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Výroční   zpráva  za  rok  2007 
 

Akciová společnost 
Obchodní jméno: RenoEnergie, a.s. 
 
Sídlo: Praha 9,  Rošovická 295,  PSČ  190 16 
 okres:  Praha 9 
  stát:     Česká republika 
 
Identifikační číslo: 27128164 
 
Právní forma: Akciová společnost 
 
Předmět podnikání:     výroba elektřiny 
 
Akcie:            200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,  
 200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, 
 600 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 17.000,- Kč 
  
 
Základní kapitál: 40 200 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
 
Společnost byla založena dne   27. 1. 2004 na základě Rozhodnutí zakladatelů o založení 
akciové společnosti (Zakladatelská smlouva) a dne 23.02.2004 byla zapsána do obchodního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182. 
 
 

Přehled vybraných hospodářských ukazatelů 
 
Ukazatel rok 2007                  tis.  Kč  
          
 
Základní kapitál                                                                                            40 200 
Rezervní fond                                                                                                  39 
Vlastní kapitál                                                                                               41 455 
   
 
  
Tržby (hrubý obrat)                                                                                   10 946        
Náklady                                                                                                     10 109      
Zisk před zdaněním                                                                                       837 
Zisk po zdanění   837 
 
 



RenoEnergie, a.s., Rošovická 295, 190 16 Praha 9, tel./fax.: 377 320 213 
 e-mail: tk@renoenergie.cz, IČO: 27128164, DIČ: CZ27128164 
bankovní spojení: 87417369/ 0800, číslo registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9182 

 
 
 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2007          0 
Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2007  0  
 
RenoEnergie, a.s. v roce 2004 zahájila činnost s cílem investovat do obnovitelných zdrojů 
energie, zejména malých vodních elektráren (MVE). V té době již měli zakladatelé vytipovány 
některé lokality pro výstavbu MVE. Lokality pro výstavbu se dále upřesnily a zajistily v průběhu 
roku 2004. Zároveň byla zahájena projednávání stavebních a vodoprávních povolení, 
zpracovány projekty a studie s cílem získání dotace ze zdrojů ochrany přírody ČR a 
Evropských fondů. V roce 2005 – 2006 probíhala výstavba MVE Libočany, v r. 2006 – 2007 
MVE a rybího přechodu Bulhary. V současnosti jsou obě stavby v provozu a dodávají zelenou 
energii do místní distribuční sítě. 
V roce 2007 bylo rozhodnuto investovat i do výstavby fotovoltaických elektráren. 
 
V současnosti je téměř připravena výstavba Fotovoltaické elektrárny (FVE) Hodonice 2,15 
MWp na jižní Moravě, jejíž realizace proběhne v termínu podzim 2008 – jaro 2009 (celkové IN 
200 mil. Kč, 180 mil. Kč dlouhodobý investiční úvěr). 
 
Dále je téměř 100% připravena výstavba MVE 2,8 MW a rybích přechodů Lovosice – Píšťnay 
(žádá se o vydání stavebního povolení), realizace výstavby bude probíhat podzim 2008 – 
podzim 2010. Celkové investiční náklady až 390 mil. Kč budou kryty z dotace OPPI na MVE 
(100mil. Kč), úvěru na MVE (až 256 mil. Kč), dotace OPŽP na rybí přechody (až 30 mil. Kč) a 
z vlastních zdrojů. 
 
Na další roky jsou připravovány investiční akce výstavby 2 středně velkých MVE (srovnatelné 
s MVE Bulhary) a menších, a připravuje se i výstavba FVE o výkonu 2,6MWp (tento projekt 
bude nejspíše po dokončení přípravy odprodán).  
 
 
Společnost je činná v oblasti ochrany ŽP jednak výrobou čisté zelené energie (plán cca 7000 
MWh v roce 2008 znamená ušetření přes 8000 t CO2), a dále pak odstraňováním příčných 
překážek v migraci na vodních tocích (výstavba rybích přechodů). Rybí přechod na jezu 
Bulhary se v mnoha průzkumech ukazuje jako velmi příznivý pro obohacení druhové pestrosti 
ryb. 
  
 
 
 
V době, která uplynula od rozvahového dne do dnešního dne nedošlo k žádným důležitým 
skutečnostem. 
 
 
 
 
Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
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V Praze dne 15. června 2008 
 
 
Za představenstvo akciové společnosti RenoEnergie, a.s.: 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………… 
          Jakub Helus   
                                                                                    místopředseda představenstva a.s. 
 
Příloha :   Rozvaha k 31.12.2007 
                 Výkaz zisku a ztáty k 31.12.2007 
                 Příloha k účetní závěrce 
                 Výrok auditora 
 
 
 
 


