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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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Společnost 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 (dále také jen 

„Společnost“), je českou právnickou 

osobou, která vznikla jako nová 

nástupnická společnost v důsledku 

rozdělení společnosti Mostecká uhelná 

a.s., IČO: 272 61 824, se sídlem Most, V. 

Řezáče 315, PSČ 434 67 (nyní obchodní 

firma Czech Coal Services a.s.), a to 

odštěpením se založením nových 

nástupnických společností – Společnosti 

(dříve podnikající pod obchodní firmou 

Litvínovská uhelná a.s.) a společnosti 

Vršanská uhelná a.s., k rozhodnému dni 

1. ledna 2008. Na Společnost přešla část 

jmění rozdělované společnosti Mostecká 

uhelná a.s., IČO: 272 61 824 (nyní 

obchodní firma Czech Coal Services a.s.) 

uvedená v článku 4. projektu rozdělení. 

Společnost byla do obchodního rejstříku 

vedeného Krajským soudem v Ústí nad 

Labem zapsána dne 22. října 2008.

Na Společnost (jako nástupnickou 

společnost) přešlo v důsledku provedené 

fúze sloučením zanikající společnosti 

Czech Coal a.s., IČO: 257 64 284, se 

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

do svého zániku zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, spisová značka B 

2099, se Společností jmění zanikající 

společnosti Czech Coal a.s. Právní 

účinky uvedené fúze sloučením nastaly 

zápisem do obchodního rejstříku ke dni 

1. listopadu 2016.

Na Společnost (jako nástupnickou 

společnost) přešlo v důsledku provedené 

fúze sloučením zanikající společnosti 

Sev.en WT a.s., IČO: 148 64 657, se sídlem: 

Václava Řezáče 315, 434 01 Most, do 

svého zániku zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, spisová značka 

B 79, se Společností jmění zanikající 

společnosti Sev.en WT a.s. Právní účinky 

uvedené fúze sloučením nastaly zápisem 

do obchodního rejstříku ke dni 1. srpna 

2017.

Dle projektu rozdělení odštěpením 

sloučením mezi zúčastněnými 

společnostmi - společností Severní 

energetická a.s., se sídlem Václava 

Řezáče 315, 434 01 Most, IČO: 286 77 

986, na straně jedné jako rozdělovanou 

společností, a společností RXU Czech, 

s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, IČO: 043 79 110, 

na straně druhé jako nástupnickou 

společností, vyhotoveného dne 29. září 

2017, rozdělovaná společnost nezanikla, 

ale došlo k přechodu vyčleněné části 

jmění společnosti Severní energetická 

a.s. uvedené v projektu na společnost 

RXU Czech, s.r.o. Právní účinky 

uvedeného odštěpení nastaly zápisem 

do obchodního rejstříku ke dni  

7. listopadu 2017.

Společnost se rozdělila odštěpením 

sloučením dle projektu přeshraničního 

rozdělení odštěpením sloučením 

vyhotoveného dne 26. 4. 2018 

zúčastněnými společnostmi - 

společností Sev.en EC, a.s., se sídlem 

K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, 

IČO: 287 86 009, (dále jen Rozdělovaná 

společnost 1), na straně jedné jako 

rozdělovanou společností, společností 

Severní energetická a.s., se sídlem 

Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO: 

286 77 986, (dále jen Rozdělovaná 

společnost 2), na straně druhé 

jako rozdělovanou společností, 

a společností Sev.en Commodities AG, 

se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, 

Lichtenštejnské knížectví, registrační 

číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen 

Nástupnická společnost), na straně 

třetí jako nástupnickou společností, 

ve znění, v němž byl zveřejněn, dle 

něhož Rozdělovaná společnost 1 

a Rozdělovaná společnost 2 nezanikly, 

ale došlo k přechodu vyčleněných 

částí jejich jmění uvedených v projektu, 

včetně případných práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů, na existující 

Nástupnickou společnost, (dále jen 

Rozdělení). Právní účinky Rozdělení 

nastaly ke dni zápisu Rozdělení 

do lichtenštejnského obchodního 

rejstříku, tedy ke dni 1. srpna 2018 pod 

číslem zápisu 7 ve výpisu Nástupnické 

společnosti registrační číslo FL-

0002.554.740-9.

Rozhodujícím předmětem podnikání Společnosti je:

  –  činnost prováděná hornickým způsobem dle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění, v rozsahu  

dle ust. § 3 písm. a), c), e), f), h) a i); 

  –  hornická činnost dle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě v platném znění, v rozsahu ust. § 2 písm. a), b), c), d), e), g), h) a i).

Společnost provozuje těžební lokalitu lomu ČSA. Těžba na lomu ČSA je omezena 

usnesením vlády o územních limitech z roku 1991 (UV č. 444/1991). Na základě usnesení 

vlády č. 827/2015 zůstává v platnosti usnesení vlády o územních limitech těžby.

Profil  
Společnosti
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V průběhu roku byl zahájen proces 

přeshraničního odštěpení obchodu 

s uhlím a elektrickou energií ze 

Společnosti do společnosti Sev.en 

Commodities AG s rozhodným dnem 

1. 1. 2018. Dne 7. září 2018 byl proces 

odštěpení zapsán do obchodního 

rejstříku.

Uvedená skutečnost byla příčinou vzniku 

nového obchodně-výrobního modelu 

mezi Společností a jediným odběratelem 

hnědeného uhlí, odštěpným závodem 

společnosti  Sev.en Commodities AG.

Aby bylo zajištěno co nejefektivnější 

využití zásob hnědého uhlí, se kterými 

disponují těžební společnosti ve skupině, 

byl k 1. lednu 2018 realizován převod 

vybraných zaměstnanců ze Společnosti 

na společnost Coal Services a.s., 

která začala nově poskytovat sdílené 

služby pro skupinu v oblasti řízení 

a koordinace výroby, řízení báňských 

činností, projektování, geologie, řízení 

sanací a rekultivací, zajišťování ochrany 

majetku, BHP provozů a také technickou 

podporu pro údržbu majetku těžebních 

společností. 

V červenci 2018 rozhodl jediný akcionář 

Společnosti o změně stanov Společnosti. 

Změny se týkaly statutárních 

a dozorčích orgánů společnosti – blíže 

specifikováno v bodě „STATUTÁRNÍ 

A DOZORČÍ ORGÁNY“.

V prosinci 2018 proběhly ve Společnosti 

volby zástupců zaměstnanců do dozorčí 

rady Společnosti – blíže specifikováno 

v bodě „STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ 

ORGÁNY“.

Hlavní události  
roku 2018

5Severní energetická a.s., Výroční zpráva 2018



Akcionář Společnosti k 31. prosinci 2018

HALTIXAR LTD

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 286578,

podíl akcionáře ve Společnosti: 100 %.

