 119,1

1,05

Obchodní rozpětí z distribuce

Zisk po zdanění

mil. Kč

1 232,9

992,6

1 133,2

910,2

1,24

Zisk po zdanění

Zisk po zdanění bez VOD1

mil. Kč

1 234,6

992,7

1 126,6

905,3

1,24

Zisk po zdanění – odložená daň

Obchodní rozpětí z prodeje distribuce na 1 Kč
tržeb

%

43,4

47,3

48,8

53,2

0,92

Obchodní rozpětí z prodeje z elektřiny/
prodej elektřiny x 100

Přidaná hodnota na 1 Kč tržeb

%

29,1

29,7

31,2

33,6

0,98

Přidaná hodnota/tržby celkem x 100

Úroveň produktivnosti

Úroveň ziskovosti tržeb

Zisk před zdaněním na 1 Kč tržeb

%

13,9

12,8

15,3

14,2

Výsledek hospodaření z běžné činnosti
1,08
před zdaněním/tržby celkem x 100

Zisk bez VOD1 po zdanění na 1 Kč tržeb

%

11,3

10,4

12,0

11,3

1,08

Zisk po zdanění/tržby celkem x 100

%

159,5

190,6

99,3

124,1

0,84

Krátkodobá aktiva/
krátkodobé závazky x 100

Obrat krátkodobých pohledávek

počet
obratů

4,4

4,4

3,7

3,1

0,98

Výnosy celkem/stav krátkodobých
pohledávek ke konci roku

Obrat krátkodobých závazků

počet
obratů

7,0

8,5

3,7

3,8

0,82

Výnosy celkem/stav krátkodobých
závazků ke konci roku

Podíl vlastního kapitálu k celkově vloženému
kapitálu

%

68,9

69,7

69,8

69,7

0,99

Vlastní kapitál/
celkový vložený kapitál x 100

Podíl vlastního kapitálu k cizímu kapitálu

%

221,6

229,8

231,3

230,5

0,96

Vlastní kapitál/
cizí zdroje celkem x 100

Obchodní rozpětí z distribuce na 1 Kč
(dlouhodobě + dlouhodobé závazky) x 100

%

17,6

16,9

17,9

16,5

1,04

Obchodní rozpětí z distribuce/
(vlastní kapitál vázaného kapitálu)

Rentabilita tržeb – ROS bez VOD1

%

11,3

10,4

12,0

11,3

1,08

Zisk po zdanění/tržby celkem x 100

Rentabilita celkových aktiv – ROA bez VOD

%

4,4

3,6

4,1

3,3

1,21

Zisk po zdanění/aktiva celkem x 100

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE bez VOD1

%

6,4

5,2

5,9

4,8

1,23

Zisk po zdanění/vlastní kapitál x 100

Rentabilita celkového vloženého kapitálu

%

5,6

4,7

5,4

4,4

1,19

(Zisk před zdaněním + nákladové
úroky)/celkově vložený kapitál x 100

Obrat celkového vloženého kapitálu

počet
obratů

0,4

0,3

0,3

0,3

1,12

Výnosy celkem/
celkově vložený kapitál

Produktivita práce z přidané hodnoty

tis. Kč/
zam.

6 189,0

5 568,3

5 790,0

5 329,8

1,11

Přidaná hodnota/průměrný
přepočtený počet zaměstnanců

Produktivita práce z celkových tržeb

tis. Kč/
zam.

21 301,8

18 728,3

18 571,9

15 841,2

1,14

Výnosy celkem/průměrný přepočtený
počet zaměstnanců

osoby

515

511

507

504

1,01

Počet osob

Úroveň likvidity
Běžná likvidita

Úroveň rentability

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Pozn.: 1 Bez vlivu odložené daně.
2
Z důvodu věrnějšího zobrazení hrubého zisku z prodeje distribučních služeb jsou v položce „Náklady na nákup distribučních a systémových služeb“
od roku 2011 vykazovány i náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu a krytí energetických ztrát společnosti. Údaje za rok 2010 byly obdobně
přepracovány.
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Ekologie, ochrana životního
prostředí, bezpečnost
a ochrana zdraví při práci
Společnosti Skupiny PRE se řadí mezi moderní firmy, které berou odpovědnost k životnímu prostředí jako svoji prioritu a snaží se
o neustálé zlepšování podmínek pro jeho ochranu.
V rámci politiky ochrany životního prostředí jsou věnovány značné finanční prostředky na modernizaci technických zařízení
distribučních sítí, jež slouží např. k ochraně volně žijících druhů ptáků. V rámci snížení rizik možných kontaminací povrchových
a podzemních vod se provádí průběžná výměna starších olejových transformátorů za transformátory hermeticky uzavřené nebo
suché (bez olejové náplně).
Na pracovištích Skupiny PRE je vytvořen funkční systém třídění odpadu, sběru nebezpečných i ostatních odpadů a zpětného
odběru výrobků. Zaměstnanci jsou průběžně školeni v oblasti ochrany životního prostředí; vybraní zaměstnanci pak v oblasti
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Pro detailnější seznámení s ochranou životního prostředí je
na intranetu umístěna i výuková prezentace.
Ve společnostech PRE a PREdi je zaveden systém ISO 14 001 – EMS. V roce 2012 proběhl v obou společnostech recertifikační
audit, který potvrdil oprávněnost užívání těchto certifikátů a prodloužil jejich platnost do roku 2015.

Politika péče o životní prostředí
V rámci společnosti byly definovány následující zásady v oblasti ochrany životního prostředí:
—— dodržovat právní předpisy ve všech oblastech životního prostředí; věnovat maximální pozornost novým předpisům a aplikovat
je v celé Skupině PRE,
—— dodržovat třídění komunálního odpadu včetně nebezpečných složek; třídění všech dalších druhů odpadů a obalů; dále třídění
vybraných druhů vyřazených výrobků, které lze bezplatně předávat ke zpětnému odběru,
—— důsledně dodržovat systém nakládání s nebezpečnými látkami a nebezpečnými odpady; odpady předávat ke zneškodnění
oprávněným firmám,
—— provádět systematická školení zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky s ohledem
na ochranu zdraví a ochranu životního prostředí,
—— s ystémem předávání informací a vzdělávání zvyšovat u zaměstnanců povědomí nutnosti ochrany životního prostředí a snahu
o jeho neustálé zlepšování.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Společnost je držitelem osvědčení „Bezpečný podnik“. Cíle programu „Bezpečný podnik“ se staly nedílnou součástí politiky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen mateřské společnosti, ale celé Skupiny PRE. V roce 2013 proběhla ve společnostech
PRE a PREdi recertifikace systému „Bezpečný podnik“. Program a jeho cíle zainteresovaly všechny zaměstnance a přinesly
zkvalitnění přístupu k ochraně zdraví. Péče o zdraví zaměstnanců představuje ve Skupině PRE nejen plnění zákonných povinností,
ale také významnou součást podnikové kultury.
Osvědčení „Bezpečný podnik“ a titul „Podnik podporující zdraví 3. stupně“ jsou zárukou profesionálního přístupu. Vysoká úroveň
bezpečnosti práce je zajišťována především oboustrannou komunikací mezi vedením Skupiny PRE a zaměstnanci a společným
řešením i drobných problémů. Kromě pracovně-lékařských služeb jsou jako součást zaměstnaneckých benefitů poskytovány další
nadstandardní zdravotní a lékařské služby, možnosti sportovních aktivit, rekreačních pobytů atd.
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Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci preferuje především:
—— b ezpečnost a ochranu zdraví při práci jako nedílnou součást řízení aktivit společnosti,
—— společný cíl vedení členů Skupiny PRE a všech zaměstnanců – předcházet vzniku rizikových situací a ohrožení důsledným
dodržováním zásad bezpečnosti práce,
—— s ystém podnikových norem týkajících se ochrany zdraví, preventivních prohlídek, OOPP a analýz rizik jednotlivých pracovních
činností, který zajišťuje návaznost na legislativu a zajišťuje dodržování povinností jak zaměstnavatele, tak zaměstnanců.

Každý den přicházejí
nové úkoly
V Pražské energetice, a. s., respektive její dceřiné společnosti
PREdistribuce, a. s., pracuje na pozici asistentky představenstva pět let.
Její stěžejní činností je zajišťovat veškerou administrativní podporu
předsedy a místopředsedy představenstva společnosti. Připravuje podklady
a prezentace na jednání a konference včetně překladů do německého jazyka,
sestavuje zápisy z porad vedení a vyřizuje korespondenci s německými partnery.
Jako členka redakční rady se podílí na vydávání podnikového časopisu.

