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Na základě výzvy ČNB ze dne 26. ledna 2018 doplňujeme konsolidovanou pololetní zprávu za rok 

2017 o informace týkající se výstavby bytového domu DP2 a o výstavbě komplexu bytových domů 

projektu „Harcovna“. Údaje jsou doplněny na straně č. 4, bod č. 2. 
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Popisná část 
 

 
1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a  
     o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek 
 
a) Mateřská společnost 
 
Obchodní firma:           ENERGOAQUA, a.s. 
Sídlo:             Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, Česká republika 
Identifikační číslo:           15 50 34 61 
Datum založení:           29. dubna 1992 zápisem do obchodního rejstříku, na dobu  
                                             neurčitou 
Právní forma:            Akciová společnost 
Předmět a místo podnikání: rozhodující měrou je tvořen činností energetického a   
                                             vodohospodářského programu v Rožnově pod Radh. (průmyslový                                                      
                                             areál) 
 
 
 
b) Dceřiné společnosti: 
 
 
➢ EA alfa, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, IČ: 27773663 s rozhodující 

podnikatelskou činností realitní v průmyslovém areálu ve Vrbně pod Pradědem 
➢ EA beta, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, IČ: 27773761 s rozhodující 

činností vytváření nových zdrojů podnikání v průmyslovém areálu ve Vrbně pod Pradědem 
➢ EA Invest, spol. s r.o. se sídlem Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, IČ: 25392697 

s rozhodující podnikatelskou činností koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, 
zprostředkovatelskou činností a službami v administrativní oblasti. 

➢ Karvinská finanční, a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, IČ: 45192146 
s rozhodující podnikatelskou činností v oblasti realitní. 

➢ VOS, a.s. se sídlem v Písku, Nádražní 732, IČ: 46678034 s rozhodující podnikatelskou 
činností v oblasti realitní. 

➢ HIKOR Písek, a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, IČ:46678336 s rozhodující 
finanční činností a službami v administrativní oblasti. 

 
 
 
2. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta a jeho 

konsolidačního celku v 1. pololetí 2017 
 
Mateřská společnost je nejvýznamnější hospodářský subjekt konsolidačního celku, v 1. pololetí 
2017 při obdobném předmětu a rozsahu podnikatelské činnosti vykázala o 3,24% horší výsledek 
hospodaření než ve srovnatelném období roku 2016. Mezi rozhodující faktor poklesu výsledku 
hospodaření patří zvýšení ceny vstupních komodit. 
U konsolidačního celku došlo ke snížení hospodářského výsledku o 0,41%. Kladně přispěly 
dceřiné společnosti EA Invest, spol. s r.o., HIKOR Písek, a. s. a VOS, a. s. zbylé dceřiné 
společnosti ovlivnily výsledek hospodaření negativně. 
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Informace o přestavbě DP2: 
 
Objekt DP2 – výměníková stanice EA na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm, stojící na 
pozemku p.č. st. 2697. Po změně způsobu zásobování bytových domů teplem, v sídlišti Písečná 
v Rožnově pod Radhoštěm, kdy se centrální výměníková stanice zrušila, a zřídily se domovní 
předávací stanice v každém bytovém domě, se výměníková stanice stala prázdnou nevyužitou 
stavbou mezi bytovými domy. Vedení společnosti EA rozhodlo o jejím novém využití, a to o 
kompletní přestavbě na bytový dům s jedním podzemním podlažím a 3 NP s 12 bytovými 
jednotkami a 3 garážemi v podzemním podlaží. Bytové jednotky byly 2 + KK a 3 + KK o velikosti 
výměr 50 m2 až 85 m2.  Bytové jednotky i garáže byly určeny k prodeji. U bytového domu bylo 
postaveno i parkoviště pro osobní vozidla vlastníků bytových jednotek.  
 
Realizace přestavby z výměníkové stanice na bytový dům proběhla v roce 2014 a 2015 s 
kolaudací v červenci 2015. Kolaudovaná byla celá stavba se společnými prostory, ale bez 
bytových jednotek.  
 
Bytové jednotky byly dokončovány a zároveň kolaudovány v průběhu let 2015 až 2017 podle 
požadavků jednotlivých zájemců - kupců bytových jednotek. K 31.06.2017 bylo prodáno 10 
bytových jednotek i všechny garáže a 2 bytové jednotky jsou před podpisem kupní smlouvy. 
Náklady na přestavbu VS na bytový dům byly 22.881.706,- Kč bez DPH. Zisk z této investiční 
akce byl 1.801.000,- Kč. 
 