Akcionářská 
struktura
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Představenstvo

složení statutárního orgánu k 31. prosinci 2018

Jediný akcionář Společnosti – společnost HALTIXAR LTD – rozhodl dne 3. července 

2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, 

na základě které došlo ke změně počtu členů představenstva z původních 3 (tří) 

členů na 4 (čtyři) členy s funkčním obdobím člena představenstva 5 (pět) let.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 12. července 2018.

Jediný akcionář Společnosti – společnost HALTIXAR LTD – rozhodl dne 3. července 

2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o jmenování Ing. Luboše 

Pavlase do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností od 

3. července 2018.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána 12. července 2018. 

Ing. Petr Antoš – předseda představenstva

Ing. Vladimír Rouček – místopředseda představenstva 

Ing. Petr Procházka – člen představenstva

Ing. Luboš Pavlas – člen představenstva

Statutární  
a dozorčí orgány
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Jediný akcionář Společnosti – společnost HALTIXAR LTD – rozhodl dne 

3. července 2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně 

stanov Společnosti, na základě které došlo ke změně počtu členů dozorčí rady 

z původních 5 (pěti) členů na 6 (šest) členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou 

voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena 

a odvolávána zaměstnanci Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích),  a volebním řádem Společnosti. 

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 12. července 2018.

Jediný akcionář Společnosti – společnost HALTIXAR LTD – rozhodl dne 26. listopadu 

2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o odvolání Jaromíra Franty 

z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 30. listopadu 2018.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 14. prosince 2018.

Na základě voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci Společnosti konaných 

ve dnech 3. 12. 2018 až 6. 12. 2018 byli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), a volebním řádem zvoleni Jaromír Franta a Arnošt Ševčík členy 

dozorčí rady, a to s účinností k 7. prosinci 2018.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 14. prosince 2018.

Dozorčí rada

složení kontrolního orgánu k 31. prosinci 2018

Ing. Jan Dienstl – předseda dozorčí rady 

Ing. Pavel Tykač – člen dozorčí rady

Michal Tykač – člen dozorčí rady

MVDr. Veronika Tykačová – člen dozorčí rady

Jaromír Franta – člen dozorčí rady

Arnošt Ševčík – člen dozorčí rady
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Společnost má následující organizační 

strukturu:

•  úsek řízení generálního ředitele,

•  úsek řízení výrobního ředitele,

•  úsek řízení technického ředitele,

•  úsek řízení ekonomického ředitele,

•  úsek řízení personálního ředitele,

•  úsek řízení hlavní báňské  

záchranné služby.

Společnost nemá pobočku nebo jinou 

část obchodního závodu v zahraničí.

Základní  
organizační schéma
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Hospodářský výsledek a stav majetku 

společnosti Severní energetická a.s. 

(dále také „Společnost“) byl v roce 2018 

ovlivněn především těmito významnými 

skutečnostmi:

•  přeshraničním odštěpením obchodu 

s uhlím a přeshraničním odštěpením 

obchodu s elektrickou energií 

realizovaným na základě smlouvy 

o využívání kapacity elektrárny 

Chvaletice s rozhodným dnem 1. 1. 2018 

(dále také „přeshraniční odštěpení 

obchodu“),

•  zavedením nového obchodního modelu, 

kdy se stal jediným zákazníkem pro 

prodej uhlí odštěpný závod obchodní 

společnosti Sev.en Commodities AG, 

kterému byla prodávána kompletní 

produkce uhlí.

Hospodářské ukazatele 
a informace o stavu majetku

Severní energetická a.s. vytvořila za 

rok 2018 nekonsolidovaný výsledek 

hospodaření před zdaněním (ztrátu) ve 

výši -342 220 tis. Kč, z toho:

•  provozní výsledek hospodaření  

-327 016 tis. Kč

•  finanční výsledek hospodaření 

-15 204 tis. Kč.

Provozní výsledek hospodaření určují 

především výsledky z hlavní provozní 

činnosti Společnosti, kterou je těžba 

a prodej uhlí. Za rok 2018 dosáhly 

tržby z prodeje uhlí výše 2 097 205 tis. 

Kč. Celkové provozní výnosy dosáhly 

hodnoty 2 247 944 tis. Kč. Provozní 

náklady představují částku  

2 574 960 tis. Kč.

Finanční výsledek hospodaření dosáhl 

ztráty -15 204 tis. Kč především vlivem 

proúčtování derivátových operací.

Ukazatel EBITDA dosáhl v roce 2018 

hodnoty 207 655 tis. Kč.

Hodnota aktiv Společnosti (netto) v roce 

2018 dosáhla hodnoty 4 551 885 tis. Kč, 

z toho stálá aktiva představují hodnotu  

2 371 425 tis. Kč, oběžná aktiva  

2 167 700 tis. Kč a časové rozlišení aktiv  

12 760 tis. Kč.

Největší pohyb zaznamenal dlouhodobý 

finanční majetek. Na snížení hodnoty 

dlouhodobého finančního majetku mělo 

největší vliv splacení pohledávky, kterou 

Společnost měla vůči Sev.en EC, a.s. ve 

výši 769 766 tis. Kč.

Pokles hodnoty dlouhodobého 

majetku souvisí především s odpisem 

oceňovacího rozdílu k nabytému 

majetku v celkové hodnotě 409 247 tis. Kč.

Oběžná aktiva dosáhla hodnoty  

2 167 700 tis. Kč. Největší změny 

zaznamenaly pohledávky z obchodních 

vztahů vlivem proúčtování přeshraničního 

odštěpení obchodu. Výše pohledávek 

(netto) k 31. 12. 2018 byla 671 261 tis. Kč.

Společnost v rámci optimalizace 

peněžních toků využívá od 1. 9. 2018 

skupinový cash pooling. Zůstatky 

na provozních bankovních účtech 

společností zapojených do cash poolingu 

jsou k ultimu dne převáděny na hlavní 

cash poolingový účet, jehož majitelem je 

společnost Coal Services a.s. 

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2018 

ve výši 1 443 924 tis. Kč tedy nezahrnuje 

záporný zůstatek peněžních prostředků 

vedlejšího účtu zapojeného do cash 

poolingu ve výši 265 219 tis. Kč, který je 

evidován na hlavním účtu cash poolingu 

u společnosti Coal Services a.s.

Pasiva Společnosti byla také významně 

ovlivněna přeshraničním odštěpením 

obchodu – a zavedením nového 

obchodního modelu. Vlastní kapitál byl 

k 31. 12. 2018 ve výši 559 551 tis. Kč.

Cizí zdroje byly k 31. 12. 2018 ve výši 

3 992 319 tis. Kč. Kromě poklesu 

závazků z obchodních vztahů (vlivem 

proúčtování přeshraničního odštěpení 

obchodu), došlo ke splacení závazků 

k úvěrovým institucím ve výši 245 141 tis. 

Kč a k poklesu závazků vůči ovládané 

nebo ovládající osobě (splacení závazku 

společnosti Vršanská uhelná a.s. ve výši 

460 000 tis. Kč a naopak vznik závazku 

vůči společnosti Coal Services a.s. 

v rámci cash poolingu ve výši 265 230 tis. 

Kč).