Mgr. Zuzana Zdražilová,
asistentka představenstva společnosti
„Na mé práci se mi líbí její pestrost. Každý den přicházejí nové
úkoly, které je potřeba operativně a efektivně řešit.“
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Systém řízení
rizik ve společnosti

Řízení rizik ve společnosti PREdistribuce, a. s., je koncipováno jako jednotný proces vycházející ze společného metodického rámce
sdíleného všemi společnostmi Skupiny PRE.
Nejdůležitějším orgánem je Výbor pro řízení rizik, který podrobně projednává nejdůležitější rizika a na základě Souhrnné zprávy
o řízení rizik stanovuje strategii řízení rizik vzhledem k hlavním rizikovým expozicím společnosti. Výbor průběžně monitoruje
celkový možný dopad rizik na hospodaření společnosti.
Hlavním cílem je zvyšování hodnoty společnosti při podstupování pouze akceptovatelných rizik. K dalším funkcím patří i zajištění
funkce včasného varování a vyhodnocování účinnosti nápravných opatření. Těžištěm zájmu jsou klíčová rizika, která dle hodnocení
možného dopadu představují potenciálně největší hrozbu. Průběžně probíhá proces identifikace aktuálních rizik, která se evidují
v katalogu rizik.
Sledovaná rizika jsou hodnocena z hlediska očekávané výše dopadu a očekávané pravděpodobnosti, a to ve třech scénářích tak,
aby byla zajištěna jejich porovnatelnost.
K základním komponentám procesu řízení rizik patří procesy identifikace, analýzy, měření, monitorování a vykazování
individuálních rizik.
Rizika jsou systematicky sledována v kategoriích kreditního, legislativně-regulačního a operačního rizika a dále ve skupině
ostatních rizik.
Legislativně-regulační rizika nejsilněji ovlivňují aktivity společnosti; ve střednědobém horizontu jsou tato rizika spjata zejména
s možnými změnami doprovázejícími IV. regulační období, v krátkodobém a střednědobém horizontu pak zejména nastavení
parametrů pro výpočet WACC.
Operační rizika jsou dle svého charakteru řízena především decentrálně v odborných útvarech, pouze nejvýznamnější z nich jsou
prověřována v rámci interních auditů.
Systém řízení rizik a jeho metodika vychází z postupů a procedur zavedených ve skupině EnBW. Sledovaná rizika jsou reportována
dle pravidel koncernu EnBW v jednotné struktuře reportů a v periodách daných pravidly řízení rizik koncernu EnBW. Vykazování
rizik využívá podporu jednotné IT platformy. Další vývoj systému řízení rizik se opírá o výsledky pokračující kooperace v rámci
akcionářské skupiny EnBW s využitím sdíleného know-how v této oblasti.
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Schéma řízení
Skupiny PRE a společnosti

Pražská energetika Holding a. s.

58,05 %

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

41,40 %

Ostatní

0,55 %

Pražská energetika, a. s.

100 %
PREdistribuce, a. s.

100 %
PREměření, a. s.

100 %
eYello CZ, a. s.
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Organizační
schéma společnosti

Valná hromada
Dozorčí rada
Představenstvo
Management
Správa sítě
Řízení sítí
Provoz sítí
Řízení aktiv sítě
Přístup k síti a ekonomika
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Zpráva o valných hromadách
konaných v průběhu roku

V průběhu roku 2013 se konaly čtyři valné hromady (formou rozhodnutí mateřské společnosti jako jediného akcionáře).

Valná hromada dne 11. 4.
Program valné hromady byl následující:
—— zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2012 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi
propojenými osobami,
—— řádná účetní závěrka za rok 2012, rozdělení zisku, odměňování členů orgánů společnosti a přídělů do fondů,
—— výše a způsob vyplacení dividendy a tantiém,
—— zpráva auditora,
—— zpráva dozorčí rady,
—— zpráva představenstva o podnikatelské koncepci společnosti na rok 2013,
—— odměňování členů orgánů společnosti,
—— změna stanov společnosti,
—— volba členů orgánů společnosti.

Valná hromada dne 27. 6.
Program valné hromady byl následující:
—— personální změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti:
—w odvolání Ing. Martina Langmajera z funkce člena představenstva,
—w volba Ing. Miloše Langra členem představenstva,
—w odstoupení Ing. Pavla Klegy z funkce člena dozorčí rady,
—w volba Ing. Drahomíra Ruty členem dozorčí rady.

Valná hromada dne 9. 9.
Program valné hromady byl následující:
—— změna § 3 stanov společnosti – rozšíření předmětu podnikání.

Valná hromada dne 19. 12.
Program valné hromady byl následující:
—— schválení smlouvy o výkonu funkce výkonných členů představenstva Ing. Milana Hampla a Mgr. Petra Dražila.
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Předmět
podnikání společnosti

Předmět podnikání je následující:
—— distribuce elektřiny,
—— montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
—— výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
—— provádění staveb, jejich změn a odstraňování1,
—— výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory:
— opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel,
— poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
— pronájem a půjčování věcí movitých,
— příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce,
— realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
— testování, měření, analýzy a kontroly.
Pozn.: 1 Předmět podnikání byl rozšířen na valné hromadě konané dne 9. 9.
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Informace požadované
v souladu s platnou legislativou
Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni.
Údaje jsou uvedeny průběžně v textu výroční zprávy a jsou označeny tučnou kurzívou.
Sídlo organizační složky podílející se na celkovém obratu společnosti alespoň 10 %.
Společnost nemá žádnou organizační složku, která by vyhovovala předepsaným kritériím. Mateřská společnost má organizační složku
na Slovensku, ale tato se na celkovém obratu mateřské firmy podílí méně než 10 %.
Politika výzkumu a vývoje – společnost uvede informace o politice výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů v běžném účetním
období, jestliže jsou významné.
Vzhledem k předmětu podnikání společnost neprovádí politiku výzkumu nebo vývoje nových výrobků.
Údaje o přerušeních v podnikání – údaje o přerušeních v podnikání, která mohou mít nebo měla významný vliv na finanční situaci
společnosti v běžném období.
Společnost v průběhu roku 2013 nepřerušila podnikání.
Významná změna finanční situace společnosti.
Od konce posledního finančního období nedošlo k žádné významné změně finanční situace společnosti.
Realizace nabídek převzetí.
Společnost neobdržela nabídku převzetí.
Předpokládané hospodářské výsledky společnosti.
Údaje jsou uvedeny v následujících statích výroční zprávy – „Úvodní slovo předsedy představenstva“, „Strategie společnosti“ a „Investice,
resp. strategické investice“.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích.
Údaje jsou uvedeny ve statích „Ekologie, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a „Lidské zdroje“.
Informace o cílech a metodách řízení rizik ve společnosti.
Údaje jsou uvedeny ve stati „Systém řízení rizik ve Skupině PRE“.
Informace o cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je účetní jednotka vystavena.
Údaje jsou uvedeny v účetní závěrce.
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Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou v souladu s § 66a odst. 9 obchodního zákoníku (Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami).

Ovládající osoba: Pražská energetika, a. s.
se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05, IČ: 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2405.

Ovládaná osoba: PREdistribuce, a. s.
se sídlem: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČ: 27376516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10158.

Seznam ostatních osob ovládaných stejnou ovládající osobou:
Ovládaná osoba: PREměření, a. s.
se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, IČ: 25677063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 5433.

Ovládaná osoba: eYello CZ, a. s.
se sídlem: Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 00, IČ: 25054040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 4033.
Shora vymezený okruh ovládajících osob a osob jimi ovládaných je představenstvu ovládané osoby PREdistribuce, a. s., znám. Jiné osoby
nebyly shledány.