Obytný soubor Harcovna 
 
V roce 2008 koupila ENERGOAQUA, a.s. pozemky p.č. st. 52, 49, 53, 54/1, 55/3 v k.ú. Tylovice 
od města Rožnov pod Radhoštěm s investičním záměrem postavit na nich bytové domy s 
následným prodejem jednotlivých bytů (bytových jednotek) a zároveň se stala distributorem a 
dodavatelem elektrické energie budoucím vlastníkům bytů. Pro plánovanou bytovou výstavbu 
bylo požadováno současné naplánování s realizací výstavby inženýrských sítí včetně 
komunikace, chodníků a sportovního hřiště.  
Na tento investiční záměr byla zpracovaná architektonická studie s názvem Obytný soubor 
Harcovna. Po projednání a odsouhlasení s územním plánem města Rožnov pod Radhoštěm, byla 
zpracovaná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Výstavba komunikace 
navazující na bytovou výstavbu byla projektem umístěna na pozemky města Rožnov p.R., a s 
městem Rožnov p.R. byla uzavřena smlouva o právu provést stavbu na nemovitostech, jejímž 
vlastníkem je město Rožnov p.R.  
   
Obytný soubor Harcovna je tvořen jednou řadou řadových dvoupodlažních domů v počtu 12 ks, 
bytovými bloky A (je tvořen bytovými domy A1 až A4), blok B (je tvořen bytovými domy B1 až B3), 
blok C (je tvořen bytovými domy C1 a C2) a blok D (je tvořen jen jedním bytovým domem). 
Uvedené bytové domy jsou třípodlažní s celkovým počtem 77 bytů. Do obytného souboru je 
zahrnuté i sportovní hřiště s oplocením. 
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na celou výstavbu obytného souboru Harcovna 
obdržela EA v 01/2015. Stavební povolení na kanalizaci a vodovod obdržela v 05/2015, na 
komunikaci a chodníky v 04/2015 a stavební povolení sportovního hřiště v 07/2016.  
 
EA nemá dostatek stavební mechanizace ani stavebních pracovníků, a tak byl dodavatel stavby 
inženýrských sítí, komunikace a sportovního hřiště vybrán ve výběrovém řízení, které bylo 
provedeno v 1. čtvrtletí roku 2017.  
Stavba inženýrských sítí, komunikace a hřiště byla zahájena v 05/2017 s termínem dokončení a 
kolaudací ve 12/2017. Část propojovací komunikace, vnitřních chodníků a parkovacích stání 
bude dokončena při dokončování bytových domů.  
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V 1. čtvrtletí 2018 proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby řadových i bytových domů. 
Doba výstavby řadových i bytových domů je naplánovaná na roky 2018 a 2019.  
Zahájení prodeje bytů i řadových domů je plánováno od 2. polovinu roku 2019.  
 
 
Plánované náklady na výstavbu obytného souboru Harcovna jsou:  
Inženýrské sítě a komunikace – 17.661.000,- Kč 
Sportovní hřiště                       –      750.000,- Kč   
Řadové domy (předběžný odhad) –  41,1 mil. Kč                       
Bytové domy (předběžný odhad) – 106,0 mil. Kč  
  
Výstavba obytného souboru Harcovna je financována z vlastních zdrojů EA 
 
3. Ve sledovaném období nenastala žádná důležitá transakce mezi emitentem a jeho dceřinými 

společnostmi. 
 
4.  Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku 
 

Ve sledovaném období ve srovnání s 1. pololetím roku 2016 došlo k růstu výnosů a výnosů 
z investic u mateřské společnosti o 7,58% a celého konsolidačního celku o 8,13%.  
Růst výnosů byl způsoben zvýšením cen vstupních komodit. 

 
5. Výhled podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření emitenta a jeho konsolidačního 

celku na 2. pololetí 2017 
 

Ve 2. pololetí mateřská společnost i její dceřiné společnosti podnikají ve stejných oborech a 
v obdobném rozsahu jako v minulém období. Mateřská společnost, která rozhodující měrou 
podniká v Průmyslovém areálu v Rožnově pod Radhoštěm, nepředpokládá ani nedisponuje 
žádnými informacemi, které by pro 2. pololetí 2017 znamenaly změnu ve vývoji hospodaření 
společnosti proti 1. pololetí 2017.  
 

6. Emitent ve sledovaném období neprovedl se spřízněnými osobami žádné další transakce, než 
uvedené v Konsolidované účetní závěrce v odstavci č. 29 

 
7. Další údaje. 
 
 

a) účetní výkazy v pololetní zprávě jsou zpracovány dle mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví a číselné údaje a informace nebyly ověřeny auditorem. 

 
b) Řádná valná hromada akcionářů emitenta konaná dne 28. 6. 2017: 

 
➢ schválila výplatu dividend za rok 2016 takto: 

• rozhodný den pro nárok na výplatu je 21. 6. 2017 

• výše dividendy na jednu akcii před zdaněním: 
▪ 150,00 Kč na akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč 
▪ 1,20 Kč na akcii o jmenovité hodnotě           8,- Kč 

 
                                                                                                                                        

      

 

 
















































































