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Jsme moderní energetická skupina s 

mezinárodní ambicí. Naší hlavní vizí je 

využít potenciál a dlouholeté zkušenosti 

v oblasti výroby elektrické energie z 

konvenčních zdrojů a podílet se na 

zajišťování spolehlivých dodávek a 

stability přenosové soustavy v období 

postupného přechodu k obnovitelným 

zdrojům energie. 

V uplynulém roce jsme se rozhodli 

expandovat a začali jsme aktivně 

vyhledávat vhodné akviziční příležitosti v 

Evropě i ve světě. Náš zájem se soustředí 

především na oblast konvenčních zdrojů 

energie, ale zajímají nás také moderní 

technologie v energetice, jako jsou 

např. bateriová úložiště, ukládání a 

přepracování CO
2
 a další. 

V České republice provozujeme uhelnou 

elektrárnu ve Chvaleticích. Ta aktuálně 

prochází rozsáhlou modernizací s cílem 

snížit emise a naplnit přísné evropské 

parametry v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

Skupina se dále zaměřuje na těžbu a 

úpravu hnědého uhlí a obchoduje s 

komoditami na celoevropské úrovni. 

Součástí plánu rozvoje skupiny bylo 

v loňském roce zejména dokončení 

transformace obchodních aktivit. 

Veškeré činnosti v oblasti obchodování s 

elektřinou, uhlím i emisními povolenkami 

tak převzala společnost Sev.en 

Commodities. Jejím prostřednictvím 

můžeme řídit své obchodní aktivity s 

maximální efektivitou.

K cílům roku 2019 patří zejména 

úspěšné završení zahájené akvizice 

50% podílu akcií energetické skupiny 

Intergen, jejíž klíčovou součástí je 

2490 MW instalovaného výkonu v 

plynových elektrárnách ve Velké Británii. 

Sev.en Energy tím výrazně mění podíl 

jednotlivých paliv při výrobě elektřiny, a 

to na 54 % : 46 % ve prospěch plynu. 

Důležitým úkolem je také pokračování 

oprav elektrárny ve Chvaleticích i další 

zlepšení v oblasti řízení skupiny tak, 

aby byla připravena obstát ve stále 

náročnějších podmínkách energetického 

trhu. 

Představení  
skupiny
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Hlavním předmětem podnikání 

společnosti Sev.en EC, a.s. jsou 

výroba elektřiny a tepelné energie, 

obchod s elektřinou a rozvod 

tepelné energie. 

Společnost Sev.en EC, a.s., provozuje 

hnědouhelnou elektrárnu ve východních 

Čechách spalující severočeské hnědé 

uhlí. Výroba elektrické energie ve 

čtyřech 205MW blocích umožňuje 

nabízet kombinaci standardních 

produktů v základním (24 hod.) 

a špičkovém (12 hod.) zatížení s 

dynamickým výkonem od 100 do 

820 MW. 

Sev.en EC, a.s. je nejdůležitějším zdrojem 

elektrické energie v Pardubickém 

kraji. Jako jediná elektrárna v kraji má 

certifikaci na „start ze tmy“ a ostrovní 

provoz a je schopna v případě blackoutu 

nebo ohrožení energetické sítě 

zajistit dodávky elektrické energie do 

strategických míst Pardubického kraje 

(nemocnice, podniky, úřady).

Elektrárna zajišťuje kromě výroby 

elektrické energie i dodávky tepla. 

Společnost produkuje a nabízí k prodeji 

plně certifikované vedlejší energetické 

produkty po spalování, jimiž jsou struska, 

popílek, energosádrovec a stabilizát.

Sev.en EC, a.s. je certifikována v 

oblasti EMS a je držitelem certifikátu 

Bezpečný podnik. Společnost je jedním 

z nejvýznamnějších zaměstnavatelů 

na Přeloučsku a formou sponzorství 

podporuje region v mnoha oblastech.

Poslání Sev.en EC, a.s.

Zajišťovat bezpečné a spolehlivé 

dodávky elektrické energie a tepla 

zákazníkům při minimalizaci sociálních 

a environmentálních dopadů výroby.

Základní údaje o společnosti Předmět podnikání

Název společnosti: . . . . . . . . Sev.en EC, a.s.

Sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice

Právní forma: . . . . . . . . . . . . . . akciová společnost

Identifikační číslo: . . . . . . . . . 28786009

Společnost je zapsána: . . . Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 2905

Bankovní spojení:  . . . . . . . . . Československá obchodní banka, a.s., Praha

Číslo účtu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117517863/0300 (CZK)

Číslo účtu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12484280/0300 (EUR)

Internet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.7energy.com

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 101 111

Předmětem podnikání společnosti  

Sev.en EC, a.s. je:

• výroba elektřiny, 

• rozvod tepelné energie, 

• výroba tepelné energie, 

• vodoinstalatérství, topenářství,

•  montáž, opravy, revize a zkoušky 

elektrických zařízení, 

•  výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

•  pronájem nemovitostí, bytů a 

nebytových prostor, 

•  obchod s elektřinou, 

•  činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence, 

•  provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování, 

•  projektová činnost ve výstavbě, 

•  technicko - organizační činnost v 

oblasti požární ochrany, 

•  poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Profil  
společnosti
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Hlavní události  
roku 2018

Byl zahájen Projekt rozdělení společnosti 

Sev.en EC, a.s., odštěpením sloučením 

se společností Sev.en Commodities 

AG k rozhodnému dni 1. lednu 2018 a s 

účinností ke dni 1. srpna 2018.

V srpnu byly v rámci odštěpení 

převedeny veškeré činnosti spojené s 

obchodováním s elektřinou a s emisními 

povolenkami a k 1. 8. 2018 nabyla 

účinnost Smlouva o využívání kapacity 

elektrického výkonu elektrárny mezi 

společnostmi Sev.en EC, a.s. a Sev.en 

Commodities AG, odštěpný závod.

V srpnu byla podepsána smlouva o 

dílo mezi společnostmi Sev.en EC, a.s. 

a Sev.en Engineering s.r.o., která v pozici 

generálního dodavatele zajistí přípravu 

a realizaci opravy bloků B1 a B2. 

V září a říjnu došlo k následujícím 

změnám ve složení představenstva 

Sev.en EC, a.s.: čtvrtým členem 

představenstva společnosti se stal Ing. 

Václav Matys, předsedou představenstva 

byl zvolen Ing. Luboš Pavlas a 

místopředsedou představenstva byl 

zvolen Ing. Jan Pozler.

Od 1. října je pověřen výkonem funkce 

generálního ředitele Sev.en EC, a.s. Ing. 

Václav Matys.