I. Smluvní vztahy mezi ovládanou osobou PREdistribuce, a. s.,
a ovládající osobou Pražská energetika, a. s.
„Smlouva o poskytování služeb“ č. P200006/01 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 28. 12. 2006
Dodatek č. 2 – účinný od 31. 12. 2007
Dodatek č. 3 – účinný od 31. 12. 2008
Dodatek č. 4 – účinný od 1. 4. 2009
Dodatek č. 5 – účinný od 15. 12. 2009
Dodatek č. 6 – účinný od 21. 12. 2010
Dodatek č. 7 – účinný od 21. 6. 2011
Dodatek č. 8 – účinný od 23. 12. 2011
Dodatek č. 9 – účinný od 19. 12. 2012
„Nájemní smlouva“ č. PS20000007/003 – účinná od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 1. 2008
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 3. 2009
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„Nájemní smlouva“ č. PS20000007/004 – účinná od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 1. 2008
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 3. 2009
Dodatek č. 3 – účinný od 1. 2. 2012
„Nájemní smlouva“ č. P200006/05 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 9. 2006
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 3. 2008
Dodatek č. 3 – účinný od 1. 4. 2011
„Nájemní smlouva“ č. P200006/06 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 9. 2006
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 4. 2007
Dodatek č. 3 – účinný od 31. 12. 2007
„Smlouva o nájmu nebytových prostor“ č. P200006/09 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 12. 2007
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 9. 2008
Dodatek č. 3 – účinný od 1. 4. 2010
Dodatek č. 4 – účinný od 1. 4. 2011
„Smlouva o nájmu garážového parkovacího místa“ č. P200006/10 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 31. 12. 2007
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 1. 2010
„Smlouva o nájmu nebytových prostor“ č. P200006/11 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 11. 2007
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 1. 2008
Dodatek č. 3 – účinný od 1. 4. 2010
Dodatek č. 4 – účinný od 1. 2. 2011
„Smlouva o nájmu garážového parkovacího místa“ č. P200006/13 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
„Smlouva o dodávce elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní potřebu provozovatele distribuční soustavy“
č. P200006/14 – účinná od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou
„Rámcová smlouva o distribuci elektřiny do odběrných míst zákazníků obchodníka s elektřinou“ č. PS20000011/011 – účinná od 1. 1. 2011
na dobu neurčitou
„Smlouva o krátkodobém úvěrování“ č. P200006/22 – účinná od 30. 11. 2005 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 25. 1. 2006
Dodatek č. 2 – účinný od 17. 6. 2008
Dodatek č. 3 – účinný od 25. 6. 2008
Dodatek č. 4 – účinný od 13. 10. 2008
„Rámcová mandátní smlouva pro výstavbu telekomunikačních zařízení“ č. P200006/27 – účinná od 2. 5. 2006 na dobu neurčitou
„Licenční smlouva“ č. PS20000011/029 – účinná od 3. 1. 2011 na dobu neurčitou
„Nájemní smlouva“ č. NO21106/015 – účinná od 2. 1. 2006 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 31. 12. 2008
Dodatek č. 2 – účinný od 9. 12. 2009
Dodatek č. 3 – účinný od 6. 12. 2011
Dodatek č. 4 – účinný od 1. 7. 2013
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„Nájemní smlouva – plastové reklamní panely“ č. NO21106/001 – účinná od 30. 12. 2005 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 1. 2010
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 1. 2011
Dodatek č. 3 – účinný od 29. 12. 2011
Dodatek č. 4 – účinný od 21. 11. 2013
„Smlouva o dílo Správa, provoz a údržba optických sítí“ č. PS21000111/079 – účinná od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou
„Smlouva o dílo“ č. PS23310209/012 – účinná od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou
„Nájemní smlouva“ č. PG3530/07/2008/22 – účinná od 1. 8. 2008 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 1. 2009
„Nájemní smlouva“ č. NO21109/001 – účinná od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2015
„Nájemní smlouva“ č. NO21109/006 – účinná od 1. 4. 2009 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/03236/07/3065 – účinná od 22. 1. 2007 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/03502/07/4849 – účinná od 22. 1. 2007 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/03665/07/4394 – účinná od 16. 11. 2007 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/03938/08/5562 – účinná od 31. 3. 2008 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/04067/07/6065 – účinná od 9. 11. 2007 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/04295/08 – účinná od 4. 2. 2008 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/04449/08/5877 – účinná od 10. 10. 2008 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/04457/08 – účinná od 31. 3. 2008 do 2. 4. 2048
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. 33200/4793/08/5678 – účinná od 19. 1. 2009 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. 33200/5001/08 – účinná od 12. 12. 2008 na dobu neurčitou
„Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ č. VB/S24/1010230 – účinná od 23. 11. 2010
„Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“ č. VB/S24/1320548 – účinná od 8. 3. 2013
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/06487/1006936 – účinná od 21. 5. 2010 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/07210/1110903 – účinná od 12. 5. 2011 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/08100/1215718 – účinná od 6. 6. 2012 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/08212/1216021 – účinná od 20. 4. 2012 na dobu neurčitou
„Smlouva o zřízení věcného břemene“ č. VV/G33/09086/1321312 – účinná od 13. 5. 2013 na dobu neurčitou
„Nájemní smlouva“ č. NO21111/011 – účinná od 1. 4. 2011 na dobu neurčitou
„Smlouva o podnájmu distribuční soustavy“ č. N21112/012 – účinná od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2013
„Nájemní smlouva“ č. NO21112/016 – účinná od 1. 11. 2012 do 30. 6. 2013
„Nájemní smlouva“ č. NO21112/017 – účinná od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2013
„Nájemní smlouva“ č. NVS24/1321673 – účinná od 1. 5. 2013 do 30. 11. 2013
„Smlouva o úvěru č. 1/2011“ č. PS20000011/028 – účinná od 28. 11. 2011 do 30. 11. 2014
Dodatek č. 1 – účinný od 29. 11. 2011
Dodatek č. 2 – účinný od 29. 11. 2012
„Smlouva o úvěru č. 1/2012“ č. PS20000012/032 – účinná od 28. 6. 2012 do 29. 6. 2015
Dodatek č. 1 – účinný od 29. 6. 2012
„Rámcová smlouva o poskytování služby instalace GPRS modulu“ č. PS20000013/033 – účinná od 25. 10. 2013 na dobu neurčitou
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II. Smluvní vztahy s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou
PREměření, a. s.
„Smlouva o poskytování služeb“ č. S252007/002, C00270/07 – účinná od 1. 1. 2007 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 1. 1. 2008
Dodatek č. 2 – účinný od 1. 1. 2009
Dodatek č. 3 – účinný od 1. 1. 2010
Dodatek č. 4 – účinný od 1. 1. 2011
Dodatek č. 5 – účinný od 1. 7. 2011
Dodatek č. 6 – účinný od 1. 1. 2012
Dodatek č. 7 – účinný od 1. 1. 2013
Dodatek č. 8 – účinný od 1. 6. 2013
„Smlouva na dodávky nefunkčních měřících přístrojů“ č. S252007/003, C00261/06 – účinná od 30. 12. 2006 na dobu neurčitou
„Smlouva na dodávky použitých měřících přístrojů“ č. S252007/004, C00260/06 – účinná od 30. 12. 2006 na dobu neurčitou
„Smlouva o dílo“ č. P20006/19, C00203/06 – účinná od 1. 3. 2006 na dobu neurčitou
Dodatek č. 1 – účinný od 2. 1. 2008
„Smlouva o nájmu pozemku“ č. N21110/016, C00418/10 – účinná od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2030
„Smlouva o nájmu pozemku“ č. NO21110/004, C00438/10 – účinná od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2030
„Smlouva o nájmu pozemku“ č. N21110/039, C00436/10 – účinná od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2035
Dodatek č. 1 – účinný od 9. 12. 2010
„Smlouva o nájmu části nemovitosti“ č. NO21110/005, C00439/10 – účinná od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2035
Dodatek č. 1 – účinný od 9. 12. 2010
„Smlouva na dodávku měřících zařízení“ č. KV/S21/1322449, 6143 – účinná od 10. 1. 2013 do 31. 12. 2013
„Smlouva o připojení k distribuční soustavě na hladině NN“ č. 6149169/2010 (C00422/10) (FVE Jinonice) – účinná od 26. 5. 2010
na dobu neurčitou
„Smlouva o připojení k distribuční soustavě na hladině NN“ č. 6168552/2010 (C00442/10) (FVE Lhotka) – účinná od 4. 8. 2010
na dobu neurčitou
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200011/003, C00478/11
– účinná od 13. 4. 2011 do 28. 2. 2013
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200012/003, C00564/12
– účinná od 2. 3. 2012 do 28. 2. 2013
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200012/002, C00571/12
– účinná od 10. 4. 2012 do 28. 2. 2013
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200012/005, C00619/13
– účinná od 20. 6. 2011 do 28. 2. 2013
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200012/004, C00620/13
– účinná od 1. 2. 2011 do 28. 2. 2013
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200013/002, C00632/13
– účinná od 1. 3. 2013 do 3. 12. 2015
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„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200013/003, C00628/13
– účinná od 1. 3. 2013 do 16. 4. 2014
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200013/004, C00623/13
– účinná od 18. 2. 2013 do 28. 2. 2016
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200013/005, C00629/13
– účinná od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2016
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200013/006, C00630/13
– účinná od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2016
„Smlouva o spolupráci při provádění prací na neměřených částech odběrného elektrického zařízení“ č. PS20200013/007, C00631/13
– účinná od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2016
„Smlouva o zpracování osobních údajů“ č. PS20000013/038, C00627/13 – účinná od 1. 3. 2013 do doby účinnosti smluv o spolupráci

eYello CZ, a. s.
Leasingové smlouvy č. 0300005 až 0300014 – účinné od 1. 2. 2003
Leasingová smlouva č. 0400006 – účinná od 1. 2. 2004
Leasingové smlouvy č. 0500001 až 0500003 – účinné od 1. 2. 2005