Hlavní podnikatelské aktivity

Plánovaná výše prodeje uhlí pro rok 2018 

byla stanovena na 2 192 tis. tun finální 

produkce a návoz na skládku uhlí do 

Chvaletic pro vlastní spotřebu ve výši 

3 870 tis. tun uhlí (z toho 12 tis. tun uhlí 

plánováno na prodej pro výrobu tepla 

do Sev.en EC, a.s).  Z celkového množství 

prodeje uhlí bylo plánováno  

3 350 tis. tun vlastní těžbou a 2 700 

tis. tun formou externího příkupu 

ze společnosti Vršanská uhelná a.s. 

Tento záměr byl zapsáním a realizací 

přeshraničního odštěpení obchodu 

významně modifikován.

V roce 2018 se prodalo 5 441 tis. tun uhlí 

finální produkce.  Veškerá produkce 

uhlí byla prodána Sev.en Commodities 

AG, odštěpný závod, z důvodu realizace 

přeshraničního odštěpení obchodu 

a zavedení nového obchodního modelu. 

V roce 2018 bylo vytěženo 3 666 tis. 

tun uhlí, z toho hlubinným způsobem 

300 tis. tun. Formou externího příkupu 

bylo zajištěno 1 783 tis. tun ze Sev.en 

Commodities AG, odštěpný závod. 

Dosažená výše těžby skrývky v roce 2018 

činila celkem 4 610 tis. m3.

Zpráva o podnikatelské činnosti 
Společnosti a stavu jejího majetku 
k 31. 12. 2018
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Oblast pracovně-právních 
vztahů

K 31. 12. 2018 měla společnost celkem  

818 zaměstnanců. Celková fluktuace 

v roce 2018 činila 12,55 %. V daném  

roce ukončilo pracovní poměr  

104 zaměstnanců a nastoupilo  

celkem 112 zaměstnanců.

Za rok 2018 na průměrný přepočtený 

stav 819 zaměstnanců byl dosažen 

průměrný měsíční výdělek ve výši  

30 707 Kč/zaměstnance. Na mzdové 

náklady bylo celkem vynaloženo  

305 402 tis. Kč. 

V rámci sociální politiky Společnost 

vynaložila 27 846 tis. Kč na úhradu 

sociálních nákladů, které byly 

použity především k podpoře zdraví 

zaměstnanců.

Společnost dále vynaložila na odborný 

rozvoj svých zaměstnanců 1 137 tis. Kč (po 

odečtení získané dotace). Tyto prostředky 

byly použity zejména na odborné 

vzdělávací akce. Na část z vynaložených 

prostředků byla získána dotace.

Kolektivní smlouva upravuje celou 

řadu závazků zaměstnavatele, které 

vyplývají ze zákonného rámce, ale 

i další zakotvené povinnosti, které mají 

charakter nadstandardu. Jde zejména 

o oblasti sociální, personální a mzdové 

(13. plat, zvýšení mzdy, odstupné aj.). Dále 

zahrnuje procedury, formy a způsoby 

informování či projednávání, konzultace 

a vyjednávání se zaměstnanci o změnách 

a restrukturalizacích, zásady rovných 

příležitostí, sociální náklady Společnosti 

a oblast bezpečnosti a hygieny práce. 

Tyto závazky se spolu s obecně 

závaznými předpisy v jednotlivých 

oblastech promítají do podrobnějších 

pravidel (vnitřní normy), kde jsou blíže 

popsány nároky, parametry a postupy. 

Pravidla a nároky stanovené v kolektivní 

smlouvě se vztahují na všechny 

zaměstnance Společnosti.

Výzkum a vývoj

Aplikovaný výzkum a vývoj 

V roce 2018 byly řešeny úkoly charakteru 

technické pomoci hrazené z provozních 

prostředků:

•  mapová evidence a dokumentace 

území – dataregistr – lokalita ČSA,

•  průběžné sledování a vyhodnocování 

monitoringu bočních svahů lomu ČSA 

a technický dozor lomu ČSA – 14. etapa 

prací,

•  monitorování náklonů hladiny 

podzemní vody a seismiky – JEZEŘÍ,

•  rozbory paliv a vzorků vrtného 

průzkumu,

•  vyhodnocení kontrolního sledování 

stability svahu v prostoru hlubinného 

dobývání,

•  pravidelná měření expozice znečištění 

ovzduší z provozu lomu ČSA na obec 

Horní Jiřetín – Černice,

•  pravidelná noční měření a vyhodnocení 

vlivu hluku z provozu lomu ČSA na obec 

Horní Jiřetín – Černice,

•  provádění rozborů v odpadovém 

a vodním hospodářství,

•  ECM zpracování dat o životním 

prostředí,

•  měření emisí vyjmenovaného 

stacionárního zdroje ÚUK,

 •  výpočet bilance stařinového kolektoru 

Eliška,

•  sledování hydrogeologických 

a hydrologických poměrů na lokalitě 

ČSA,

•  vyhodnocení režimního měření 

v předpolí lomu ČSA,

•  výpočet bilance stařinového kolektoru 

Albrechtické deprese ve vazbě na 

hlubinné dobývání,

•  využití primární sukcese při biologické 

rekultivaci antropogenních zemin – 

metodika pro praxi,

•  srážkoodtokový model samovolného 

napouštění zbytkové jámy lomu ČSA,

•  pravidelné a podrobné kontrolní 

prohlídky ocelových konstrukcí 

dobývací a zakládací techniky,

•  vážení a nastavování spojek 

a pojistného zařízení dobývacích 

a zakládacích strojů,

•  měření elektrických veličin,

•  technická normalizace – tvorba norem 

NHD a NPD.

Všechny tyto úkoly jsou řešeny ve 

spolupráci např. s Výzkumným ústavem 

pro hnědé uhlí a.s. nebo Báňskými 

projekty Teplice a.s.

Průmyslově právní vlastnictví

Ke dni 31. 12. 2018 vlastnila Společnost  

17 ks ochranných známek.

Investice

V rámci investiční výstavby byl 

pořizován majetek za účelem obnovy, 

rekonstrukce a modernizace výrobní, 

úpravárenské i podpůrné technologie. 

Celkově bylo na investice vynaloženo 

46 696 tis. Kč. Nejvýznamnější položky 

v oblasti investic byly „Rekonstrukce 

řídicího systému na ÚUK – 3. etapa“ ve 

výši 16 570 tis. Kč, „Rekonstrukce třídičů 

C41 e-h na ÚUK“ ve výši 10 527 tis. Kč, 

„Kontrolní třídění ořechu 2 v objektu 

Prádlo na ÚUK“ ve výši 3 772 tis. Kč 

a „Rozvolňovač kusů na PD P22“ ve 

výši 2 317 tis. Kč. Další významné akce 

související s dlouhodobou obnovou 

majetku byly realizovány v oblasti 

odvodnění v celkové výši 5 377 tis. Kč.