V prosinci byla na Krajský úřad 

Pardubického kraje podána žádost o 

výjimku z emisních limitů z BAT/BREF.
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Předseda Ing. Luboš Pavlas den vzniku členství:  
den vzniku funkce: 

3. 9. 2018 
5. 9. 2018

Místopředseda Ing. Jan Pozler den vzniku členství:  
den vzniku funkce: 

2. 9. 2015 
2. 10. 2018

Člen Ing. Václav Matys den vzniku členství: 1. 10. 2018

Člen Ing. Petr Antoš den vzniku členství: 1. 10. 2017

Předseda Ing. Jan Dienstl den vzniku členství:  
den vzniku funkce: 

1. 10. 2017 
18. 10. 2017

Člen Jan Dvořáček den vzniku členství: 2. 1. 2016

Člen Ing. David Knop-Kostka den vzniku členství: 2. 1. 2016

Představenstvo společnosti

Představenstvo je statutárním orgánem, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Působnost 

představenstva je podrobně vymezena ve stanovách společnosti.

Složení představenstva k 31. 12. 2018

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje 

představenstvu potřebná opatření. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet 

do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat 

řádné vedení účetních záznamů a ověřovat, zda je podnikatelská činnost 

uskutečňována v souladu s právními předpisy a stanovami.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2018

Akcionářská struktura

Statutární  
a dozorčí orgány

Základní kapitál společnosti Sev.en EC, a.s. 

k 31. 12. 2018 činil 2 026 760 000 Kč a byl 

rozvržen na 4 406 (čtyři tisíce čtyři sta 

šest) kusů kmenových akcií znějících 

na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 

460 000 Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc 

korun českých) každé z nich. Jediným 

akcionářem společnosti Sev.en EC, a.s. 

je společnost INDOVERSE (CZECH) 

COAL INVESTMENTS LIMITED, se 

sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd 

Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca, 

Kyperská republika, zapsaná v Rejstříku 

obchodních společností Kyperské 

republiky pod registračním číslem HE 

175415.
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Společnost Sev.en EC, a.s. má následující 

organizační strukturu:

• Úsek generálního ředitele,

• Úsek technického ředitele,

• Úsek finančního ředitele,

• Úsek správního ředitele.

Společnost nemá pobočku nebo jinou 

část obchodního závodu v zahraničí.

Základní  
organizační schéma
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Hospodářské ukazatele 
a informace o stavu majetku

V rámci procesu sjednocení obchodu 

skupiny došlo k odštěpení sloučením 

se Sev.en Commodities AG, odštěpný 

závod, a to k rozhodnému dni 1. lednu 

2018. V rámci odštěpení byly převedeny 

veškeré činnosti spojené s obchodováním 

s elektřinou a s emisními povolenkami na 

Sev.en Commodities AG, odštěpný závod, 

a byla uzavřena Smlouva o využívání 

kapacity elektrického výkonu elektrárny, 

která nabyla účinnosti dne 1. srpna 2018.

Sev.en EC, a.s. vytvořila za rok 2018 

výsledek hospodaření před zdaněním 

zisk 887 mil. Kč.

Celkové roční tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb dosáhly hodnoty  

4 315 mil. Kč, v tom tržby ze Smlouvy o 

využívání kapacity elektrického výkonu 

elektrárny 4 094 mil. Kč. 

Spotřeba materiálu a energie byla ve 

výši 315 mil. Kč a náklady na služby 

celkem byly ve výši 393 mil. Kč, jiné 

provozní náklady 2 711 mil. Kč.

Finanční výsledek hospodaření za rok 

2018 dosáhl ztráty 23 mil. Kč, přičemž 

nákladové úroky činí 15, 4 mil. Kč. 

Personalistika

K 31. 12. 2018 měla společnost Sev.en EC, 

a.s. celkem 328 zaměstnanců.

Sociální politika

Základem pro realizaci sociální politiky 

ve společnosti je platná Kolektivní 

smlouva (dále i jen „KS“) na období od 

1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 a Zákoník práce, 

včetně navazující legislativy.

Od 1. ledna 2018 byly dle platné KS 

zaměstnancům s tarifní mzdou navýšeny 

mzdové tarify o 7 % a příplatky za noční 

práci, za práci v odpoledních směnách a 

za práci ve směnových režimech o 15 %.

Nejvýznamnější sociální oblasti, kde byly 

vynakládány finanční prostředky.

•  Příspěvky na stravování,

•  Příspěvky na penzijní a životní 

pojištění,

•  Příspěvky na osobní účet čerpaný 

formou cafeterie (příspěvek na 

vzdělávání, kulturu a regeneraci, 

obnovu sil a zdraví zaměstnanců a 

jejich rodinných příslušníků).

Jedním z ukazatelů úspěšné sociální 

politiky v rámci společnosti je i nízká 

fluktuace zaměstnanců, která činila (bez 

odchodů do SD, PSD) 4,32 %.

Výzkum a vývoj

V příslušném účetním období ani v blízké 

budoucnosti neuvažuje společnost 

Sev.en EC, a.s. o případných investicích 

a  aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje. 

Průmyslově právní vlastnictví

Ke dni 31. 12. 2018 vlastnila společnost 

Sev.en EC, a.s. 1 ks ochranných známek.

Ochrana životního prostředí

Sev.en EC, a.s. patří mezi nejvýznamnější 

výrobní podniky v Pardubickém kraji 

a provozuje svoji činnost ve smyslu 

integrovaného povolení dle zákona č. 

76/2002 Sb., o integrované prevenci, 

a certifikovaných systémů EMS podle 

normy ČSN EN ISO 14 001 : 2016 a EnMS 

podle normy ČSN EN ISO 50 001 : 2012.

Ve dnech 27. července až 11. srpna 2018 

byl společností Bureau Veritas Czech 

Republic spol. s r.o. proveden 1. dozorový 

audit dle normy ČSN EN ISO 14 001 : 2016 

s platností certifikátu do května 2020 a 

certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 

50 001 : 2012 s platností certifikátu do 

srpna 2021.

Povolenky na emise CO2

Pro rok 2018 bylo Sev.en EC, a.s. 

přiděleno na základě rozhodnutí 

Ministerstva životního prostředí a v 

souladu s rozhodnutím Evropské komise 

celkem 422 609 ks emisních povolenek 

na výrobu elektřiny a 5 181 ks emisních 

povolenek na výrobu tepla. Vedením 

povolenkových účtů provozovatelů 

zařízení je pověřena společnost OTE a.s. 

Množství vypuštěného CO
2
 za kalendářní 

rok 2018 ověřila v únoru 2019 auditorská 

společnost BUREAU VERITAS CZECH 

REPUBLIC spol. s.r.o.

Odpady

Odpadová problematika je ve 

společnosti řešena v souladu s 

legislativou, systémem bezodpadových 

technologií, zpětným odběrem a 

využitím druhotných surovin v souladu s 

integrovaným povolením.