III. Komentář statutárního orgánu
V návaznosti na § 66a odst. 9 obchodního zákoníku byly za poslední účetní období mezi společností Pražská energetika, a. s., jako ovládající
osobou a společností PREdistribuce, a. s., jako ovládanou osobou, a dále mezi společností PREdistribuce, a. s., jako ovládanou propojenou
osobou a osobami ovládanými, propojenými, a to společnostmi PREměření, a. s., a eYello CZ, a. s., uzavřeny nebo byly již platné a účinné
výše uvedené smlouvy.
Z plnění těchto smluv nevznikla společnosti PREdistribuce, a. s., majetková újma, ani nebylo poskytnuto žádné protiplnění, které by
bylo z hlediska společnosti PREdistribuce, a. s., nevýhodné. Z těchto důvodů není nutné uzavírat mezi uvedenými společnostmi smlouvu
o úhradě majetkové újmy a ani taková újma nemusela být do konce roku 2013 společnostem Pražská energetika, a. s., PREměření, a. s.,
a eYello CZ, a. s., hrazena. Výše uvedené obchodní smlouvy byly uzavírány na základě obvyklých obchodních zvyklostí, bez zvýhodnění jedné
nebo druhé smluvní strany.
V Praze dne 28. 2. 2014

Ing. Milan Hampl	Mgr. Petr Dražil
předseda představenstva
místopředseda představenstva
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Zpráva
dozorčí rady
V roce 2013 plnila dozorčí rada úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona a stanov společnosti. Dozorčí rada dohlížela v souladu s § 197–§ 201
zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění na výkon působnosti představenstva, na uskutečňování podnikatelské činnosti, naplňování pokynů
valné hromady společnosti a posuzování podnikatelských záměrů. Dozorčí rada se ke svému jednání sešla za rok 2013 čtyřikrát.
Dozorčí rada se na svých zasedáních průběžně seznamovala s hospodářskými výsledky společnosti včetně organizačních a personálních
záležitostí. Během zasedání byla seznamována s plněním investičního plánu a schvalovala návrhy investičních záměrů předložených
představenstvem společnosti.
Dozorčí rada projednala a přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2012 a seznámila se s výrokem auditora k této řádné účetní závěrce.
Dozorčí rada dále projednala a přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2012.
Dále dozorčí rada mimo jiné schválila:
—— jmenovité úkoly ředitele společnosti pro rok 2013,
—— vyhodnocení úkolů ředitele společnosti za rok 2012,
—— text výroční zprávy společnosti za rok 2012.
Na svých zasedáních konaných v roce 2014 dozorčí rada projednala a přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v souladu s § 66a odst. 9 obchodního zákoníku
za rok 2013, řádnou účetní závěrku za rok 2013 a seznámila se s výrokem auditora k této řádné účetní závěrce; schválila text výroční zprávy
za rok 2013, jmenovité úkoly ředitele společnosti pro rok 2014 a vyhodnocení úkolů ředitele společnosti za rok 2013.
Dozorčí rada konstatuje, že hospodářské výsledky společnosti v roce 2013 byly velmi dobré a vyslovuje za ně členům představenstva
i zaměstnancům společnosti poděkování.

V Praze dne 24. 4. 2014

Ing. Pavel Elis, MBA
předseda dozorčí rady
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Zpráva
nezávislého auditora
Pro akcionáře společnosti PREdistribuce, a.s.
Se sídlem: Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo: 273 76 516

Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 25. února 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách 58 až 75,
zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PREdistribuce, a.s. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2013, výkaz zisku a ztráty,
přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce.
Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní
závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro
sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti PREdistribuce, a.s. k 31. prosinci 2013 a její
finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.“

57

V ýroční zpráva 2013 / PREdistribuce a. s.
Zpráva nezávislého auditora

Zpráva o zprávě o vztazích
Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti PREdistribuce, a.s.
za rok končící k 31. prosinci 2013, která je součástí této výroční zprávy na stranách 50 až 54. Za sestavení této zprávy o vztazích je
odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.
Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským Standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom
plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření
věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok
auditora.
Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými
osobami společnosti PREdistribuce, a.s. za rok končící k 31. prosinci 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.
Společnost se rozhodla neuvést hodnoty plnění v rámci uvedených smluv s odkazem na obchodní tajemství.
Zpráva o vztazích byla sestavena v souladu s ustanoveními § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti k 31. prosinci 2013 s účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný
statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené
ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních)
ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.
V Praze dne 30. května 2014
Auditorská společnost:

Statutární auditor:

Deloitte Audit s.r.o.
oprávnění č. 79

Václav Loubek
oprávnění č. 2037
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Samostatná
účetní závěrka v plném znění
ke dni 31. 12. 2013
Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč)
Označ.

Text

Pozn.

2013

2012

I. 1.

Tržby za distribuční služby ve Skupině

7 700 287

6 872 679

I. 2.

Tržby za distribuční služby mimo Skupinu

2 997 136

2 433 296

A.

Náklady na přenosové a systémové služby

-6 052 255

-4 899 985

+

Obchodní marže

(1)

4 645 168

4 405 990

II.

Výnosy z ostatních služeb

(1)

33 580

34 881

(3)

-1 491 412

-1 595 452

B.

Výkonová spotřeba

B. 1.

Spotřeba materiálu a energie

B. 2.

Nakoupené služby

+

Přidaná hodnota

C.

Osobní náklady

C. 1.

Mzdové náklady

C. 2.

Odměny členům orgánů společnosti

C. 3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C. 4.
D.
E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

III.
III. 1.
III. 2.

Tržby z prodeje materiálu

F.

Zůstatková cena prodaného majetku

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek

IV.

Ostatní provozní výnosy

H.

Ostatní provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření

N.

Nákladové úroky

XI.

Ostatní finanční výnosy

O.

Ostatní finanční náklady

*

Finanční výsledek hospodaření

Q.

Daň z příjmu za běžnou činnost

(2)

-50 186

-48 067

-1 441 226

-1 547 385

3 187 336

2 845 419

-421 420

-409 758

-283 868

-277 741

-3 212

-3 141

-101 479

-97 775

Sociální náklady

-32 861

-31 101

Daně a poplatky

-7 135

-14 547

-1 398 977

-1 325 920

Tržby z prodeje majetku a materiálu

5 085

6 780

Tržby z prodeje majetku

2 517

6 762

(6, 7)

(1)

(4)

(5)

2 568

18

-3 420

-18 010

1 057

5 013

234 294

222 502

-26 487

-21 855

1 570 333

1 289 624

-44 528

-59 732

32

7

-242

-213

-44 738

-59 938

-292 709

-237 092

-290 962

-236 984

-1 747

-108

Q. 1.

– splatná

Q. 2.

– odložená

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

1 232 886

992 594

****

Výsledek hospodaření za účetní období

1 232 886

992 594
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Rozvaha (tis. Kč)
2013
Označ.

Text

Pozn.

AKTIVA CELKEM
B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B. I. 2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3.

Software

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B. II. 1.

Pozemky

(7)

(6)

2012

Brutto

Korekce

Netto

Netto

50 064 447

-21 894 565

28 169 882

27 437 333

47 525 347

-21 871 790

25 653 557

25 281 023

26 997

-16 377

10 620

33 963

24 821

-16 295

8 526

13 380

82

-82

-

-

2 094

-

2 094

20 583

47 498 250

-21 855 413

25 642 837

25 246 960

566 901

-

566 901

564 062

2a.

Kabelové a venkovní vedení

19 975 987

-7 905 810

12 070 177

11 928 020

2b.

Energetické stavby

13 647 033

-6 915 592

6 731 441

6 729 566

3a.

Technologie transformoven a rozvoden

8 672 285

-4 289 239

4 383 046

4 425 002

3b.

Dispečerská a řídící technika

1 704 285

-1 250 777

453 508

400 640

3c.

Ostatní zařízení a vybavení

6.

Jiný DLHM – elektroměry v síti

7b.
8.
B. III.

280 813

-173 708

107 105

106 247

1 946 243

-1 320 287

625 956

665 596

Ostatní nedokončený DLHM

658 748

-

658 748

383 208

Poskytnuté zálohy na DLHM

45 955

-

45 955

44 619

100

-

100

100

Dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

2 529 525

-22 775

2 506 750

2 153 421

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

32

-

32

32

C. II. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

18

-

18

18

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

14

-

14

14
2 151 648

5.
C. III.

Krátkodobé pohledávky

C. III. 1.

Pohledávky z obchodních vztahů

2.

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

6.

Stát – daňové pohledávky

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

2 529 146

-22 775

2 506 371

(8)

138 193

-22 775

115 418

91 975

(16)

46 880

-

46 880

21 686

(16)

-

-

-

12 790

1 494

-

1 494

1 599

8.

Dohadné účty aktivní

2 341 721

-

2 341 721

2 022 511

9.

Jiné pohledávky

858

-

858

1 087

C. IV.

Peníze

347

-

347

1 741

D. I.

Časové rozlišení

9 575

-

9 575

2 889

D. I. 1.

Náklady příštích období

9 575

-

9 575

2 889
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označ.

Text

Pozn.

PASIVA CELKEM
A.

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

A. III

Zákonný rezervní fond

A. IV.

Nerozdělený zisk minulých let

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účet. období

B.