Péče o životní prostředí

Činnosti Společnosti mohou různou 

měrou ovlivňovat jednotlivé subsystémy 

životního prostředí, zejména oblast 

ochrany přírody a krajiny, ochrany 

ovzduší, nakládání s vodami, nakládání 

s odpady, nakládání s chemickými 

látkami a další. Péče o životní prostředí je 

ve Společnosti dlouhodobě přednostně 

orientována na prevenci vzniku možných 

negativních vlivů s vazbou na těžbu 

a úpravu hnědého uhlí.

Maximální pozornost byla a je 

věnována oblastem, kde je možné 

snižovat úroveň produkovaných emisí. 

Důsledně jsou dodržovány požadavky 

právních předpisů a podmínky 

vydaných rozhodnutí. Pravidelně jsou 

prováděny kontroly podmínek provozu 

jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, 

vodohospodářských zařízení a zařízení 

pro nakládání s odpady. Ověřovací 

měření emisí a imisí jsou prováděna 

v zákonných termínech autorizovanými 

laboratořemi s osvědčením, vydaným 

MŽP ČR. Společně s kontrolou dodržování 

podmínek provozních řádů jsou 

prováděny i fyzické kontroly zařízení. 

Kontrolu vykonávají rovněž orgány 

veřejné správy.

V roce 2018 nebyla Společnosti uložena 

žádná pokuta a nedošlo k žádné 

environmentální havárii.
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Sanace a rekultivace

Během roku 2018 bylo vynaloženo na 

rekultivační akce 69 435 tis. Kč. Celkový 

objem rekultivačních prací zahrnuje 

lokalitu ČSA ve výši 68 703 tis. Kč 

a lokalitu Centrum ve výši 732 tis. Kč. 

Realizace rekultivačních prací 

u jednotlivých akcí byla v souladu 

s příslušnou projektovou dokumentací 

a uzavřenými smlouvami. Samostatně 

bylo v roce 2018 vlastní těžební 

technologií realizováno založení hmot 

ve výši 189 997 tis. Kč.

Předpokládaný vývoj činnosti 
Společnosti

V roce 2019 Společnost předpokládá 

oproti roku 2018 nárůst jak hrubé těžby 

uhlí (3 900 tis. tun), tak externího příkupu 

uhlí (2 750 tis. tun) a navýšení celkového 

prodeje uhlí na 6 650 tis. tun uhlí  

jedinému odběrateli Sev.en Commodities 

AG, odštěpný závod.

V Mostě, dne 26. března 2019

Ing. Petr Antoš

předseda představenstva  

Severní energetická 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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K datu sestavení Výroční zprávy nejsou vedení Společnosti 

známy žádné významné následné události.

Informace o následných 
významných událostech k datu 
sestavení Výroční zprávy
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Já níže podepsaný tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve Výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné 

podstatné okolnosti nebyly vynechány.

V Mostě, dne 26. března 2019 

Ing. Petr Antoš

předseda představenstva  

Severní energetická 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 Severní energetická a.s., IČO: 286 77 986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1986 (dále také jen „Společnost“), 

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 LTD.

•  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 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 Severní energetická 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 Severní energetická a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační 

drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje hlubinnou těžbu v bočních svazích 

lomu ČSA. Společnost  spravuje významné  zásoby nejkvalitnějšího hnědého uhlí v ČR. Jeho dobývání je však omezeno 

usnesením vlády z roku 1991 o územních limitech těžby. V rámci těchto limitů je možné v lokalitě ČSA těžit uhlí přibližně 

do roku 2024. Druhým producentem hnědého uhlí v rámci skupiny Sev.en Energy je společnost Vršanská uhelná a.s., 

která zajišťuje těžbu v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve a disponuje uhelnými zásobami 

s dlouhodobou  životností v České republice. Prodej hnědého uhlí vyrobeného společností Severní energetická a.s. a/

nebo společností Vršanská uhelná a.s. je (s výjimkou některých zákazníků) zajišťován společností Sev.en Commodities 

AG. Další společnosti náležející do skupiny Sev.en Energy poskytují v rámci svých specializací uvedeným producentům 

hnědého uhlí (i navzájem) za tržních podmínek dodávky zboží a služeb.  
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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 Severní energetická 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 neučinila v Účetním období žádné jednání (vyjma smluv uvedených tučně v bodě 5 uzavřených v rámci 

běžné obchodní činnosti) na popud nebo v zájmu ovládající osoby ani jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku 

přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu zjištěného podle poslední účetní závěrky za Účetní období.

5.  Přehled vzájemných smluv mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi osobami 
ovládanými

Protistrana / Číslo / Typ Předmět Typ dle zákona Uzavřena dne

Coal Services a.s.

výnosová

LUAS-TŘ/32/2009/OSM/V5 Nájem nebytových prostor staveb a budov Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

4. 3. 2009

LUAS-TŘ/32/2009/OSM/V5/
Dod5

č. 5 Změna předmětu nájmu a cenového 
ujednání čl. III. - Cena nájmu

Dodatek 27. 2. 2015

LUAS-TŘ/149/2009/OSM/V5 Podnájem budov v majetku PKÚ Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

4. 2. 2010

LUAS-TŘ/149/2009/OSM/V5-
Dod5

č. 5 Změna předmětu podnájmu a cenového 
ujednání

Dodatek 25. 1. 2017

LUAS-TŘ/83/2010/ONÁK/A Skladování zásob v provozních skladech 
opatrovatele

Smlouva o uložení věci 15. 10. 2010

LUAS-PŘ/6/2012/CS/A Poskytnutí přístupu zaměstnancům CS do 
jídelen SEVEN

Smlouva 
nepojmenovaná

30. 12. 2011

LUAS-TŘ/8/2012/OSP/A Nájem nebytových prostor staveb a budov Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

21. 12. 2011

LUAS-TŘ/8/2012/OSP/A/Dod1 č. 1 Změna předmětu nájmu a cenového 
ujednání čl. III. - Cena nájmu

Dodatek 31. 1. 2013

SE/2013/245 Nový nájem budov užívaných kolejovou 
dopravou CS

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

31. 10. 2013

SE/2013/235 Podnájem N3814-0 Údržbářská základna Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

29. 11. 2013

SE/2014/222 Podnájem části pozemku pro "nový 
Bencalor"

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

13. 8. 2014

SE/2014/296 Nové TSM - podnájem pozemků Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

8. 9. 2014

SE-2016-161 Nájem prostory sloužící k podnikání 
v budově na st. 576/2, k.ú. Ervěnice

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

30. 9. 2016
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SE-2016-177 Nájem věcí movitých - vybavení uhelné 
laboratoře

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

31. 10. 2016

SE/2017/1046 Nájem movité věci - manipulační vozík Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

13. 3. 2017

SE/2018/6 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

11. 12. 2017

SE/2018/7 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

11. 12. 2017

SE/2018/9 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

17. 12. 2017

SE/2018/59 Poskytované služby - čistírna odpadních vod Smlouva 
nepojmenovaná

27. 2. 2018

Dodatek č. 1 sml. SE/2018/59 č. 1 Prodloužení účinnosti smlouvy Dodatek 31. 12. 2018

SE/2018/60 Právo k provedení stavby - kanalizace ÚUK Smlouva 
nepojmenovaná

16. 2. 2018

nákladová

LUAS-TŘ/9/2008/OENE/A Připojení odb. zařízení na ČSA k zařízení 
distrib. soustavy elektřiny

Smlouva 
nepojmenovaná

22. 10. 2008

LUAS-TŘ/10/2008/OENE/A Připojení odběrného zařízení na ÚU 
a umožnění dodávky elektřiny

Smlouva 
nepojmenovaná

22. 10. 2008

CCServices-TŘ 
-OSM/29/2008/N/V-5

Nájem  - Dohoda o postoupení práv 
a povinností ze Sev.en WT na Severní 
energetickou a.s.

