
Příloha k účetní závěrce společnosti 

RenoEnergie, a.s. 

sestavená k 31.12.2008 v tis. Kč 

 
 

Část I. 
 
I.1. Sídlo:       Praha 9, Koloděje, Rošovická 295, PSČ 190 16 
I.2. Právní forma:  akciová společnost 
I.3. IČ:    27128164  
I.4. Rozhodující předmět činnosti:  výroba elektřiny 
I.5. Datum vzniku společnosti:    společnost zapsána 23.2.2004 
I.6. Datum sestavení účetní závěrky:  31.12.2008  
I.7. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením jejich podílu v procentech: 
 
Miroslav Dvořák:        180 ks akcií á 100.000 Kč  
                                   168 ks akcií á   50.000 Kč 

                      496 ks akcií á   17.000 Kč  celkem:   86,647 %    34.832.000 Kč 
 
                      
Zdeněk Valeš:            20 ks akcií á 100.000 Kč 
                                   20 ks akcií á   50.000 Kč 
                                   60 ks akcií á   17.000 Kč    celkem:   10,00 %  4.020.000 
Kč                       
                                              
 
Jakub Helus:              12 ks akcií á 50.000 Kč 
                                   44 ks akcií á 17.000 Kč  celkem:  3,353 %   1.348.000 Kč   
                                   
 Základní kapitál: 40 200 000,- Kč, splaceno 100% 
 
 
 
 
I.8. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:  
 
nebyly 
 
 
I.9. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni včetně informace, zda došlo 
v průběhu účetního období ke změně: 

 
Představenstvo: 
Předseda – Ing. Zdeněk Valeš, Na Drahách 7, Plzeň 
Místopředseda  – Ing. Jakub Helus, Na Hraně 58, Plzeň 
Člen – RNDr. Zdeňka Helusová, Na Hraně 58, Plzeň 
 
Dozorčí rada: 
Předseda – Ing. Miroslav Dvořák, Praha 9, Rošovická 295 
Člen – Radana Dvořáková, Praha 9, Rošovická 295 
Člen – Jindřich Böhm, Všetatská 92, Praha 9 
 
 



2 

 
Část II. 
 
II.1. Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, kde má společnost více jak 20ti procentní podíl včetně 
uvedení výše tohoto podílu: 
 
nejsou 

II.2. Přehled dohod mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na 
základním kapitálu: 
 
nejsou 
 
 
II.3. Výše vlastního kapitálu k 31.12.2008 a k 31.12.2007: 
 
Výše vlastního kapitálu k 31.12.2007 byla 38.720.tis.Kč a k 31.12.2008 45.945 tis.Kč. 
 
 
II.4. Účetní výsledek hospodaření za rok 2008 a 2007: 
 
Společnost dosáhla HV před zdaněním : za období r.2007 ztráty ve výši  -1.898.tis. Kč 

za období r.2008 zisku ve výši   5.552.tis. Kč 
 
 
II.5. Obchodní firma, sídlo a právní forma účetní jednotky, v níž je společnost společníkem 
s neomezeným ručením: 
 
není 
 
II. 6. Informace o uzavření ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a případných 
povinnostech, které z nich vyplývají: 
 
nejsou 
 

Část III. 
 
III.1. Přehled osobních nákladů: 
 

 Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků 
        2008        2007      2008       2007 
Průměrný počet zaměstnanců 2 1,33 1 1 
Osobní náklady 1265 tisíc 684 tisíc 748 tisíc 589 tisíc 
 
 
III.2. Odměny osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo dozorčího orgánu, 
a to v 2008 i 2007:  
 
V r.2007 byly vyplaceny odměny členům statutárního orgánu ve výši 345.tis.Kč. 
V r.2008 byly vyplaceny odměny členům statutárního orgánu ve výši 300.tis.Kč. 
 
 
 
III.3. Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů výše vyjmenovaných orgánů: 
 
nejsou 
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Část IV. 
 