Cizí zdroje

B. I.

Ostatní rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky

B. II. 2.

Závazky – ovládající a řídící osoba

9.

Jiné závazky

10.

Odložený daňový závazek

(9)

(10)

2013

2012

28 169 882

27 437 333

19 409 289

19 118 603

17 707 934

17 707 934

468 000

418 000

469

75

1 232 886

992 594

6 943 181

6 493 088

215 173

216 528

5 156 250

5 146 927

(16)

2 200 000

2 200 000

7 577

-

(11)

2 948 673

2 946 927

B. III.

Krátkodobé závazky

1 571 758

1 129 633

B. III. 1.

Závazky z obchodních vztahů

(12)

541 228

258 788

Závazky – ovládající a řídící osoba

(16)

784 172

765 229

2.
5.

Závazky k zaměstnancům

15 810

15 924

6.

Závazky ze soc. zabezp. a zdrav. pojištění

(5)

9 346

9 778

7.

Stát – daňové závazky a dotace

(5)

120 565

7 374

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

99 717

71 620

9.

Dohadné účty pasivní

C. I.

Časové rozlišení

C. I. 1.

Výdaje příštích období

2.

Výnosy příštích období

(13)

920

920

1 817 412

1 825 642

17 336

25 251

1 800 076

1 800 391
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Výkaz o peněžních tocích (tis. Kč)
Pozn.
Počáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů

2013

2012

1 741

183 710

10 321 829

9 285 261

Provozní činnost
Příjmy z prodeje distribučních služeb
Spotřeba elektřiny na ztráty v sítích
Výdaje za nákup přenosových a systémových služeb
Čistý příjem z prodeje distribučních služeb
Výdaje ve Skupině

-575 045

-587 381

-5 179 924

-4 286 826

(1)

4 566 860

4 411 054

(16)

-981 225

-1 046 004

Ostatní provozní příjmy

(1)

55 351

44 630

Provozní výdaje

(3)

-454 565

-545 880

25 172

57 592

(2)

-410 166

-397 241

Daně přímé

(5)

-246 246

-331 907

Finanční příjmy a výdaje

(4)

-48 710

-58 186

2 506 471

2 134 059

Krátkodobé změny pracovního kapitálu
Osobní výdaje

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Investiční činnost
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Příjmy z investičních příspěvků

2 846

34 754

(6,7)

-1 767 927

-1 841 068

(13)

187 393

183 131

-1 577 688

-1 623 184

-942 200

-1 076 200

12 023

-16 644

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Finanční činnost
Vyplacená dividenda a tantiémy
Cash pooling ve Skupině
Úvěry ve Skupině
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů
Konečný stav peněz a peněžních ekvivalentů

(16)

-

400 000

-930 177

-692 844

-1 394

-181 969

347

1 741

62

V ýroční zpráva 2013 / PREdistribuce a. s.
Samostatná účetní závěrk a v plném znění ke dni 31. 12. 2013

Příloha samostatné účetní závěrky – rok končící 31. 12. 2013
Všeobecné údaje
Založení a charakteristika společnosti
PREdistribuce, a. s., (dále jen „PREdi“ nebo „Společnost“) byla založena jako akciová společnost 16. srpna 2005 a byla zapsána
do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze 7. září 2005.
Sídlo Společnosti je Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 27376516.
Hlavním předmětem činnosti Společnosti je distribuce elektřiny v regionu hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy o rozloze
přibližně 505 km2. Tyto činnosti reprezentují podstatnou část výnosů Společnosti. Distribuce elektřiny se uskutečňuje ve veřejném zájmu
a práva a povinnosti spojená s touto činností kromě obecných právních předpisů upravuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. v platném
znění a jeho prováděcí předpisy.
Statutární a dozorčí orgány k 31. 12. 2013
Představenstvo
Ing. Milan Hampl

Předseda představenstva a ředitel Společnosti

Mgr. Petr Dražil

Místopředseda představenstva a vedoucí sekce Správa sítě

Dipl. Ing. Christian Franz-Josef Schorn

Člen představenstva, EnBW AG, SRN

Ing. Miloš Langr

Člen představenstva

Dozorčí rada
Ing. Pavel Elis, MBA

Předseda dozorčí rady, předseda představenstva a generální ředitel PRE

Dipl. Phys. Hermann Lüschen
Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda

Místopředseda dozorčí rady, SRN
Člen dozorčí rady, místopředseda představenstva a obchodní ředitel PRE

Ing. Karel Urban

Člen dozorčí rady, zaměstnanec Společnosti

Ing. Radek Hanuš, Ph.D.

Člen dozorčí rady, zaměstnanec Společnosti

Ing. Drahomír Ruta

Jediným akcionářem Společnosti je společnost Pražská energetika, a. s.
Organizační struktura Společnosti
Řediteli Společnosti je přímo podřízeno 5 sekcí:
—— Správa sítě
—— Řízení sítí
—— Provoz sítí
—— Řízení aktiv sítě
—— Přístup k síti a ekonomika

Člen dozorčí rady
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Účetní zásady
Prohlášení o shodě
Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Východiska přípravy účetní závěrky
Hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč (tis. Kč) nebo milionech Kč (mil. Kč). Účetnictví respektuje obecné účetní zásady,
především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Přepočet cizích měn
Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se v průběhu roku přepočítávají denním směnným kurzem devizového trhu vyhlašovaným
Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně
jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku
hospodaření.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Majetek ve vlastnictví Společnosti
Nakupovaný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady spojené s pořízením. Hmotný, resp.
nehmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně nad 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován
v rozvaze. Pořizovací cena neobsahuje investiční příspěvky (viz níže). Společnost využila možnosti kapitalizovat úroky dle vyhlášky
č. 500/2002 Sb., § 47 v platném znění.
Majetek zařazený vkladem do Společnosti a majetek, který již byl před pořízením Společností v užívání jiných subjektů, je oceněn znaleckým
posudkem. K datu pořízení majetku je účtována pořizovací cena a opotřebení v důsledku užívání pořízeného majetku předchozími subjekty.
Ocenění hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé a nepřímé náklady bezprostředně související
s vytvořením tohoto majetku.
Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek
Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 000 Kč do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok je klasifikován jako drobný hmotný
majetek a SW-vybavení v ceně do 60 000 Kč je klasifikováno jako drobný nehmotný majetek. Nákup tohoto majetku se účtuje na vrub
nákladů a jeho fyzický stav je veden v podrozvahové evidenci. Výjimkou z tohoto pravidla jsou elektroměry, které jsou vykazovány
a odpisovány jako dlouhodobý hmotný majetek.
Te c h n i c k á z h o d n o c e n í
Významné výdaje vynaložené na výměnu části jednotlivých položek dlouhodobého majetku navyšují zůstatkovou účetní hodnotu daného
odpisovaného majetku. Ostatní následné výdaje jsou kapitalizovány pouze v případě, že se tím zvýší budoucí ekonomická hodnota daného
majetku. Výdaje související s běžnými opravami a údržbou jsou účtovány do nákladů.
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Odpisy
Dlouhodobý majetek Společnosti je účetně odpisován lineárně s použitím následujících dob odpisování:
Kategorie majetku