Vedlejší energetické produkty

Nejdůležitější přístup k omezování 

produkce odpadů je předcházení vzniku 

odpadů a využívání certifikovaných 

vedlejších energetických produktů. V 

současné době má Sev.en EC, a.s. k 

dispozici 8 certifikátů pro různé druhy 

popílků, strusku, energosádrovec 

a stabilizát. Certifikované výrobky 

se používají ve stavebním průmyslu 

(cement, beton), jako podsypy a zásypy 

při výstavbě silnic a železnic, k úpravě 

krajiny a rekonstrukcím terénu. Další 

produkty se zpracovávají v programu 

Zpráva o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu jejího majetku 
k 31. 12. 2018
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„Rekultivace území Chvaleticka“, kde 

se na základě stavebního povolení 

realizuje tvarování krajiny devastované 

z dřívější činnosti Mangano-kyzových 

závodů Chvaletice. Rekultivace v oblasti 

okolí obce Chvaletice je v souladu 

s programem „Rekultivace území 

Chvaleticka“, urbanistickým plánem 

obce Chvaletice a strategií „Pardubický 

kraj a ochrana ŽP“. Náklady spojené s 

touto rekultivací v roce 2018 činily cca 

13,2 mil. Kč.

Vodní hospodářství

Čištění odpadních vod je ve společnosti 

prováděno pomocí nejmodernějších 

technologií s ohledem na minimalizaci 

vypouštění vyčištěných odpadních vod. 

Koncentrační hodnoty jsou zjišťovány v 

souladu s integrovaným rozhodnutím a 

veškeré požadavky z něho byly splněny 

(plnění emisních limitů pro vypouštěné 

vody, pravidelné vyhodnocování a 

placení poplatku za odpadní vody).

Kontrola podmínek ochrany 
životního prostředí

Sev.en EC, a.s. splnila veškeré podmínky 

a povinnosti dané integrovaným 

povolením, což potvrdila i kontrola ze 

dne 26. září 2018, kterou provedla Česká 

inspekce životního prostředí Hradec 

Králové ve smyslu zákona č. 73/2012 Sb., 

o látkách, které poškozují ozonovou 

vrstvu a o fluorovaných skleníkových 

plynech, a zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci.

Bezpečný podnik

Společnost Sev.en EC, a.s. při svých 

činnostech důsledně dodržuje 

požadavky právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci řadí z hlediska 

priorit na stupeň nejvyšší.

V roce 2018 nebyl u kmenových 

zaměstnanců evidován žádný smrtelný 

úraz, registrovaný pracovní úraz (s 

absencí delší než 3 dny) ani případ 

nemoci z povolání. Tímto byla naplněna 

i „Politika systémů řízení BOZP a EMS“ 

a program „Bezpečný podnik“. Největší 

důraz je kladen na oblast prevence, díky 

čemuž lze předcházet jak pracovním 

úrazům, tak mimořádným událostem. 

Hodnocení cílů, jak ukládá program 

„Bezpečný podnik“, je pravidelně 

kontrolováno a vyhodnocováno při 

každoročním vnitřním auditu. V březnu 

2018 provedla Krajská hygienická stanice 

kontrolu kategorizace prací, rizikových 

pracovišť, nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a směsmi a kontrolu 

provádění pracovnělékařských služeb. 

Při kontrole nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

Společnost Sev.en EC, a.s. provedla dle 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na všech pracovištích. Všechny 

zjištěné nedostatky byly odstraněny 

a vše probíhalo za dohledu členů 

odborových organizací.

Projekt ekologizace a oprav – 
Oprava bloků B1 a B2

Zařízení bloků B1 a B2 již v některých 

svých částech nedosahuje původně 

projektovaných parametrů a vlivem 

opotřebení je snížena jejich spolehlivost. 

Proto bylo rozhodnuto o realizaci opravy 

bloků B1 a B2 v roce 2021 při dodržení 

následujících zásad:

•  Zajistit plnění zpřísněných 

požadavků legislativy, zejména 

v oblasti emisí

•  Dosáhnout požadované 

spolehlivosti zařízení

V srpnu 2018 byla podepsána smlouva 

o dílo mezi společnostmi Sev.en EC, a.s., 

a Sev.en Engineering s.r.o., která v pozici 

generálního dodavatele zajistí přípravu 

a realizaci opravy bloků B1 a B2. 

Od září 2018 probíhají výběrová řízení na 

subdodavatele jednotlivých částí díla. 

Projekt ekologizace a oprav – 
Obnova bloků B3 a B4

V roce 2018 se podařilo dokončit úpravy 

vybraných zařízení bloků B3 a B4 (jejichž 

opravu zahájila v rámci Smlouvy o dílo 

na obnovu bloků (B3 a B4) společnost 

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.) do stavu 

umožňujícího dočasný (časově omezený) 

provoz tak, aby bylo možno aktivovat 

majetek v celkové částce 785 mil. Kč. 

Stále však existují zařízení nesplňující 

požadované parametry pro trvalý 

provoz dané Smlouvou o dílo.

Ve Chvaleticích, dne 2. dubna 2019

Ing. Luboš Pavlas

Předseda představenstva 

Sev.en EC, a.s.

Ing. Jan Pozler

Místopředseda představenstva 

Sev.en EC, a.s.
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Sev. en Energy patří k významným 

podnikatelským subjektům zejména 

v Ústeckém a Pardubickém kraji. Jako 

taková má vliv na podnikatelské, tržní, 

životní i sociální prostředí v těchto 

regionech.

Základním přístupem skupiny je 

důsledné dodržování legislativy 

a respektování platných předpisů ve 

všech oblastech činnosti, zejména pak 

v oblasti životního prostředí, bezpečnosti 

práce, ochrany lidských práv 

a zabraňování diskriminace na základě 

národnosti, rasy, barvy pleti, pohlaví, 

náboženství nebo sociálního původu.

V roce 2018 ve skupině nedošlo 

k žádnému překročení legislativy či 

k pokutám v souvislosti s porušením 

předpisů na ochranu životního prostředí. 

Společnosti skupiny také neobdržely 

žádnou stížnost na porušování lidských 

práv ani diskriminační, korupční či 

neetické jednání ve skupině.

Tradičně velkou pozornost věnuje Sev. en 

Energy úkolům v oblasti životního 

prostředí, zejména preventivním 

opatřením v oblastech produkce emisí 

a odpadů, dodržování hygienických 

limitů pro hluk nebo limitů pro 

vypouštění důlních a odpadních vod.

Nejvýznamnějším environmentálním 

závazkem skupiny je obnova krajiny 

po těžbě hnědého uhlí na Mostecku. 