Výše půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění a ostatní 
plnění jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům 
statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v 
úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná 
předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb 
poskytovaných účetní jednotkou a platby důchodového pojištění:   nejsou 
 
 

 
Část V. 

 
Tato část obsahuje informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, 
způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové 
situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze (bilanci) a 
ve výkazu zisku a ztráty.        

 

V.1. Způsob ocenění majetku  
 
1.1. Zásoby 
 
Účtování zásob  
prováděno způsobem A evidence zásob 
 
Výdej zásob ze skladu je účtován: metodou FIFO 
 
Ocenění zásob 
• oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: ve vlastní režii nebyly zásoby vytvářeny 
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno:   
v pořizovacích cenách zahrnujících: cenu pořízení, vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, provize, 
pojistné a jiné) 
 
 
1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 
 
Ve sledovaném období společnost nevytvořila žádný majetek vlastní činností. 
 
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů   
 
Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 
 
 

V.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
Specifikace druhu majetku oceněného ve sledovaném období reprodukční pořizovací cenou a způsob 
stanovení této ceny:  
 
Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací 
cenou. 
 
 

V.3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
 
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám v oceňování, 
odepisování ani v postupech účtování.. U části majetku bylo přerušeno daňové odepisování (viz dále).  
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V.4. Opravné položky k majetku 
 
Opravné položky k majetku nebyly tvořeny. 
 

V.5. Odpisování  
 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v  tak, že 
za základ vzala metody používané při vyčíslování rovnoměrných daňových odpisů. Z důvodu daňové 
optimalizace se společnost rozhodla pro přerušení daňového odpisování u malých vodních elektráren 
MVE Libočany a MVE Bulhary po dobu osvobození příjmů dle §19(1)d) ZDP. 
 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku:  
Ve sledovaném účetním období společnost nevlastnila žádný dlouhodobý nehmotný majetek. 
 
Daňové odpisy - použita metoda: lineární 
 
 
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku 
 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 20.tis.Kč do 40.tis.Kč se účtuje na účet 028 - Drobný 
dlouhodobý hmotný majetek a je odepisován lineárně po dobu 24 měsíců. 
  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 20.tis.Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501 - 
Spotřeba materiálu a je evidován v podrozvahové evidenci společnosti. 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 20.tis.Kč do 60.tis.Kč se účtuje na účet 018 - Drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek a je odepisován lineárně po dobu 24 měsíců. 
 
Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek do 20.tis.Kč  je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - 
Ostatní služby. 
 
 

V.6. Přepočet cizích měn na českou měnu  
 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. 
Společnost se rozhodla pro období 16.9.-31.12.2009 použít pevný kurz = denní kurz vyhlášený ČNB 
dne 16.9.08 (pro EUR = 24,070), z důvodu předpokládaných devizových operací na konci roku 2008. 
K rozvahovému dni byl proveden přepočet majetku a závazků v cizí měně dle aktuálního denního kurzu 
vyhlášeného ČNB 31.12.2008. 
 
 

V.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou  
 
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 
 

Část VI. 
 
VI.1. Seznam doměrků daně z příjmů za minulá účetní období s uvedením důvodu a výše doměrku: 
 
Společnost neměla žádné doměrky daně z příjmu za minulá účetní období. 
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VI.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 
Společnost ve sledovaném období účtovala o odložené daňové pohledávce dle §59 vyhlášky, z důvodu 
rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku. K tomuto rozdílu došlo 
v důsledku přerušení daňového odpisování viz bod V.5. 
Protože společnost účtovala poprvé o odložené dani, byla zaúčtována i odložená daňová pohledávka 
vyplývající z daňové  ztráty r.2007, kde je vysoká pravděpodobnost, že ztráta bude uplatněna 
v následujících letech. 
 