Doba odpisu v letech

Budovy a haly

50

Kabelové tunely, kabelové a venkovní vedení

40

Optokabely

30

Energetická zařízení

15, 25, 30

Pracovní stroje a zařízení

10, 12 a 20

Telekomunikační zařízení

4, 15

Přístroje a zvláštní technická zařízení, sdělovací kabely
Elektroměry

10
10, 12 a 16

Inventář
Hardware, software

6, 8
4

Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou sníženou o opravné položky.
Investiční příspěvky
Odběratelé se podílejí na úhradě účelně vynaložených nákladů Společnosti na připojení a zajištění požadovaného příkonu. Povinnost úhrady
vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 51/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato úhrada se účtuje jako výnosy příštích období
s časovým rozlišením na 20 let.
Peníze a peněžní ekvivalenty
Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí hotovost, peníze na cestě, vklady na běžných bankovních účtech a další krátkodobá vysoce
likvidní finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být okamžitě převedena na hotovost.
Ztráty ze snížení hodnoty aktiv
Při ocenění aktiv (s výjimkou odložené daňové pohledávky) k rozvahovému dni se zkoumá, zda u jednotlivých položek existuje indikace
snížení jejich hodnoty. Pokud ano, je u příslušného aktiva účtováno snížení hodnoty pomocí opravné položky.
Akciový kapitál
Emitované akcie
Společnost emitovala kmenové akcie znějící na jméno (viz bod „Vlastní kapitál“).
Dividendy
Dividendy se vykáží jako závazek v období, ve kterém bylo schváleno rozdělení zisku.
Cash pooling
Společnost je zapojena do systému cash poolingu mateřské společnosti. Úroky z cash poolingu jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty jako
výnosové, případně nákladové úroky. Zůstatek peněžních prostředků cash poolingu je vykázán jako pohledávka nebo závazek vůči mateřské
společnosti.
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Rezervy
Rezerva je vykázána v rozvaze tehdy, pokud vznikl Společnosti právní nebo konstruktivní závazek jako výsledek minulých událostí a je
pravděpodobné, že peněžní toky poplynou ven ze Společnosti.
Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky jsou oceněny nominální hodnotou.
Výnosy
Výnosy z prodané distribuce jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku poskytnutí služby.
Náklady
Operativní leasing
Splátky operativního leasingu jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání pronájmu. Jedná se zejména o nájem
administrativních budov, kabelových tunelů a nebytových prostor, kde jsou umístěny trafostanice VN/NN.
Finanční leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje časově rozlišené leasingové splátky do nákladů, při ukončení nájmu a uplatnění
možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní, případně v reprodukční ceně.
Daň z příjmů
Daň z příjmů běžného období je vykázána ve výkazu zisku a ztráty a zahrnuje splatnou a odloženou daň.
Splatnou daní se rozumí daňová povinnost plynoucí z hospodaření v běžném roce a dále doplatky (resp. přeplatky) daně z minulých období
vyplývající z rozdílu mezi odhadovanou a skutečnou daní v minulých obdobích.
Odložená daň je stanovena rozvahovou metodou, a to na základě přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou
všech rozvahových položek. Při výpočtu je použita daňová sazba, která bude podle očekávání platit v období, kdy dojde k realizaci těchto
přechodných rozdílů.
Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze v rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že tato pohledávka bude v dohledné budoucnosti
realizována.
Výkaz o peněžních tocích
Společnost sestavuje výkaz o peněžních tocích přímou metodou. Výkaz sestavený přímou metodou přináší více informací pro operativní
řízení podniku.
Důležité účetní odhady
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení Společnosti stanovilo tyto odhady
a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty
v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. Za nejvýznamnější oblast podléhající použití odhadů považuje Společnost stanovení
výše nevyfakturované distribuce elektrické energie. Její přírůstek se stanovuje bilanční metodou, a to jako rozdíl mezi celkovými
vstupy a výstupy elektřiny včetně ztrát a vlastní spotřeby v daném období. Celkový koncový stav je navíc ověřován kontrolním výpočtem
v zákaznickém systému.
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Obsah přílohy účetní závěrky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Výnosy
Osobní náklady
Náklady na nákup materiálu, služeb a energií
Nákladové úroky
Daň z příjmů
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Pohledávky z obchodních vztahů
Vlastní kapitál
Rezervy
Odložený daňový závazek
Závazky z obchodních vztahů
Přechodná pasiva
Najatý majetek
Spřízněné strany
Vztahy ve Skupině
Významné události po datu účetní závěrky

(1) Výnosy (tis. Kč)
Výnosy a náklady související s dodávkou distribučních služeb

2013

2012

Prodej distribučních a systémových služeb B2B

4 258 326

3 660 339

Prodej distribučních a systémových služeb B2C (včetně B2B NN)

6 384 274

5 602 386

Ostatní výnosy

54 823

43 250

Výnosy celkem

10 697 423

9 305 975

Náklady na nákup distribučních a systémových služeb

-6 052 255

-4 899 985

4 645 168

4 405 990

2013

2012

Výnosy z poskytnutých služeb ve Skupině

20 668

19 369

Výnosy z poskytnutých služeb mimo Skupinu

12 912

15 512

Hrubý zisk z prodeje distribučních služeb
Ostatní výnosy

z toho: servisní a montážní práce
pronájem
Celkem
Ostatní provozní výnosy
Zúčtování připojovacích příspěvků
Náhrady za neoprávněné odběry

4 917

9 660

4 223

4 200

33 580

34 881

2013

2012

188 460

179 102

24 887

27 329

Ostatní

20 947

16 071

Celkem

234 294

222 502
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(2) Osobní náklady (tis. Kč)

Průměrný počet
Mzdy
Mzdy vyplacené v závislosti na splnění cíle
Pojištění
Odměny členům orgánů Společnosti
Ostatní sociální náklady (dle kolektivní smlouvy) *
Celkem

2013

2012

Zaměstnanci vč. managementu

Zaměstnanci vč. managementu

515

511

259 906

251 071

23 961

26 670

101 479

97 775

3 213

3 141

32 861

31 101

421 420

409 758

*) J edná se především o náklady na odstupné a zaměstnanecké požitky definované kolektivní smlouvou, zejména příspěvky na stravování, odměny vyplacené
zaměstnancům v souvislosti s pracovními a životními jubilei, s odchodem do důchodu a příspěvky na penzijní připojištění.

(3) Náklady na nákup materiálu, služeb a energií (tis. Kč)

Služby mateřské společnosti

2013

2012

629 779

685 015

Pronájem technologií a technologických celků

24 492

35 692

Pronájem nebytových prostor

71 862

71 830

Pronájem vozidel
Montážní práce a odečty
Ostatní
Náklady na nákup materiálu, služeb a energie ve Skupině

21 370

21 133

222 304

214 162

11 736

12 810

981 543

1 040 642

Spotřeba materiálu a energie

45 206

42 765

Opravy dlouhodobého majetku

257 497

308 727

96 486

93 470

Pronájem kabelových tunelů
Pronájem nebytových prostor

34 817

37 559

Ostatní

75 863

72 289

Náklady na nákup materiálu, služeb a energie mimo Skupinu
Celkem

509 869

554 810

1 491 412

1 595 452
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(4) Nákladové úroky (tis. Kč)

Nákladové úroky: z cash poolingu
z půjček ve Skupině

2013

2012

-4 930

-7 666

-52 156

-65 136

k zaměstnaneckým požitkům *

-1 748

-1 621

kapitalizované úroky

14 309

14 691

ostatní
Celkem (netto)

-3

-

-44 528

-59 732

*) Vyjadřuje nárůst současné hodnoty závazků z definovaných zaměstnaneckých požitků vlivem přiblížení výplatního termínu požitků o jedno období.

(5) Daň z příjmů (tis. Kč)
Efektivní daňová sazba
Výsledek hospodaření za účetní období
Daň z příjmu za běžnou činnost
Daň z příjmu za mimořádnou činnost
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů při užití platné sazby daně z příjmů
Efekt z trvale daňově neúčinných položek
Opravy odhadu daně minulých období
Celková daň z příjmů/ efektivní daňová sazba

2013
992 594

292 709

237 092

-

-

1 525 595

1 229 686

289 863

19,00 %

233 640

19,00 %

1 984

0,13 %

3 268

0,27 %

862

0,06 %

184

0,01 %

292 709

19,19 %

237 092

19,28 %

Závazky vůči státu
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát – daňové závazky *)
*) Zahrnuje zejména daň z příjmů právnických osob a DPH v roce 2013 a daň z příjmu fyzických osob a DPH v roce 2012.

Žádné z uvedených závazků nebyly po lhůtě splatnosti

2012

1 232 886

2013

2012

9 346

9 778

120 565

7 374
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(6) Dlouhodobý hmotný majetek (mil. Kč)

Pozemky

Energetické
stavby

Kabelové
a venkovní
vedení

Telekomunikační
technologie a IT

Elektroměry

Ostatní

Nedokončené
investice

Celkem

Pořizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2011

474,2

21 254,0

18 947,8

1 620,1

1 917,3

240,8

413,3

44 867,5

Přírůstky

90,3

558,1

562,6

102,9

67,9

11,9

263,2

1 656,9

Úbytky

-0,8

-89,2

-107,6

-57,6

-87,1

-2,7

-1,2

-346,2

0,4

120,5

77,8

13,2

22,7

16,2

-247,5

3,3

564,1

21 843,4

19 480,6

1 678,6

1 920,8

266,2

427,8

46 181,5

Stav k 31. 12. 2011

-

-10 154,0

-7 185,8

-1 250,8

-1 198,7

-148,2

-

-19 937,5

Odpisy

-

-613,0

-468,6

-83,7

-143,5

-14,3

-

-1 323,1

Oprávky k úbytkům

-

78,2

101,8

56,5

87,0

2,6

-

326,1

Přeúčtování

-

-

-

-

-

-

-

-

Stav k 31. 12. 2012

-

-10 688,8

-7 552,6

-1 278,0

-1 255,2

-159,9

-

-20 934,5

Přeúčtování
Stav k 31. 12. 2012
Oprávky

Zůst. hodnota k 31. 12. 2011

474,2

11 100,0

11 762,0

369,3

718,6

92,6

413,3

24 930,0

Zůst. hodnota k 31. 12. 2012

564,1

11 154,6

11 928,0

400,6

665,6

106,3

427,8

25 247,0

Pozemky

Energetické
stavby

Kabelové
a venkovní
vedení

Telekomunikační
technologie a IT

Elektroměry

Ostatní

Nedokončené
investice

Celkem

564,1

21 843,4

19 480,6

1 678,6

1 920,8

266,2

427,8

46 181,5

3,0

528,7

590,4

125,6

70,3

19,4

441,9

1 779,4

-0,2

-124,4

-152,8

-117,5

-76,5

-10,5

-0,6

-482,7

-

71,6

57,8

17,5

31,7

5,7

-164,4

20,0

566,9

22 319,3

19 976,0

1 704,2

1 946,3

280,8

704,7

47 498,2

Stav k 31. 12. 2012

-

-10 688,8

-7 552,6

-1 278,0

-1 255,2

-159,9

-

-20 934,5

Odpisy

-

-637,8

-506,1

-90,3

-141,0

-18,7

-

-1 393,8

Pořizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2012
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Stav k 31. 12. 2013
Oprávky