Každoročně jsou dokončovány 

a předávány k užívání další a další 

plochy. Hlavní snahou a cílem je vytvářet 

ekologicky stabilní krajinu, která 

přirozeně navazuje na stávající územní 

systém a rozvíjí místní biodiverzitu.

Sev. en Energy je také nadále důležitým 

zaměstnavatelem a partnerem 

v regionech, ve kterých působí.

V oblasti zaměstnanosti jsou jejími 

hlavními hodnotami bezpečnost práce 

a ochrana zdraví zaměstnanců, férové 

odměňování i firemní etika.

Základem regionální spolupráce jsou 

dlouhodobá partnerství s krajem 

a obcemi Mostecka i Pardubicka. Tyto 

vztahy jsou založeny na vzájemné 

informovanosti a transparentnosti. 

V rámci programů partnerství skupina 

přispívá k řešení problémů a potřeb 

jednotlivých regionů. Pravidelně 

podporuje rozvoj vzdělávání, sociální 

a charitativní projekty a sportovní 

i volnočasové aktivity především dětí 

a mládeže.

Regionální podpora skupiny nad rámec 

zákonných odvodů dosáhla v roce 2018 

hodnoty 47,2 milionu Kč.

Informace o udržitelném 
rozvoji skupiny
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V lednu 2019 zahájila KRÁLOVOPOLSKÁ 

RIA a.s. u Mezinárodního rozhodčího 

soudu u Mezinárodní obchodní komory 

v Paříži rozhodčí řízení o zaplacení 

částky 100 000 000 Kč s přísl., jako části 

požadované platby z ukončení Smlouvy 

o dílo na obnovu dvou bloků (B3 a B4) 

elektrárny Chvaletice. Společnost nárok 

neuznává.

K datu sestavení výroční zprávy 

nedošlo k žádným dalším významným 

událostem, které by ovlivnily výroční 

zprávu k 31. prosinci 2018.

Informace o následných 
významných událostech k datu 
sestavení výroční zprávy
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Čestné prohlášení:

Údaje obsažené ve výroční zprávě společnosti Sev.en EC, a.s. za rok 2018 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 

okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly zamlčeny.

Ve Chvaleticích, dne 2. dubna 2019

Ing. Luboš Pavlas

Předseda představenstva

Sev.en EC, a.s.

Ing. Jan Pozler

Místopředseda představenstva

Sev.en EC, a.s.

Osoba odpovědná za výroční 
zprávu a její čestné prohlášení
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Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

vypracovaná dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) – dále jen „ZOK“

Představenstvo společnosti Sev.en EC, a.s., IČO: 28786009, se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2905 (dále také jen „Společnost“ nebo 

„Sev.en EC, a.s.“), zpracovalo a schválilo tuto zprávu o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností 

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také jen „Zpráva“) za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 

2018 (dále také jen „Účetní období“).

1. Struktura vztahů mezi osobami

Ovládající osoba k 31. 12. 2018:

Sev. en Energy AG (do 26. 9. 2018 pod názvem Seven Energy AG) 

registrační číslo: FL-0002.577.705-3 

se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Justičním úřadem Lichtenštejnského knížectví

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou přímo nebo nepřímo:

Ze všech souvislostí, které jsou statutárnímu orgánu Společnosti známé, byly osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou přímo nebo nepřímo tyto společnosti:

•  Coal Services a.s. 

IČO: 287 27 932 

se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 2136 

 

Jediným akcionářem společnosti Coal Services a.s. byla v Účetním období 

společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

•  Czech Coal POWER s.r.o. 

IČO: 276 57 001 

Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka C 26830 

 

Jediným společníkem společnosti Czech Coal POWER s.r.o. byla v období  

od 1. 1. 2018 do 1. 10. 2018 společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS 

LIMITED Společnost Czech Coal POWER s.r.o. zanikla dne 1. 10. 2018 v důsledku fúze 

se společností Coal Services a.s. Rozhodný den fúze byl stanoven ke dni 1. 1. 2018.

Zpráva o vztazích
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•  Důl Kohinoor a.s. 

IČO: 254 11 616 

se sídlem Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín 5, PSČ 435 43 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1259 

 

Jediným akcionářem společnosti Důl Kohinoor a.s. byla v Účetním období 

společnost Severní energetická a.s.

•  HALTIXAR LIMITED 

registrační číslo: HE 286578 

se sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca, 

Kyperská republika zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky 

 

Jediným akcionářem společnosti HALTIXAR LIMITED byla v období od 1. 1. 2018  

do 7. 8. 2018 společnost HALTIXAR B.V. V období od 7. 8. 2018 do 31. 12. 2018 byla 

jediným akcionářem společnosti HALTIXAR LIMITED společnost TEGLERION 

LIMITED.

•  HG Správa a.s. 

IČO: 254 24 734 

se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1341 

 

Jediným akcionářem společnosti HG Správa a.s. byla v Účetním období společnost 

Severní energetická a.s.

•  INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED 

registrační číslo: HE 175415 

se sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca, 

Kyperská republika zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky 

 

Jediným akcionářem společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS 

LIMITED byla v období od 1. 1. 2018 do 24. 8. 2018 společnost HALTIXAR B.V. V období 

od 24. 8. 2018 do 31. 12. 2018 byla jediným akcionářem společnosti INDOVERSE 

(CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED společnost TEGLERION LIMITED.

•  Infotea s.r.o. 

IČO: 264 21 348 

se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka C 20548 

 

Jediným společníkem společnosti Infotea s.r.o. byla v Účetním období společnost 

INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

•  PREHNISTEN s.r.o. 

IČO: 284 52 691 

se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka C 26890 

 

Jediným společníkem společnosti PREHNISTEN s.r.o. byla v Účetním období 

společnost Severní energetická a.s.
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•  Příbramská teplárenská a.s. (v konkursu) 

IČO: 463 56 550 

se sídlem Obecnická 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka B 2120 

 

Společnost Severní energetická a.s. vlastnila v Účetním období ve společnosti 

Příbramská teplárenská a.s. (v konkursu) akcie o jmenovité výši 94,95 % základního 

kapitálu společnosti Příbramská teplárenská a.s. (v konkursu).

•  REKULTIVACE a.s. 

IČO: 254 16 456 

se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1280 

 

Jediným akcionářem společnosti REKULTIVACE a.s. byla v Účetním období 

společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

•  RENOGUM a.s. 

IČO: 631 44 417 

se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 712 

 

Jediným akcionářem společnosti RENOGUM a.s. byla v Účetním období společnost 

INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

•  Rental Servis a.s. 

IČO: 274 21 686 

se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 2247 

 

Jediným akcionářem společnosti Rental Servis a.s. byla v Účetním období 

společnost Servis Leasing a.s.