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

2. 1. 2017

CCServices-TŘ 
-OSM/31/2008/N/V-5

Nájem  - Dohoda o postoupení práv 
a povinností ze Sev.en WT na Severní 
energetickou a.s.

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

2. 1. 2017

Dodatek č. 3 CCServices-TŘ 
-OSM/31/2008/N/V-5

č. 3 snížení rozsahu předmětu nájmu Dodatek 6. 6. 2017

LUAS-TŘ/8/2009/OSM/V5 Nájem budov, staveb a nebytových prostor Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

21. 1. 2009

LUAS-TŘ/8/2009/OSM/V5/
Dod2

č. 2 Úprava rozsahu předmětu nájmu a ceny 
nájmu

Dodatek 28. 1. 2015

LUAS-GŘ/55/2010/RS/A Rámcová smlouva pro realizační smlouvy 
o poskytování služeb

Rámcová smlouva 14. 7. 2010

LUAS-GŘ/55/2010/RS/A-Dod5 č. 5 Prodloužení doby účinnosti rámcové 
smlouvy na dobu neurčitou

Dodatek 30. 12. 2013

LUAS-TŘ/27/2010/UR/V-5 Souhlas vlastníka pozemku (CCServices) 
stavebníkovi (LUAS) k provedení stavby 
"Napojení ÚSES Komořansko - gravitační 
propojení přeložky Vesnického potoka 
s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku ČSA"

Smlouva o umožnění 
realizace stavby

25. 3. 2010

LUAS-TŘ/94/2010/ONÁK/A Podnájem obalů na přepravu technických 
plynů

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

1. 12. 2010

CServices-ŘS-OSM/231/2010/
S/A

Umožnění stravování zaměstnancům 
společnosti - Dohoda o postoupení práv 
a povinností ze Sev.en WT a.s.  na SEVEN

Smlouva 
nepojmenovaná

9. 3. 2017

LUAS-VŘ/11/2012/KD/A Přijetí služeb v oblasti kolejové dopravy Smlouva 
nepojmenovaná

30. 12. 2011

LUAS/VŘ/11/2012/KD/A/Dod8 č. 8 Změna cen za přepravní výkony a za 
správu tratí v roce 2018

Dodatek 30. 1. 2018

LUAS/VŘ/11/2012/KD/A/Dod9 č. 9 Změna účtování za přepravní směr ÚU 
– CHZ, přecházející na společnost Sev. en 
Commodities AG, odštěpný závod

Dodatek 31. 7. 2018

LUAS-TŘ/4/2012/OENE/A Dodávky tepelné energie Smlouva 
nepojmenovaná

30. 12. 2011

LUAS-TŘ/4/2012/OENE/A/
Dod6

č. 6 Dodávka tepelné energie v roce 2018 Dodatek 30. 1. 2018

LUAS-TŘ/5/2012/CS/A Přijetí služeb v oblasti výrobní podpory Smlouva 
nepojmenovaná

30. 12. 2011
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LUAS-TŘ/5/2012/CS/A/Dod9 č. 9 Změna předmětu smlouvy Dodatek 23. 1. 2017

LUAS-PŘ/15/2012/CS/A Poskytnutí přístupu zaměstnancům SEVEN  
do výdejen jídel  CS

Smlouva 
nepojmenovaná

28. 12. 2011

SE/2014/106 Nájem pozemků - Eliška III Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

30. 1. 2014

SE/2014/197 Nájem prostor sloužících k podnikání, věcí 
movitých a parkovacích míst - ŘAS

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

2. 6. 2014

SE/2014/197/Dod2 č. 2 Zúžení rozsahu předmětu nájmu Dodatek 30. 9. 2016

SE/2014/197/Dod3 č. 3 Změna předmětu nájmu Dodatek 6. 2. 2018

SE/2014/223 Podnájem části pozemku (parkovací místa) Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

4. 6. 2014

SE/2014/223/Dod1 č. 1 Zúžení rozsahu předmětu nájmu Dodatek 27. 12. 2017

SE-2015-8 Zajištění činností s provozováním vlečky Příkazní smlouva 8. 12. 2014

SE-2015-28 Dodávky elektřiny ze sítí VN Smlouva 
nepojmenovaná

18. 12. 2014

Dodatek č. 3 SE-2015-28 č. 3 Změna ceny Dodatek 30. 1. 2018

SE-2015-274 Nájem pozemků Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

30. 9. 2015

Dodatek č. 1 sml. SE-2015-274 č. 1 Ponížení výměry o 245 m2 p.p.č. 1082/34 
k.ú. Komořany

Dodatek 31. 10. 2018

SE-2016-153 Personální činnosti Smlouva 
nepojmenovaná

30. 9. 2016

Dodatek č. 2 sml. SE-2016-153 č. 2 Změna paušální částky a zrušení 
produktu OA

Dodatek 29. 12. 2017

Dodatek č. 3 sml. SE-2016-153 č. 3 Změna paušální částky Dodatek 31. 12. 2018

SE-2016-155 Poskytování služby - ekonomické 
poradenství a služby

Smlouva 
nepojmenovaná

29. 9. 2016

Dodatek č. 2 sml. SE-2016-155 č. 2 Změna v rozsahu poskytovaných služeb 
a navýšení ceny za poskytované služby

Dodatek 30. 12. 2017

Dodatek č. 3 sml. SE-2016-155 č. 3 Změna ceny za poskytované služby Dodatek 18. 12. 2018

SE-2016-160 Zajištění důlně měřické a zeměměřické 
činnosti 

Smlouva 
nepojmenovaná

30. 9. 2016

SE-2016-163 Zajištění služeb nákup a skladování SND 
a ND pro těžební technologie

Smlouva 
nepojmenovaná

24. 10. 2016

SE-2016-169 Zajištění služeb - laboratoře a vzorkovny Smlouva 
nepojmenovaná

26. 10. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE-2016-169 č. 1 Změna cenového ujednání Dodatek 29. 12. 2017