 
VI.3. Dlouhodobé bankovní úvěry  
 
Rok splatnosti Úvěry celkem* Sazba Popis zajištění 

2016 28 700 PRIBOR+3,84 % 
(PRIBOR+2,1% dle 
Dodatku č. 4) 

MVE Libočany 

2017 40 000 PRIBOR +3% 
(PRIBOR+2,0% dle 
Dodatku č. 3) 

MVE Bulhary 

2023 180 000 PRIBOR +1,80% až 
PRIBOR + 1,45% 

FVE Hodonice 

2025 230 000 PRIBOR +1,80% až 
PRIBOR + 1,45% 

MVE Lovosice – Píšťany 

Celkem    
* - max. výše dlouhodobého úvěru dle Smlouvy o úvěru v tis. Kč 
 
VI.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 
 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 
 
MVE Bulhary 

 MF ČR 4733. tis. Kč 21 100.tis.Kč 

 
RP Bulhary 

MŽP ČR --- 8.537.tis. Kč 

    

 
 
 
VI.5. Významná manka a přebytky u zásob 
 
Ve sledovaném období společnost neměla žádné manka ani přebytky zásob. 
 
 
VI.6. Výše splatných závazků na sociální a zdravotní pojištění a výše daňových nedoplatků: 
 
Společnost evidovala k 31.12.2008 závazky na sociální pojištění ve výši 15.tis.Kč, na zdravotní 
pojištění  ve výši 16.tis.Kč, a daňový nedoplatek 17.tis.Kč, z titulu zúčtování mezd za období 12/2008. 
Tyto závazky byly uhrazeny v období 01/2009. 
 
 
 
VI.7. Rozpis účetních rezerv: 
 
Ve sledovaném období společnost nevytvořila žádné účetní rezervy. 
 
VI.8. Přehled a údaje o pohledávkách určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou: 
 
Ve sledovaném období společnost nevlastnila žádné pohledávky určené  k obchodování. 
 



6 

 
 
VI.9. Údaje o různých preferenčních kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na 
rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich ocenění 
reprodukční pořizovací cenou by převýšily její významnost: 
 
nejsou 
 
 
 
VI.10. Přehled výdajů vynaložených v průběhu účetního období na výzkum a vývoj: 
 
Ve sledovaném období společnost nevynaložila žádné výdaje na výzkum a vývoj. 
 
 
 
Část VII. 
 
VII. 1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 
 
 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
 běžné období minulé 

období 
běžné období minulé 

období 
běžné období minulé 

období 
Pozemky 10227 5417 0 0 10227 5417 
Stavby 68429 68224 4616 2200 63813 66024 
Samostatné movité 
věci a soubory m.věcí 

33050 32923 7296 3761 25754 29192 

Jiný DHM 0 0 0 0 0 0 
Nedokončený DHM 28963 2949 0 0 28963 2949 
 
VII. 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena   
 běžné období minulé 

období 
běžné období minulé 

období 
běžné období minulé 

období 
Software 0 0 0 0 0 0 
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 
Výsledky vědecké čin. 0 0 0 0 0 0 
Jiný DNM 0 0 0 0 0 0 
Nedokončený DNM 0 0 0 0 0 0 
 
 
VII.3. Přehled majetku pořizovaného formou finančního pronájmu s uvedením konkrétního majetku, 
celkové doby trvání leasingu, zbývající doby trvání leasingu, celkové hodnoty splátek, sumy zbývajících 
splátek včetně kupní ceny: 
 
Ve sledovaném období společnost neevidovala  žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu. 
 
 
VII.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
 
Ve sledovaném období společnost nevlastnila žádný majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
 
VII.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem: 
 
Stavba, technologie  a pozemek u MVE Libočany - zástava k investičnímu úvěru na tento projekt a 
projekt MVE Lovosice a FVE Hodonice 
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Stavba a technologie a pozemek  MVE Bulhary - zástava k investičnímu úvěru na tento projekt a 
projekt MVE Lovosice a FVE Hodonice 
Pozemek FVE Hodonice - zástava k investičnímu úvěru na tento projekt. 
 
 
 
 
VII.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením: 
 
K rozvahovému dni společnost nevlastnila žádný majetek s výrazně odlišným tržním a účetním 
ohodnocením. 
 