•  SATORANIX LIMITED 

registrační číslo: 347286 

se sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca, 

Kyperská republika zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky 

 

Jediným akcionářem společnosti SATORANIX LIMITED byla v Účetním období 

společnost TEGLERION LIMITED.

•  Servis Leasing a.s. 

IČO: 601 96 971 

se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 2246 

 

Jediným akcionářem společnosti Servis Leasing a.s. byla v Účetním období 

společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.
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•  Sev. en Commodities AG 

registrační číslo: FL-0002.554.740-9 

se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Justičním úřadem Lichtenštejnského 

knížectví   

 

Jediným akcionářem společnosti Sev. en Commodities AG byla v Účetním období 

společnost TEGLERION LIMITED.

•  Sev.en EC, a.s. 

IČO: 287 86 009 

se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka B 2905 

 

Jediným akcionářem společnosti Sev.en EC, a.s. byla v Účetním období společnost 

INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

•  Sev. en Engineering s.r.o. 

IČO: 062 61 451 

se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka C 39925 

 

Jediným společníkem společnosti Sev. en Engineering s.r.o. byla v Účetním období 

společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

•  Sev. en Gamma a.s. 

IČO: 077 49 911 

se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka B 24067 

 

Jediným akcionářem společnosti Sev. en Gamma a.s. byla v období od 21. 12. 2018  

do 31. 12. 2018 společnost Sev. en Energy AG.

•  Sev. en Services s.r.o.  

(do 4. 11. 2018 pod názvem Sev. en Finance s.r.o.) 

IČO: 063 78 552 

se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka C 281242 

 

Jediným společníkem společnosti Sev. en Services s.r.o. byla v období od 1. 1. 2018  

do 20. 9. 2018 společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED. 

V období od 20. 9. 2018 do 31. 12. 2018 byla jediným společníkem společnosti  

Sev. en Services s.r.o. společnost Sev. en Energy AG.

•  Seven Energy International AG 

registrační číslo: FL-0002.587.499-2 

se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Justičním úřadem Lichtenštejnského 

knížectví 

 

Jediným akcionářem společnosti Seven Energy International AG byla v období  

od 18. 7. 2018 do 31. 12. 2018 společnost Sev. en Energy AG.
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•  Severní energetická a.s. 

IČO: 286 77 986 

se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1986 

 

Jediným akcionářem společnosti Severní energetická a.s. byla v Účetním období 

společnost HALTIXAR LIMITED.

•  TEGLERION LIMITED 

registrační číslo: HE 344725 

se sídlem Spartis 1 , Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca, 

Kyperská republika 

zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky 

 

Jediným akcionářem společnosti TEGLERION LIMITED byla v období od 1. 1. 2018 

do 21. 12. 2018 nadace Tilia Foundation. V období od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018 byla 

jediným akcionářem společnosti TEGLERION LIMITED společnost Sev. en Energy AG.

•  THERMO Příbram a.s. v likvidaci (v likvidaci od 1. 6. 2018) 

IČO: 257 95 104 

se sídlem Tyršova 108, Příbram I, 261 01 Příbram 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka B 6101 

 

Společnost Severní energetická a.s. vlastnila v Účetním období ve společnosti 

THERMO Příbram a.s. v likvidaci akcie o jmenovité výši 80 % základního kapitálu 

společnosti THERMO Příbram a.s. v likvidaci.

•  Vršanská uhelná a.s. 

IČO: 286 78 010 

se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1987 

 

Jediným akcionářem společnosti Vršanská uhelná a.s. byla v Účetním období 

společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

2. Úloha Společnosti v podnikatelském seskupení

Společnost Sev.en EC, a.s. je součástí skupiny Sev.en Energy, kterou tvoří společnosti zaměřené zejména na těžbu, 

výrobu a prodej hnědého uhlí, elektřiny a tepla. Pozornost skupiny Sev.en Energy se také zaměřuje na rozvoj vlastního 

engineeringu a možnosti investic v Evropě i tuzemsku. 

Společnost Sev.en EC, a.s. se v rámci skupiny Sev.en Energy specializuje zejména na výrobu elektřiny a tepla. Prodej 

těchto komodit na domácím trhu, resp. prodej elektřiny na zahraničních trzích, je (s výjimkou některých zákazníků) 

zajišťován společností Sev.en Commodities AG. Společnost Sev.en EC, a.s. dále v rámci své specializace poskytuje 

společnostem ve skupině Sev.en Energy za tržních podmínek dodávky zboží a služeb. Další společnosti náležející 

do skupiny Sev.en Energy pak naopak poskytují v rámci svých specializací za tržních podmínek dodávky zboží a 

služeb společnosti Sev.en EC, a.s. Společnost Sev.en EC, a.s. nemá podíl v ovládaných osobách patřících do téhož 

podnikatelského seskupení ani v jiných společnostech.
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3. Způsob a prostředky ovládání

Společnosti uvedené v bodu 1. Struktura vztahů mezi osobami jsou přímo nebo nepřímo ovládané společností 

Sev.en Energy AG přímým nebo nepřímým výkonem akcionářských práv / práv společníka. Ovládací smlouva 

nebyla uzavřena. Způsob ovládání ve smyslu § 81 odst. 1 ZOK nebyl vůči Společnosti v průběhu Účetního období 

použit. Společnost Sev.en EC, a.s. je jakožto součást uvedeného podnikatelského seskupení ovládána v koordinaci 

s ovládáním dalších společností tvořících předmětné podnikatelské seskupení, a to i s ohledem na personální propojení 

statutárních orgánů společností tvořících předmětné podnikatelské seskupení.

4.  Přehled jednání učiněných v Účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který 
přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky

Společnost učinila v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob 

následující jednání týkající se majetku, který by přesahoval 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle 

poslední účetní závěrky:

Přeshraniční rozdělení Společnosti odštěpením sloučením se společností Sev. en Commodities AG podle projektu 

rozdělení ze dne 26. 4. 2018, jehož účinky nastaly ke dni 1. 8. 2018 a v rámci něhož přešla na společnost Sev.en 

Commodities AG vyčleněná část jmění Společnosti (majetek a dluhy) a vyčleněná část zaměstnanců Společnosti. 

Smlouva o využívání kapacity elektrického výkonu elektrárny č. 7EC-2017-74000049 uzavřená na období ode dne 

30. 6. 2017 do 1. 8. 2018 mezi Společností jako vlastníkem zařízení na výrobu elektrické energie a společností Severní 

energetická a.s. jako producentem hnědého uhlí, jejímž předmětem bylo poskytování kapacity elektrického výkonu 

elektrárny ze strany Společnosti ve prospěch společnosti Severní energetická a.s. 