Dodatek č. 2 sml. SE-2016-169 č. 2 Změna cenového ujednání Dodatek 31. 12. 2018

SE-2016-171 Zajištění služeb nákup a skladování  
a ostatní logistické služby

Smlouva 
nepojmenovaná

31. 10. 2016

SE-2016-180 Zajištění spisových služeb Smlouva 
nepojmenovaná

31. 10. 2016

SE-2017-11 Nájem prostor sloužících k podnikání 
v areálu ÚDV

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

14. 12. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE-2017-11 č. 1 Úprava rozsahu předmětu nájmu Dodatek 31. 5. 2017

SE/2018/11 Přeprava paliva od příkazce Smlouva zasilatelská 20. 12. 2017

SE/2018/29 Poskytování služeb v oblasti vodního 
hospodářství

Smlouva 
nepojmenovaná

30. 1. 2018

SE/2018/30 Činnosti organizačních agend Smlouva 
nepojmenovaná

29. 12. 2017

SE/2018/31 Technické činnosti Smlouva 
nepojmenovaná

29. 12. 2017
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SE/2018/33 Výrobní činnosti Smlouva 
nepojmenovaná

29. 12. 2017

Dodatek č. 1 sml. SE/2018/33 č. 1 Změna rozsahu poskytované služby Dodatek 31. 7. 2018

SE/2018/43 Komunikační činnosti Smlouva 
nepojmenovaná

29. 12. 2017

Dodatek č. 1 sml. SE/2018/43 č. 1 Změna cenového ujednání Dodatek 31. 7. 2018

SE/2018/49 Environmentální poradenství Smlouva 
nepojmenovaná

29. 12. 2017

Dodatek č. 1 SE/2018/49 č. 1 Změna cenového ujednání Dodatek 28. 12. 2018

SE/2018/50 Provozování konsignačního skladu na ČSA Smlouva 
nepojmenovaná

28. 12. 2017

Dodatek č. 1 sml. SE/2018/50 č. 1 Změna cenového ujednání Dodatek 1. 10. 2018

SE/2018/73 Nájem prostor sloužících k podnikání  Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

4. 1. 2018

SE/2018/141 Nákup a skladování Smlouva 
nepojmenovaná

27. 9. 2018

SE/2019/4 Poskytování služeb samoobslužné mycí 
rampy

Smlouva 
nepojmenovaná

17. 12. 2018

SE/2019/5 Poskytování služeb samoobslužné mycí 
rampy

Smlouva 
nepojmenovaná

17. 12. 2018

Czech Coal POWER s.r.o.

výnosová

LUAS-TŘ/30/2008/OSM/V5 Nájem budov dílna a sklad RD Jeseník Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

1. 12. 2008

LUAS-TŘ/30/2008/OSM/V5/
Dod1

č. 1 Změna předmětu nájmu a změna ceny 
nájmu

Dodatek 30. 4. 2013

LUAS-TŘ/83/2011/OSP/A Nájem nebytových prostor ve 3. N.P. budovy 
inv. č. 328003-0 v k. ú. Ervěnice

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

1. 9. 2011

LUAS-PŘ/12/2012/CCP/A Umožnění stravování zaměstnancům 
společnosti Czech Coal POWER s.r.o.

Smlouva o umožnění 
stravování

30. 12. 2011

SE/2014/221 Nájem nemovité věci - nová buldozerovna Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

29. 4. 2014

nákladová

MUS 0622/2000 Žádanková vozidla Rámcová smlouva č. 
MUS 0622/2000

3. 5. 2000

MUS 0622/2000/Dod5 č. 5 Změna Přílohy č. 2 - ceník pro kolovou 
přepravu pro rok 2014

Dodatek 30. 12. 2013

SE-2014-299 Přijetí služeb - mycí rampy Smlouva 
nepojmenovaná

1. 9. 2014

SE-2015-96 Pomocné činnosti při těžbě hnědého uhlí - 
kolové stroje

Smlouva 
nepojmenovaná

31. 3. 2015

SE-2015-96-Dod1 č. 1 Změna fakturačního období Dodatek 26. 6. 2015

SE-2015-97 Zajišťování pomocných činností při těžbě 
hnědého uhlí - malá rypadla

Smlouva 
nepojmenovaná

31. 3. 2015

SE-2015-97-Dod1 Změna fakturačního období Dodatek 26. 6. 2015

SE-2015-98 Zajišťování pomocných činností při těžbě 
hnědého uhlí - střední rypadla

Smlouva 
nepojmenovaná

31. 3. 2015

SE-2015-98-Dod1 č. 1 Změna fakturačního období Dodatek 26. 6. 2015

SE-2015-99 Zajišťování pomocných činností při těžbě 
hnědého uhlí – malé dozery

Smlouva 
nepojmenovaná

31. 3. 2015

SE-2015-99-Dod1 č. 1 Změna fakturačního období Dodatek 26. 6. 2015

SE-2015-100 Zajišťování pomocných činností při těžbě 
hnědého uhlí – střední dozery

Smlouva 
nepojmenovaná

31. 3. 2015

SE-2015-100-Dod1 č. 1 Změna fakturačního období Dodatek 26. 6. 2015

SE-2015-147 Pomocné činnosti při těžbě hnědého uhlí - 
překladače 

Smlouva 
nepojmenovaná

15. 5. 2015
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SE-2015-147-Dod1 č. 1 Změna fakturačního období Dodatek 26. 6. 2015

SE-2015-148 Pomocné činnosti při těžbě hnědého uhlí - 
truboklad

Smlouva 
nepojmenovaná

15. 5. 2015

SE-2015-148-Dod1 č. 1 Změna fakturačního období Dodatek 26. 6. 2015

SE-2016-1 Zajišťování pomocných činností při těžbě 
hnědého uhlí - vybrané skupiny strojů

Smlouva 
nepojmenovaná

3. 11. 2015

SE-2016-1-Dod4 č. 4 Změna cenového ujednání Dodatek 2. 1. 2018

SE/2017/1021 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 1. 2017

SE/2017/1029 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 1. 2017

SE/2017/1057 Poskytování servisních služeb na vozidla Smlouva 
nepojmenovaná

3. 4. 2017

SE/2017/1109 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 7. 2017

SE/2017/1133 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 10. 2017

SE/2017/1134 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 10. 2017

SE/2017/1135 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 10. 2017

Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1135 č. 1 Změna cenového ujednání Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 4. 2018

SE/2017/1146 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 12. 2017

SE/2017/1147 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 12. 2017

SE/2017/1148 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 12. 2017

SE/2017/1149 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 12. 2017

SE/2017/1150 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 12. 2017

SE/2017/1151 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 12. 2017

SE/2017/1152 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 12. 2017

SE/2018/32 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

1. 2. 2018

Důl Kohinoor a.s.
 