Opravné položky

-

0,6

-

-

-

-

-

0,6

Oprávky k úbytkům

-

121,2

152,8

117,5

75,9

4,9

-

472,3

Přeúčtování

-

-

-

-

-

-

-

-

Stav k 31. 12. 2013

-

-11 204,8

-7 905,9

-1 250,8

-1 320,3

-173,7

-

-21 855,4

Zůst. hodnota k 31. 12. 2012

564,1

11 154,6

11 928,0

400,6

665,6

106,3

427,8

25 247,0

Zůst. hodnota k 31. 12. 2013

566,9

11 114,5

12 070,1

453,4

626,0

107,1

704,7

25 642,8

Společnost nemá žádný majetek, který by byl v zástavě nebo jímž by bylo ručeno.
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(7) Dlouhodobý nehmotný majetek (mil. Kč)

Software

Ostatní

Nedokončené
investice

Celkem

35,2

48,6
-

Pořizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2011

0,1

13,3

Přírůstky

-

-

Úbytky

-

-

-

Přeúčtování
Stav k 31. 12. 2012

-

-

11,3

-14,6

-3,3

0,1

24,6

20,6

45,3

-0,1

-8,4

-

-8,5
-2,8

Oprávky
Stav k 31. 12. 2011
Odpisy

-

-2,8

-

Oprávky k úbytkům

-

-

-

-

Přeúčtování

-

-

-

-

-0,1

-11,2

-

-11,3

Zůst. hodnota k 31. 12. 2011

Stav k 31. 12. 2012

-

4,9

35,2

40,1

Zůst. hodnota k 31. 12. 2012

-

13,4

20,6

34,0

Software

Ostatní

Nedokončené
investice

Celkem

0,1

24,6

20,6

45,3

-

-

1,7

1,7

Pořizovací hodnota
Stav k 31. 12. 2012
Přírůstky
Úbytky

-

-

-

-

Přeúčtování *

-

0,2

-20,2

-20,0

0,1

24,8

2,1

27,0

Stav k 31. 12. 2013
Oprávky

-0,1

-11,2

-

-11,3

Odpisy

Stav k 31. 12. 2012

-

-5,1

-

-5,1

Oprávky k úbytkům

-

-

-

-

Přeúčtování

-

-

-

-

-0,1

-16,3

-

-16,4

Zůst. hodnota k 31. 12. 2012

Stav k 31. 12. 2013

-

13,4

20,6

34,0

Zůst. hodnota k 31. 12. 2013

-

8,5

2,1

10,6

*) Č ástka 20 mil. Kč představuje měrný podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním rezervovaného příkonu TR Chodov, který je součástí její pořizovací
ceny a v roce 2013 byl přeúčtován do dlouhodobého hmotného majetku.
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Drobný dlouhodobý majetek
V souladu s účetními postupy (viz Účetní zásady), je drobný dlouhodobý majetek při pořízení účtován do nákladů. Cena pořízení drobného
hmotného majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč, který je v užívání k datu účetní závěrky, je 79 071 tis. Kč (78 484 tis. Kč v roce 2012).
Společnost nevlastní žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

(8) Pohledávky z obchodních vztahů (tis. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti činily k 31. 12. 2013 v brutto hodnotě 52 814 tis. Kč (45 620 tis. Kč v roce 2012), v tom
pohledávky do 6 měsíců po splatnosti 27 349 tis. Kč (23 336 tis. Kč v roce 2012), 6–12 měsíců po splatnosti 6 029 tis. Kč (7 607 tis. Kč v roce
2012) a více než 12 měsíců po splatnosti 19 436 tis. Kč (14 677 tis. Kč v roce 2012).

(9) Vlastní kapitál (tis. Kč)
Registrovaný základní kapitál a druhy akcií k 31. 12. 2013
Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 21 549 ks akcií (21 549 ks akcií v roce 2012) o jmenovité hodnotě 821 752 Kč (821 752 Kč v roce
2012), znějících na jméno v listinné podobě.
Rozdělení zisku
O rozdělení zisku ve výši 1 232 886 tis. Kč (992 594 tis. Kč v roce 2012) rozhodne valná hromada.
Výkaz o změnách vlastního kapitálu

Zůstatek k 31. 12. 2011

Základní
kapitál

Rezervní
fond

Výsledek
hospodaření

Nerozdělený
zisk

Vlastní kapitál
celkem
19 202 209

17 707 934

361 000

1 133 172

103

Tvorba rezervního fondu

-

57 000

-57 000

-

-

Výplata dividend

-

-

-1 063 000

-

-1 063 000

Výplata tantiém

-

-

-13 200

-

-13 200

Nerozdělený zisk

-

-

28

-28

-

Čistý zisk roku 2012

-

-

992 594

-

992 594
19 118 603

Zůstatek k 31. 12. 2012

17 707 934

418 000

992 594

75

Tvorba rezervního fondu

-

50 000

-50 000

-

-

Výplata dividend

-

-

-929 000

-

-929 000

Výplata tantiém

-

-

-13 200

-

-13 200

Nerozdělený zisk

-

-

-394

394

-

Čistý zisk roku 2013

-

-

1 232 886

-

1 232 886

17 707 934

468 000

1 232 886

469

19 409 289

Zůstatek k 31. 12. 2013
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(10) Rezervy (tis. Kč)
Podnikatelská
rizika

Mzdy

Zaměstnanecké
požitky

Celkem

72 811

42 377

103 397

218 585

-

-

25 230

25 230

Čerpání rezerv v běžném roce

-6 173

-11 611

-9 503

-27 287

Zůstatek k 31. 12. 2012

66 638

30 766

119 124

216 528

Zůstatek k 31. 12. 2011
Tvorba rezerv v běžném roce

-

-

6 704

6 704

Čerpání rezerv v běžném roce

Tvorba rezerv v běžném roce

-4 049

4 236

-8 246

-8 059

Zůstatek k 31. 12. 2013

62 589

35 002

117 582

215 173

Dlouhodobé rezervy

62 589

-

106 988

169 577

Krátkodobé rezervy
Celkem

-

35 002

10 594

45 596

62 589

35 002

117 582

215 173

Rezervy zahrnují následující tituly:
—— Podnikatelská rizika – vyplývají z provozování dlouhodobých aktiv.
—— Mzdy – zahrnuje mzdy vyplácené v závislosti na splnění cíle.
—— Z aměstnanecké požitky – představují rezervu na budoucí závazky vyplývající z kolektivní smlouvy, zejména odměny při odchodu
do důchodu, odměny při pracovních a životních jubileích a nevyčerpané volitelné benefity. Dlouhodobá část těchto závazků byla
diskontována k datu závěrky.

(11) Odložený daňový závazek (tis. Kč)
Odložené daňové pohledávky a závazky vykázané v rozvaze:
Odložené daňové pohledávky (-) a závazky (+) plynoucích z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou, se vztahují k následujícím
položkám:

Dlouhodobý majetek
Pohledávky
Rezervy
Závazek dle kolektivní smlouvy
Celkem

(12) Závazky z obchodních vztahů (tis. Kč)
Společnost neeviduje žádné závazky z obchodních vztahů po splatnosti.

2013

2012

2 990 417

2 988 803

-1 525

-1 682

-18 542

-18 507

-21 677

-21 687

2 948 673

2 946 927
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(13) Přechodná pasiva (tis. Kč)
Výnosy příštích období
Zůstatek k 31. 12. 2011

1 860 537

Přijaté investiční příspěvky

183 962

Investiční příspěvky zúčtované do výnosů *

-179 102

Korekční faktor povolených výnosů

-65 006

Zůstatek k 31. 12. 2012

1 800 391

Přijaté investiční příspěvky

188 145

Investiční příspěvky zúčtované do výnosů *

-188 460

Zůstatek k 31. 12. 2013

1 800 076

*) Investiční příspěvky zúčtované do výnosů jsou součástí položky „Ostatní provozní výnosy“ výkazu zisku a ztráty.