Smlouva o využívání kapacity elektrického výkonu elektrárny č. 7EC-2018-2 (74000076) uzavřená dne 29. 6. 2018 

s účinností od 1. 8. 2018 mezi Společností jako vlastníkem zařízení na výrobu elektrické energie a společností Sev.en 

Commodities AG (jednající ve věci této smlouvy prostřednictvím své organizační složky Sev.en Commodities AG, 

odštěpný závod), jejímž předmětem je poskytování kapacity elektrického výkonu elektrárny ze strany Společnosti ve 

prospěch společnosti Sev.en Commodities AG. 

Dohoda o postupu při vypořádání derogačních povolenek č. 7EC-2018-74000081 uzavřená dne 25. 7. 2018 mezi 

Společností jako vlastníkem zařízení na výrobu elektrické energie a společností Sev.en Commodities AG (jednající ve 

věci této smlouvy prostřednictvím své organizační složky Sev.en Commodities AG, odštěpný závod), jejímž předmětem 

je sjednání podmínek pro zajištění splnění povinnosti Společnosti realizovat v souladu se smlouvou o postupu 

při prodeji derogačních emisních povolenek ze dne 19. 3. 2013 v období do konce kalendářního roku 2020 prodej 

derogačních emisních povolenek.

Smlouva o dílo „Elektrárna Chvaletice – oprava bloků B1 a B2“ č. 7EC-2018-47000315 mezi Společností jako 

vlastníkem zařízení na výrobu elektrické energie a společností Sev.en Engineering s.r.o., jejímž předmětem je provedení 

projekčních a inženýrských prací, ostatních činností, dodávek a dalších prací nezbytných k opravě bloků B1 a B2.

Smlouva o zápůjčce č. 7EC-2017-14 mezi Společností a společností Severní energetická a.s., jejímž předmětem je 

sjednání podmínek, za kterých Společnost zaplatí společnosti Severní energetická a.s. částku, jež byla společností 

Severní energetická a.s. uhrazena v souvislosti se splácením úvěrové pohledávky namísto právního předchůdce 

Společnosti - společnosti RXU Czech s.r.o. Na základě fúze sloučením mezi Společností a společností RXU Czech 

s.r.o. přešla povinnost zanikající společnosti RXU Czech s.r.o. zaplatit společnosti Severní energetická a.s. náhradu za 

poskytnuté splátky úvěrové pohledávky na Společnost jako nástupnickou společnost.
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5.  Přehled vzájemných smluv mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi osobami 
ovládanými

Výnosové smlouvy platné v roce 2018: 

Protistrana Číslo smlouvy Předmět Typ dle zákona Uzavřená dne

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000052

Smlouva o poskytování služeb v oblasti BOZP SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000052 D1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti BOZP 
Dodatek č. 1

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000053

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PO SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000053 D1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PO Dodatek 
č. 1

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000054

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupního 
procesu

SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000054 D1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti nákupního 
procesu Dodatek č. 1

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000055

Smlouva o poskytování služeb v oblasti vedení 
účetnictví

SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000055 D1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti vedení 
účetnictví Dodatek č. 1

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000056

Smlouva o poskytování služeb v oblasti správní 
a organizační služby

SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000056 D1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti správní 
a organizační služby Dodatek č. 1

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000057

Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního 
poradenství

SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000057 D1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního 
poradenství Dodatek č. 1

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000058

Smlouva o poskytování služeb v oblasti IT 
poradenství a služeb

SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000058 D1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti IT 
poradenství a služeb Dodatek č. 1

SLA 30. 10. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000058 D2

Smlouva o poskytování služeb v oblasti IT 
poradenství a služeb Dodatek č. 2

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2018- 
74000066

Smlouva o poskytování služeb – Controlling SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000059

Smlouva o poskytování služeb v oblasti využívání 
vozového parku

SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000059 D1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti využívání 
vozového parku Dodatek č. 1

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

EC-2017- 
NS0073

Nájemní smlouva – prostory v areálu Elektrárny 
Chvaletice

nájemní  
smlouva

31. 10. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

EC-2017- 
NS0073 D1

Nájemní smlouva – prostory v areálu Elektrárny 
Chvaletice Dodatek č. 1

nájemní 
smlouva

1. 11. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

EC-2017- 
NS0073 D2

Nájemní smlouva – prostory v areálu Elektrárny 
Chvaletice Dodatek č. 2

nájemní  
smlouva

1. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
47000076

Dohoda o postoupení smlouvy – Tractebel 
Ekologizace energ. zdroje II. etapa

cese 1. 9. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
47000087

Dohoda o postoupení smlouvy – TC Ing. cese 1. 9. 2017
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Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
47000092

Dohoda o postoupení smlouvy – Exprom cese 1. 9. 2017 

Sev. en Commodities 
AG

7EC-2018- 
74000075

Smlouva o poskytování služby – Správa GSM, služby 
Facility Managementu Ukončení smlouvy

SLA 26. 12. 2017

Severní energetická 
a.s.

7EC-2017- 
74000049

Smlouva o využívání kapacity elektrického výkonu 
elektrárny

Nepojmenovaná 30. 6. 2017

Severní energetická 
a.s.

SE-2014-298 Dohoda o placení závazku Nepojmenovaná 23. 12. 2013

Severní energetická 
a.s.

SE-2014-
298-D1

Dodatek č. 1 Dohoda o placení závazku Nepojmenovaná 30. 12. 2015 

Vršanská uhelná a.s. ECHAS-UO- 
2014-47

Rámcová smlouva o dodávce a odběru elektřiny – 
EFET

Rámcová 
smlouva

5. 11. 2014 

Výnosové smlouvy uzavřené v roce 2018:

Protistrana Číslo smlouvy Předmět Typ dle zákona Uzavřená dne

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
74000056 D2

Smlouva o poskytování služeb v oblasti správní 
a organizační služby Dodatek č. 2

SLA 30. 7. 2018

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2019- 
74000087

Rámcová smlouva o poskytování služeb SLA 27. 12. 2018

Sev. en Commodities 
AG

7EC-2018- 
74000073

Smlouva o poskytování služby – vedení účetnictví SLA 30. 7. 2018 

Sev. en Commodities 
AG

7EC-2018- 
74000075

Smlouva o poskytování služby – Správa GSM, služby 
Facility Managementu

SLA 30. 7. 2018

Sev. en Commodities 
AG

7EC-2018- 
74000076

Smlouva o využívání kapacity elektrického výkonu 
elektrárny

Nepojmenovaná 27. 6. 2018

Sev. en Commodities 
AG

7EC-2018- 
74000077

Dohoda o vypořádání práv a povinností Nepojmenovaná 17. 9. 2018

Sev. en Commodities 
AG

7EC-2018- 
74000078

Smlouva o postoupení IT služeb Postoupení 31. 7. 2018 

Sev. en Commodities 
AG

7EC-2018- 
74000081

Dohoda o postupu při vypořádání derogačních 
povolenek

Nepojmenovaná 25. 7. 2018

Severní energetická 
a.s.