výnosová

SE-2014-272 Finanční vypořádání nájmu IT majetku a IT 
služeb

Smlouva 
nepojmenovaná

2. 1. 2014

SE-2014-272-Dod4 č. 4 Změna cenového ujednání od 1. 1. 2018 Dodatek 19. 12. 2017

SE-2014-272-Dod5 č. 5 Změna cenového ujednání od 1. 1. 2019 Dodatek 21. 12. 2018

SE-2017-28 Poskytování služeb - zajištění báňské 
záchranné služby

Smlouva 
nepojmenovaná

28. 12. 2016

SE/2017/1120 Nájem a podnájem prostor a zařízení 
k podnikání

 Smlouva o nájmu 31. 8. 2017

SE/2018/57 Nájem a podnájem prostor a zařízení 
k podnikání

 Smlouva o nájmu 31. 1. 2018

nákladová

SE/2018/61 Chodbicování Smlouva o dílo 27. 3. 2018

SE/2018/62 Stěnování Smlouva o dílo 27. 3. 2018
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Infotea s.r.o.

výnosová

LUAS-TŘ/13/2011/OSP/A Podnájem nebytových prostor v objektu 
centrální řídicí středisko - Třebušice

Smlouva o nájmu 10. 12. 2010

LUAS-TŘ/13/2011/OSP/A/Dod1 č. 1 Změna předmětu nájmu a ceny nájmu Dodatek 30. 1. 2014

LUAS-PŘ/8/2012/Infotea/A Poskytnutí přístupu zaměstnancům 
společnosti Infotea do výdejen jídel za 
účelem možnosti stravování

Smlouva 
nepojmenovaná

30. 12. 2011

nákladová

LUAS-PŘ/8/2010/Infotea/A Zpracování osobních údajů při zpracování 
mzdových, personálních a sociálních agend 
uzavřena na základě zákona 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.

Smlouva 
nepojmenovaná

1. 1. 2010

SE-2014-127 Podpora informačního systému Smlouva 
nepojmenovaná

31. 12. 2013

SE-2014-127-Dod5
č. 5 Změna předmětu plnění a změna přílohy 
č. 1 - bližší specifikace a rozsah činností, 
prodloužení platnosti smlouvy

Dodatek 12. 12. 2017

SE-2014-127-Dod6 č. 6 Změna předmětu plnění a změna přílohy 
č. 1 - bližší specifikace a rozsah činností, 
prodloužení platnosti smlouvy

Dodatek 18. 12. 2018

REKULTIVACE a.s.

výnosová

CCServices-VŘ-HBZS/4/2003 Poskytování báňské záchranné služby. Smlouva 
nepojmenovaná

10. 12. 2002

CCServices-VŘ-
HBZS/4/2003-Dod1

č. 1 Změna ceny Dodatek - č. 1 ke 
Smlouvě o zajištění 
báňské záchranné 
služby č. 4/2003

7. 8. 2004

LUAS-TŘ/10/2012/OESP/A Podnájem nemovitostí - pozemků v k. ú. Dolní 
a Horní Jiřetín - pro zemědělskou výrobu

Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

31. 12. 2011

LUAS-TŘ/10/2012/OESP/A/
Dod2

č. 2 Změna cenového ujednání Dodatek 30. 12. 2016

LUAS-TŘ/9/2012/OESP/A Nájem nemovitostí - pozemků v k. ú. H. J… Smlouva  o nájmu 
(podnájmu)

31. 12. 2011

LUAS-TŘ/9/2012/OESP/A/
Dod4

č. 4 Změna cenového ujednání Dodatek 30. 11. 2016

nákladová

CCServices-1-2000 Rámcová smlouva k rekultivačním pracím Rámcová smlouva č. 
I/2000

29. 5. 2000

CCServices-1-2000-Dod237 č. 237 Realizace rekultivačních prací při akci 
1462/1 ČSA – severní svahy, 1. etapa, biologie 
rok 2018

Dodatek 13. 2. 2018

CCServices-1-2000-Dod238 č. 238 Realizace rekultivačních prací při akci 
1437/1 – ČSA okolí Arboreta, 2. část-úprava 
ČS a okolí-biologie rok 2018

Dodatek 13. 2. 2018

CCServices-1-2000-Dod239 č. 239 Realizace rekultivačních prací při akci 
Centrum – plocha Humboldt II pro rok 2018

Dodatek 28. 2. 2018

SE/2017/1128 Rekultivace ČSA vnitřní výsypka III.etapa 2. 
část

Smlouva o dílo 30. 8. 2017

SE/2017/1128 Změna ceny Dodatek 12. 10. 2018

SE/2018/71
Údržba zeleně lokalit společnosti Severní 
energetická a.s. 2018

Smlouva o dílo 20. 3. 2018

SE/2018/149
Rekultivace ČSA – severní svahy 2. etapa, rok 
2018

Smlouva o dílo 9. 10. 2018
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Servis Leasing a.s.

nákladová

LUAS-TŘ/135/2009/SL/A Přijetí služeb půjčovny dopravních 
prostředků a zajišťování souvisejících 
činností

Smlouva 
nepojmenovaná

1. 7. 2009

VUAS/2013/158 Operativní leasing  - Dohoda o postoupení 
práv a povinností z VUAS  na SEVEN

Smlouva o operativním 
leasingu 

22. 6. 2016

Dodatek č. 5 sml. 
VUAS/2013/158

č. 5 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Smlouva o operativním 
leasingu 

31. 5. 2018

CServices/2014/196 Operativní leasing  - Dohoda o postoupení 
práv a povinností z VUAS  na SEVEN

Smlouva o operativním 
leasingu 

22. 6. 2017

Dodatek č. 4 sml. 
CServices/2014/196

č. 4 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Smlouva o operativním 
leasingu 

31. 5. 2018

SE-2017-31 Operativní leasing  - Dohoda o postoupení 
práv a povinností z VUAS  na SEVEN

Smlouva o operativním 
leasingu 

23. 12. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE-2017-31 č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 26. 4. 2017

Dodatek č. 2 sml. SE-2017-31 č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 27. 4. 2018

SE-2017-32 Operativní leasing  - Dohoda o postoupení 
práv a povinností z VUAS  na SEVEN

Smlouva o operativním 
leasingu 

23. 12. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE-2017-32 č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 11. 8. 2017

Dodatek č. 2 sml. SE-2017-32 č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 10. 8. 2018

SE/2017/1003 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

30. 12. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1003 č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 29. 12. 2017

Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1003 č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 16. 10. 2018

SE/2017/1005 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

30. 12. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1005 č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 29. 12. 2017

Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1005 č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 23. 11. 2018

SE/2017/1006 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

30. 12. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1006 č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 29. 12. 2017

Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1006 č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 17. 10. 2018

SE/2017/1016 Operativní leasing  - Dohoda o postoupení 
práv a povinností ze Sev.en WT a.s.  na 
SEVEN

Smlouva o operativním 
leasingu 

30. 12. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1016 č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 5. 3. 2017

Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1016 č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 5. 3. 2018

SE/2017/1017 Operativní leasing  - Dohoda o postoupení 
práv a povinností ze Sev.en WT a.s.  na 
SEVEN

Smlouva o operativním 
leasingu 

30. 12. 2016

Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1017 č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 27. 3. 2017

Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1017 č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy 
o operativním leasingu

Dodatek 23. 3. 2018

SE/2017/1042 Finanční leasing - Dispečink dolu ČSA Smlouva o finančním 
leasingu

20. 2. 2017
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SE/2017/1050 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