(14) Najatý majetek (tis. Kč)
Operativní nájem
Jak je uvedeno v Účetních zásadách, Společnost má v operativním nájmu zejména kabelové kolektory pro uložení kabelů V VN a VN a dále
nebytové prostory pro trafostanice VN/NN a administrativní budovy. Smlouvy znějí na dobu neurčitou.
Celkové roční náklady týkající se těchto pronájmů činily:
2013

2012

Kabelové kolektory

96 486

93 470

Nebytové prostory

34 817

37 559

Administrativní budovy

71 862

71 830

Vozidla

21 370

21 133

224 535

223 992

Celkem

Finanční nájem
Jedná se o leasing technologií a technologických celků. Nájemné za tento majetek činilo 24 492 tis. Kč (35 692 tis. Kč v roce 2012).
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(15) Spřízněné strany (tis. Kč)
Za osoby s řídící pravomocí je považován management Společnosti (tj. ředitel Společnosti) a členové představenstva.
Členové nejužšího vedení užívají firemní osobní automobil i pro soukromé účely.
Celkové odměny členů statutárních a dozorčích orgánů a nejužšího managementu
2013
Počet osob
Odměny v tis. Kč *

2012

10

9

23 660

23 691

*) Jedná se o mzdy a odměny členům orgánů, vyplacené tantiémy a příspěvek na životní pojištění a zdravotní péči.

Transakce se členy statutárních orgánů a s výkonným managementem
Společnost evidovala k 31. 12. 2013 pohledávky za členy představenstva a dozorčí rady v celkové výši 12 tis. Kč (34 tis. Kč k 31. 12. 2012).
Tyto pohledávky byly uhrazeny v průběhu ledna 2014.

(16) Vztahy ve Skupině (tis. Kč)
Pohledávky PREdi k 31. 12.

Závazky PREdi k 31. 12.

2013

2012

2013

2012

1 982 204

1 697 761

2 964 489

2 960 381

46 877

21 686

-

-

Pohledávky/závazky z cash poolingu

-

-

747 153

735 130

Příjmy/výdaje příštích období (cash pooling)

-

-

415

484

Dlouhodobý úvěr *)

-

-

2 200 000

2 200 000

Pražská energetika, a. s.
v tom: Obchodní pohledávky/závazky

Výdaje příštích období (úroky z úvěrů)

-

-

16 921

24 767

1 935 327

1 676 075

-

-

eYello CZ, a. s.

-

141

-

-

PREměření, a. s.

3

-

37 019

30 099

1 982 207

1 697 902

3 001 508

2 990 480

Dohadné účty – nevyfakturované distribuční služby**)

Celkem

*) D
 louhodobý úvěr se skládá ze dvou částí. Úvěr na 700 mil. Kč je splatný 30. 11. 2014 a je úročen úrokovou mírou PRIBOR+1,05 % p. a., předpokládá se, že
po skončení se nahradí novým střednědobým úvěrem. Úvěr na 1 500 mil. Kč je splatný 29. 6. 2015 a je úročen úrokovou mírou PRIBOR+1,3 % p. a. Úvěry jsou určeny
na financování provozních a investičních potřeb dlužníka.
**) D ohadné účty aktivní vykázané v rozvaze činí celkem 2 341 721 tis. Kč (2 022 511 tis. Kč k 31. 12. 2012), z toho 1 935 327 tis. Kč (1 676 075 tis. Kč k 31. 12. 2012)
představují nevyfakturované distribuční služby poskytnuté společnosti Pražská energetika, a. s., a 406 173 tis. Kč (344 666 tis. Kč k 31. 12. 2012) představují
nevyfakturované distribuční služby poskytnuté mimo Skupinu PRE.
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Výnosy PREdi

Náklady/výdaje PREdi

2013

2012

2013

2012

Pražská energetika, a. s.

7 719 801

6 891 083

-2 473 638

-2 693 570

v tom: Distribuční služby

7 700 275

6 872 679

-

-

19 495

18 233

-734 747

-790 787

Elektřina pro vlastní spotřebu a ztráty

-

-

-583 718

-601 323

Materiál

-

-

-169 088

-165 624
-35

Ostatní služby, spotřeba materiálu

Dlouhodobý majetek

-

-

-1

31

171

-

-

Dividendy

-

-

-929 000

-1 063 000

Úroky z cash poolingu

-

-

-4 929

-7 665

Ostatní výnosy

-

-

-52 155

-65 136

eYello CZ, a. s.

Úroky z úvěrů

12

-

-24 493

-35 693

v tom: Distribuční služby

12

-

-

-

Služby – leasing

-

-

-24 492

-35 692

Dlouhodobý majetek

-

-

-1

-1

PREměření, a. s.

1 184

1 146

-317 303

-320 662

v tom: Služby a elektroměry

1 184

1 146

-317 303

-313 294

-

-

-

-7 368

7 720 997

6 892 229

-2 815 434

-3 049 925

FVE – povinný výkup, decentrální výroba
Celkem

Veškeré transakce se společnostmi ve Skupině byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek. Společnost neutrpěla žádnou újmu
z obchodování se spřízněnými osobami.

(17) Významné události po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
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čestné
prohlášení
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2013 odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti, které nám byly
známy, a které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti PREdistribuce, a. s., nebyly vynechány.

Ing. Jan Doležálek
Datum narození: 23. 2. 1952
Odpovědný za výroční zprávu str. 1–54, 76–78

Ing. Roman Tupý
Datum narození: 2. 2. 1963
Odpovědný za výroční zprávu str. 58–75
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Seznam
použitých zkratek
AMM
ČNB
ČR
ČSRES
ČVUT
DLHM
DŘS
DŘT
EMS
ERÚ
EU
eYello CZ, a. s .
FVE
GWh
HDO
KT
kV
MHMP
MOO
MOP
MPSV
MVA
MW
NN
OOPP
OTE
OZE
PRE
PREdi
PREm
R
RS
S
RP
ŘS
Skupina PRE
T
TPA
TR
ÚS
VN
V VN
VO
VŠ
VV

Automatic Metering Systém
Česká národní banka
Česká republika
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
České vysoké učení technické
dlouhodobý hmotný majetek
dispečerský řídicí systém
dispečerská řídicí technika
systém environmentálního managementu (systém řízení ochrany životního prostředí)
Energetický regulační úřad
Evropská unie
100 % dceřiná společnost Pražské energetiky, a. s.
fotovoltaická elektrárna
gigawatthodina
hromadné dálkové ovládání
kabelový tunel
kilovolt
Magistrát hlavního města Prahy
maloodběratel – obyvatelstvo
maloodběratel – podnikatelé
Ministerstvo práce a sociálních věcí
megavoltampér
megawatt
nízké napětí
osobní ochranné pracovní prostředky
Operátor trhu s elektřinou
obnovitelné zdroje energie
Pražská energetika, a. s.
PREdistribuce, a. s., 100 % dceřiná společnost Pražské energetiky, a. s.
PREměření, a. s., 100 % dceřiná společnost Pražské energetiky, a. s.
rozvodna
rozpínací stanice
středoškolské vzdělání
rozhodnutí představenstva
řídicí systém
PRE + PREdi + PREm + eYello CZ, a. s.
transformátor
third party access
transformovna
úplné střední vzdělání
vysoké napětí
velmi vysoké napětí
velkoodběratel
vysokoškolské vzdělání
venkovní vedení
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Adresa společnosti
a jejích pracovišť

PREdistribuce, a. s.

Adresa

PSČ

Telefon

Praha 5, Svornosti 3199/19a

150 00

840 550 055, 267 051 111

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158.
Společnost byla založena na dobu neurčitou v souladu s právním řádem ČR.
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
web:
e-mail:
w@p:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

www.pre.cz, www.predistribuce.cz
pre@pre.cz, distribuce@pre.cz, poradce@pre.cz
w@p.pre.cz
27376516
CZ27376516
ČSOB Praha-město, č. účtu: 17494043/0300

Ředitel
Správa sítě

Adresa

PSČ

Telefon

Praha 10, Na Hroudě 1492/4

100 05

267 052 000

Praha 5, Svornosti 3199/19a

150 00

267 052 601

Praha 5, Svornosti 3199/19a

150 00

267 052 100

Řízení sítí

Praha 10, Nitranská 2226/1

101 00

267 052 200

Provoz sítí

Praha 9, Novovysočanská 696/3

190 00

267 052 300

Řízení aktiv sítě

Praha 5, Svornosti 3199/19a

150 00

267 052 400

Přístup k síti a ekonomika

Praha 2, Sokolská 1264/7

120 00

267 052 500

Zákaznické centrum PRE

Praha 4, Vladimírova 18

140 00

840 550 055

Praha 1, Jungmannova 31

101 00

840 550 055

Poruchová služba

Praha 2, Kateřinská 9

120 00

1236 e-mail: poruchy@pre.cz

Zákaznická linka

Praha 10, Na Hroudě 19

100 05

840 550 055, 267 051 111

Centrum energetického poradenství

Praha 1, Jungmannova 28

101 00

840 550 055

Informace pro tisk

Praha 10, Na Hroudě 1492/4

100 05

267 051 102
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