7EC-2017- 
74000049 D1

Smlouva o využívání kapacity elektrického výkonu 
elektrárny Dodatek č. 1

Nepojmenovaná 16. 2. 2018 

Severní energetická 
a.s.

7EC-2017- 
74000049 D2

Smlouva o využívání kapacity elektrického výkonu 
elektrárny Dodatek č. 2

Nepojmenovaná 31. 7. 2018  

Nákladové smlouvy platné v roce 2018:

Protistrana Číslo smlouvy Předmět Typ dle zákona Uzavřená dne

Coal Services a.s. 7EC-2016- 
600010994

Smlouva o poskytování služby – ekonomické 
poradenství a služby

SLA 30. 6. 2017 

Coal Services a.s. 7EC-2016- 
600010994 D1

Smlouva o poskytování služby – ekonomické 
poradenství a služby Dodatek č. 1

SLA 31. 12. 2017 

Coal Services a.s. 7EC-2018- 
600012531

Smlouva o poskytování služeb – komunikační 
činnosti

SLA 29. 12. 2017 

Coal Services a.s. ECHAS-2015- 
600006714

Smlouva o poskytování služeb – Personální služby SLA 30. 12. 2015 

Coal Services a.s. ECHAS-2015- 
600006714 D1

Smlouva o poskytování služeb – Personální služby 
dodatek č. 1

SLA 1. 10. 2016 

Coal Services a.s. ECHAS-2015- 
600006714 D2

Smlouva o poskytování služeb – Personální služby 
dodatek č. 2

SLA 12. 1. 2017 
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Protistrana Číslo smlouvy Předmět Typ dle zákona Uzavřená dne

Coal Services a.s. ECHAS-2015- 
600006714 D3

Smlouva o poskytování služeb – Personální služby 
Dodatek č. 3

SLA 29. 12. 2017 

Infotea s.r.o. 7EC-2016- 
600009171

Smlouva o poskytování služeb na podporu 
informačních systémů

SLA 27. 12. 2016 

Infotea s.r.o. 7EC-2016- 
600009171 D1

Smlouva o poskytování služeb na podporu 
informačních systémů Dodatek č. 1

SLA 22. 12. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
600011310

Smlouva o poskytování služby – technického 
poradenství a služeb

SLA 31. 8. 2017

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
600011310 D1

Smlouva o poskytování služby – technického 
poradenství a služeb Dodatek č. 1

SLA 27. 12. 2017

Sev. en Services s.r.o. 
(Sev. en Finance s.r.o.)

7EC-2017- 
600012362

Smlouva o poskytování služby – ekonomického 
a finančního poradenství a služeb

SLA 29. 12. 2017

Severní energetická 
a.s.

7EC-2017-14 Smlouva o zápůjčce Smlouva 
o zápůjčce

15. 12. 2017 

Severní energetická 
a.s.

84_2013CH Smlouva o vypořádání vzájemných závazků 
v souvislosti se zajištěním systémové integrace 
(nájem IT majetku a vyúčtování IT služeb)

SLA 20. 11. 2013 

7EC-2013- 
600003583

Severní energetická 
a.s.

84_2013CH D1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vypořádání vzájemných 
závazků v souvislosti se zajištěním systémové 
integrace (nájem IT majetku a vyúčtování IT služeb)

SLA 2. 1. 2014 

7EC-2013- 
600003583

Severní energetická 
a.s. 

84_2013CH D2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vypořádání vzájemných 
závazků v souvislosti se zajištěním systémové 
integrace (nájem IT majetku a vyúčtování IT služeb)

SLA 22. 12. 2014 

7EC-2013-
600003583

Severní energetická 
a.s.

84_2013CH D3 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vypořádání vzájemných 
závazků v souvislosti se zajištěním systémové 
integrace (nájem IT majetku a vyúčtování IT služeb)

SLA 30. 12. 2015 

7EC-2013- 
600003583

Severní energetická 
a.s.

84_2013CH D4 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vypořádání vzájemných 
závazků v souvislosti se zajištěním systémové 
integrace (nájem IT majetku a vyúčtování IT služeb)

SLA 30. 11. 2016 

7EC-2013- 
600003583

Severní energetická 
a.s.

84_2013CH D5 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vypořádání vzájemných 
závazků v souvislosti se zajištěním systémové 
integrace (nájem IT majetku a vyúčtování IT služeb)

SLA 22. 12. 2017 

7EC-2013- 
600003583

Vršanská uhelná a.s. ECHAS-UO- 
2014-52

Smlouva o převzetí odpovědnosti za odchylku Nepojmenovaná 25. 11. 2014 

Vršanská uhelná a.s. ECHAS-UO- 
2014-52 D1

Dodatek č. 1 Smlouva o převzetí odpovědnosti za 
odchylku

Nepojmenovaná 4. 12. 2015

Servis Leasing a.s. ECHAS-2014- 
600002149

Finanční leasing Finanční leasing 1. 4. 2014

Servis Leasing a.s. ECHAS-2014- 
600002148

Finanční leasing Finanční leasing 1. 3. 2014

Servis Leasing a.s. ECHAS-2014- 
600002147

Finanční leasing Finanční leasing 1. 5. 2014

Servis Leasing a.s. ECHAS-2014- 
600002146

Finanční leasing Finanční leasing 1. 3. 2014

Servis Leasing a.s. ECHAS-2014- 
600002145

Finanční leasing Finanční leasing 1. 4. 2014

Servis Leasing a.s. ECHAS-2014- 
600002144

Finanční leasing Finanční leasing 1. 3. 2014

Servis Leasing a.s. ECHAS-2014- 
600002142

Finanční leasing Finanční leasing 1. 3. 2014
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Protistrana Číslo smlouvy Předmět Typ dle zákona Uzavřená dne