6. 3. 2017

SE/2017/1075 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

12. 4. 2017

SE/2017/1094 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

12. 5. 2017

SE/2017/1140 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

29. 9. 2017

SE/2017/1162 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

8. 11. 2017

SE/2017/1163 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

8. 11. 2017

SE/2017/1178 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

20. 12. 2017

SE/2017/1180 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

22. 12. 2017

SE/2018/77 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

22. 3. 2018

SE/2018/94 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

20. 6. 2018

Dodatek č. 1 sml. SE/2018/94 č. 1 Změna ceny Dodatek 2. 7. 2018

SE/2018/95 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
motorového vozidla 

30. 3. 2018

SE/2018/114 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

3. 7. 2018

SE/2018/130 Operativní leasing motorového vozidla Smlouva o operativním 
leasingu

1. 8. 2018

Sev.en Commodities AG

výnosová

SE/2018/122 Prodej a koupě HU produkce Rámcová smlouva 31. 7. 2018

SE/2018/124 Prodej a koupě HU produkce Kupní smlouva 31. 7. 2018

SE/2019/3 Smlouva o čerpání IT služeb Smlouva 
nepojmenovaná

18. 12. 2018

SE/2019/9 Prodej a koupě HU produkce Kupní smlouva 28. 12. 2018

nákladová

SE/2018/123 Prodej HU k přepracování Rámcová smlouva 31. 7. 2018

SE/2018/125 Prodej a koupě HU k přepracování Kupní smlouva 31. 7. 2018

SE/2019/8 Prodej a koupě HU k přepracování Kupní smlouva 28. 12. 2018

Sev.en EC, a.s.

výnosová

SE/2013/241 Vypořádání  vzájemných závazků v souvislosti 
se zajištěním systémové integrace

Smlouva 
nepojmenovaná

20. 11. 2013

SE-2013-241-Dod5 č. 5 Změna cenového ujednání od 1.1.2018 Dodatek 20. 12. 2017

SE-2013-241-Dod6 č. 6 Změna cenového ujednání Dodatek 21. 12. 2018

SE-2016-55 Poskytnutí úvěru Smlouva o úvěru 24. 2. 2016

SE/2017/1181 Smlouva o zápůjčce Smlouva o zápůjčce 15. 12. 2017

SE/2018/136 Dohoda o vypořádání práv a povinností Smlouva 
nepojmenovaná

17. 9. 2018

nákladová

SE-2014-298 Dohoda o placení závazku Smlouva 
nepojmenovaná

23. 12. 2013

SE-2014-298-Dod1 č. 1 Doplnění úrokové sazby Dodatek 26. 3. 2015
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SE/2017/1111 Využívání kapacity elektrického výkonu 
elektrárny

Smlouva 
nepojmenovaná

30. 6. 2017

Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1111 č. 1 Úprava předmětu smlouvy - Poplatek za 
rezervaci výkonu

Dodatek 16. 2. 2018

Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1111 č. 2 Změna trvání a ukončení smlouvy Dodatek 31. 7. 2018

Sev.en Engineering s.r.o.

výnosová

SE/2017/1175 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
motorového vozidla

1. 12. 2017

Sev.en Services s.r.o.

výnosová

SE/2019/10 Smlouva o nájmu vozidla Smlouva o nájmu 
motorového vozidla 

28. 12. 2018

nákladová

SE/2018/35 Ekonomické a finanční poradenství a služby Smlouva 
nepojmenovaná

29. 12. 2017

Dodatek č. 1 sml. SE/2018/35 č. 1 Změna ceny Dodatek 28. 12. 2018

SE/2019/7  Poskytování komunikačních činností Smlouva 
nepojmenovaná

28. 12. 2018

Vršanská uhelná a.s.

výnosová

LUAS-TŘ/15/2008/N/V-5 Pronájem 196 ks středních dílů dálkové 
pásové dopravy 1200

Smlouva o nájmu věcí 
movitých

22. 10. 2008

LUAS-TŘ/15/2008/N/V-5/Dod1 č. 1 Změna předmětu nájmu ceny nájmu Dodatek 29. 5. 2009

LUAS-HBZS/1/2009/0/V-10 Zajištění báňské záchranné služby pro 
pracoviště objednatele, na kterých je 
prováděna hornická činnost a je vykonáván 
vrchní dozor orgány státní báňské správy

Smlouva 
nepojmenovaná

20. 1. 2009

LUAS-HBZS/2/2009/0/V-10 Zajištění represivní požární ochrany pro 
pracoviště objednatele, na kterých je orgány 
ministerstva vnitra vykonáván státní požární 
dozor

Smlouva 
nepojmenovaná

20. 1. 2009

LUAS-TŘ/33/2009/OSM/V-5 Šatnování pracovníků Vršanské uhelné a.s. Smlouva 
nepojmenovaná

29. 12. 2008

LUAS-PŘ/11/2012/VUAS/A Umožnění stravování zaměstnanců VUAS na 
SEVEN

Smlouva 
nepojmenovaná

30. 12. 2011

SE/2017/1001 Technické činnosti v oblasti odvodnění Smlouva 
nepojmenovaná

13. 1. 2017

SE/2017/1012 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

30. 1. 2017

SE/2018/37 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

29. 12. 2017

SE/2018/38 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

29. 12. 2017

SE/2018/39 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

29. 12. 2017

SE/2018/40 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

29. 12. 2017

SE/2018/41 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

29. 12. 2017

SE/2018/42 Nájem motorového vozidla Smlouva o nájmu 
dopravního prostředku

29. 12. 2017
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SE/2018/48 Sanace plochy Chodbice III – Jižní část Smlouva o dílo 30. 1. 2018

nákladová

LUAS-PŘ/5/2012/VUAS/A Umožnění stravování zaměstnanců SEVEN 
na VUAS

Smlouva 
nepojmenovaná

19. 12. 2011

SE-2014-2 Prodej a koupě mosteckého hnědého uhlí Kupní smlouva 29. 3. 2013

SE-2014-2-Dod2 č. 2 Navýšení množství mosteckého hnědého 
uhlí

Dodatek 16. 11. 2016

SE-2014-2-Dod3 č. 3 Dohoda o částečném zrušení kupní 
smlouvy

Dodatek 31. 7. 2018

SE/2017/1169 Poskytnutí úvěru Smlouva o úvěru 14. 11. 2017

SE/2017/1105 Servis dopravního pásma Smlouva 
nepojmenovaná

4. 7. 2017

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

Společnosti Severní energetická 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 o vztazích) 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

Začlenění Společnosti do výše uvedeného podnikatelského seskupení umožňuje Společnosti využívat dodávky služeb ze 

strany dalších společností tvořících předmětné 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 převažující výhody, nevýhody či rizika, když vzájemné dodávky zboží či služeb jsou uskutečňovány za 

tržních podmínek.

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.

26. února 2019

Ing. Petr Antoš

předseda představenstva  

Severní energetická a.s.
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Účetní závěrka k 31. 12. 2018
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