VII.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: 
 
Ve sledovaném období společnost nevlastnila žádné majetkové cenné papíry a majetkové účasti. 
 

VII.8. Významné události po datu účetní závěrky:   
V době, která uplynula od rozvahového dne do dnešního dne nedošlo k žádným dalším důležitým 
skutečnostem. 
 
 
Dne Obsah změny Vliv změny na údaje 

uvedené v Rozvaze 
Vliv změny na údaje 
uvedené ve Výkazu 

zisků a ztrát 

Peněžní 
vyjádření 

změny 
  

 
   

     

 

VII.9. Titul, splatnost a částka pohledávek a závazků, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti 
delší než pět let: 

K rozvahovému dni společnost neevidovala žádné pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 
pět let. 

VII.10. Pronájem majetku a uvedení převedeného nebo poskytnutého zajištění s ohledem na 
významnost: společnost nepronajímá majetek 
 

VII.11. Cizí majetek neuvedený v rozvaze (např. majetek v rámci najatého podniku nebo jeho části): 

Ve sledovaném období společnost nepoužívala žádný cizí majetek neuvedený v rozvaze. 

 
VII.12. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 
 
Společnost nepatří do žádné skupiny podniků. 
 
 
 
VII.13. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
 
Ve sledovaném období společnost neměla žádné závazky neuvedené v účetnictví. 
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VII.14. Pohledávky po lhůtě splatnosti: 
 
K rozvahovému dni společnost neevidovala žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 
 
 
VII.15. Závazky po lhůtě splatnosti: 
 
K rozvahovému dni společnost neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
 
 
 

Část VIII. 

Za předpokladu, že účetní jednotka zvolila pro sestavení účetní závěrky výkaz zisku a ztráty podle 
účelového členění, uvede v rámci přílohy náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v 
druhovém členění: 
Účetní závěrka společnosti obsahuje výkaz zisku a ztráty v druhovém členění.  

 

Část IX. 
 
IX.1. Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií během účetního období, u každého druhu akcií zvlášť; 
obdobně v případě změn podílů: 
 
Ve sledovaném období společnost neemitovala žádné nové akcie. 
 
 
IX.2. Informace o vyměnitelných dluhopisech nebo podobných cenných papírech nebo právech s 
vyznačením jejich počtu a rozsahu práv, která zakládají: 
 
Společnost neevidovala žádné vyměnitelné dluhopisy nebo podobné cenné papíry nebo práva. 
 
 
IX.3. Významné položky zvýšení nebo snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu . Dále účetní 
jednotka uvede  strukturu vlastního kapitálu po případné přeměně: 
 
Ve sledovaném období nedošlo v rámci vlastního kapitálu  k změnám základního kapitálu = 40 200 
tis.Kč. Rozhodnutím valné hromady došlo v r.2008 k úhradě části ztráty z r.2007 ze zisku z minulých let 
ve výši 379.tis.Kč, části ztráty z doposud vytvořeného rezervního fondu ve výši 39.tis.Kč a zbývající 
část 1480.tis.Kč byla zaúčtována na účet 429-neuhrazená ztráta z minulých let a následně snížena o 
516 tis.Kč. z důvodu vyúčtování odložené daňové pohledávky. 
 
 
Část X. 
 
Rozdělení tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činnosti, jakož i podle zeměpisného 
umístění trhů v případě, že se tyto druhy a trhy z hlediska organizace prodeje zboží, výrobků a 
poskytování služeb vyplývajících z běžné činnosti, od sebe značnou měrou liší: 
 
 

Tržby z prodeje            v tis. Kč     
Produkt/služba/aktivita 2007 Trh 2008 Trh 

výroba elektřiny 10664 tuzemsko 18749 tuzemsko 
prodej materiálu 71   tuzemsko 750   tuz., EU 
ostatní provozní výnosy 91  tuzemsko 23   tuzemsko 
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Část XI. 
 
Přehled o peněžních tocích  - v příloze. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 11.5.2009 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
                statutární orgán 