Servis Leasing a.s. ECHAS-2015- 
600003429

Finanční leasing Finanční leasing 1. 2. 2015 

ECHAS-2014- 
600002124

Servis Leasing a.s. 1914 Finanční leasing Finanční leasing 1. 12. 2014

Servis Leasing a.s. SLl/
OL/17/0050

Operativní leasing Operativní 
leasing

6. 12. 2017

Servis Leasing a.s. SLl/
OL/17/0013

Operativní leasing Operativní 
leasing

2. 3. 2017

Servis Leasing a.s. SLl/
OL/17/0042

Operativní leasing Operativní 
leasing

14. 9. 2017

Servis Leasing a.s. SLl/
OL/17/0057

Operativní leasing Operativní 
leasing

27. 12. 2017

Servis Leasing a.s. SLl/
OL/17/0035

Operativní leasing Operativní 
leasing

21. 6. 2017

Servis Leasing a.s. 129/2013 Nájemní Nájemní 1. 11. 2013

Servis Leasing a.s. 131/2013 Nájemní Nájemní 1. 11. 2013

Servis Leasing a.s. 160/2013 Nájemní Nájemní 21. 11. 2013

Servis Leasing a.s. 133/2013 Nájemní Nájemní 1. 11. 2013

Servis Leasing a.s. 131/2013 Nájemní Nájemní 1. 11. 2013

Servis Leasing a.s. SL/
NS/16/0013

Nájemní Nájemní 3. 10. 2016 

Servis Leasing a.s. Dodatek 1 
ke sml. č. SL/
NS/16/0013

Nájemní Nájemní 3. 10. 2016 

Servis Leasing a.s. Dodatek 2 
ke sml. č. SL/
NS/16/0013

Nájemní Nájemní 3. 10. 2016

Servis Leasing a.s. SL/
KS/15/0046

Kupní smlouva Kupní smlouva 1. 7. 2015

Servis Leasing a.s. SL/KS/15/0027 Kupní smlouva Kupní smlouva 30. 4. 2015  

Nákladové smlouvy uzavřené v roce 2018: 

Protistrana Číslo smlouvy Předmět Typ dle zákona Uzavřená dne

Coal Services a.s. 7EC-2016- 
600010994 
D2

Dodatek č. 2 Smlouva o poskytování služby – 
ekonomické poradenství a služby

SLA 31. 7. 2018 

Coal Services a.s. 7EC-2016- 
600010994 
D3

Dodatek č. 3 Smlouva o poskytování služby – 
ekonomické poradenství a služby

SLA 18. 12. 2018 

Coal Services a.s. 7EC-2018- 
600012531 D1

Dodatek č. 1 Smlouva o poskytování služeb – 
komunikační činnosti

SLA 31. 7. 2018 

Coal Services a.s. 7EC-2018- 
600012531

Dohoda o ukončení smlouvy Smlouva o poskytování 
služeb – komunikační činnosti

SLA 26. 12. 2018 

Coal Services a.s. 7EC-2018- 
600012532

Smlouva o poskytování služeb – environmentální 
poradenství

SLA 26. 1. 2018 

Coal Services a.s. 7EC-2018- 
600012532

Dodatek č. 1 Smlouva o poskytování služeb – 
environmentální poradenství

SLA 26. 12. 2018 

Infotea s.r.o. 7EC-2016- 
600009171 D2

Smlouva o poskytování služeb na podporu 
informačních systémů Dodatek č. 2

SLA 28. 12. 2018
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Protistrana Číslo smlouvy Předmět Typ dle zákona Uzavřená dne

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2017- 
600011310 D2

Smlouva o poskytování služby – technického 
poradenství a služeb Dodatek č. 1

SLA 28. 12. 2018

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2018- 
47000315

Smlouva o dílo 
„Elektrárna Chvaletice – oprava bloků B1 a B2“

SoD 1. 8. 2018

Sev. en Engineering 
s.r.o. (CCE)

7EC-2018- 
47000331

Smlouva o dílo  
„Zajištění instalace zařízení SNCR B1”

SoD 1. 11. 2018

Sev. en Services s.r.o. 
(Sev. en Finance s.r.o.)

7EC-2017- 
600012362 D1

Smlouva o poskytování služby – ekonomického 
a finančního poradenství a služeb Dodatek č. 1

SLA 28. 12. 2018

Sev. en Services s.r.o. 
(Sev. en Finance s.r.o.)

7EC-2017- 
600015261

Smlouva o poskytování služby – Komunikační 
činnosti

SLA 28. 12. 2018 

Severní energetická 
a.s.

84_2013CH D6 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o vypořádání vzájemných 
závazků v souvislosti se zajištěním systémové 
integrace (nájem IT majetku a vyúčtování IT služeb)

SLA 31. 7. 2018 

7EC-2013- 
600003583

Severní energetická 
a.s.

84_2013CH D7 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o vypořádání vzájemných 
závazků v souvislosti se zajištěním systémové 
integrace (nájem IT majetku a vyúčtování IT služeb)

SLA 22. 12. 2018 

7EC-2013- 
600003583

Severní energetická 
a.s.

SE/2018/136 Dohoda o vypořádání práv a povinností SLA 17. 9. 2018

Servis Leasing a.s. SLl/
OL/17/0063

Operativní leasing Operativní 
leasing

1. 1. 2018

Servis Leasing a.s. SLl/
OL/18/0002

Operativní leasing Operativní 
leasing

29. 1. 2018

Servis Leasing a.s. SLl/
OL/18/0008

Operativní leasing Operativní 
leasing

1. 2. 2018

Servis Leasing a.s. 7EC-2017- 
47000272

Kupní smlouva Kupní smlouva 19. 1. 2018

Servis Leasing a.s. 7EC-2017- 
47000273

Kupní smlouva Kupní smlouva 21. 1. 2018

6. Posouzení, zda Společnosti vznikla újma a posouzení jejího vyrovnání

Společnosti Sev.en EC, a.s. jako ovládané osobě nevznikla v Účetním období žádná újma, neboť veškerá jednání Společnosti 

v rámci podnikatelského seskupení byla učiněna za podmínek obvyklých v obchodním styku a mezi Společností a osobami v 

podnikatelském seskupení nedošlo k žádným jiným významným (viz bod 4. a 5. Zprávy) či jiným jednáním, z nichž by taková 

újma mohla vzniknout.

7.  Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik plynoucích ze vztahů mezi Společností a osobou ji ovládající 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Společnosti Sev.en EC, a.s. plyne z důvodu jejího zařazení do výše uvedeného podnikatelského seskupení výhoda v možnosti 

využívat dodávky služeb ze strany dalších společností tvořících výše uvedené podnikatelské seskupení, když Společnost 

nemusí potřebné dodávky služeb zajišťovat od třetích osob.

Nad rámec uvedeného však ze vztahů mezi společnostmi, které tvoří výše popsané podnikatelské seskupení, Společnosti 

neplynou podstatné či jinak převažující výhody, nevýhody či rizika, když vzájemné dodávky zboží či služeb jsou uskutečňovány 

za tržních podmínek.
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8. Závěr

Představenstvo jako statutární orgán Společnosti prohlašuje, že údaje obsažené v této zprávě o vztazích jsou pravdivé a že 

při vypracování této zprávy o vztazích bylo postupováno v rozsahu informací a údajů, které měl statutární orgán k dispozici a 

které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

Ve Chvaleticích, dne 21. března 2019

Ing. Luboš Pavlas

Předseda představenstva

Sev.en EC, a.s.

Ing. Jan Pozler

Místopředseda představenstva

Sev.en EC, a.s.
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Účetní závěrka k 31. 12. 2018
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