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A.  Základní údaje o emitentovi  
 
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 

Telefon hlavního místa výkonu činnosti: 571 844 389 

 
Emitent byl založen dle českého právního řádu, obchodního zákoníku jednorázově Fondem národního 
majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí č. 32, jako jediným zakladatelem na 
základě zakladatelské listiny ze dne 24. 4. 1992 obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 
zákona č. 513/1991 Sb.  
Emitent je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 334  
                     
Předmět podnikání emitenta je rozhodující měrou tvořen činností energetického a vodohospodářského 
programu a při své činnosti se emitent řídí českými právními předpisy. Nové produkty a služby nebyly 
zavedeny. 
 
Jednotlivé činnosti dle výpisu z obchodního rejstříku ze dne 06. 12. 2015 jsou:  
 

- rozvod tepelné energie 

 - výroba tepelné energie 

 - distribuce plynu 

 - obchod s elektřinou 

 - distribuce elektřiny 

 - obchod s plynem 

 - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 - vodoinstalatérství, topenářství 

 - montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení, plnění nádob plyny 

 - obrábění 

 - pokrývačství, tesařství 

 - podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady 

 - montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 

 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení 

 - poskytování telekomunikačních služeb 
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B. Údaje o základním kapitálu 
Popis struktury koncernu 
Emitent je součástí koncernu, kde ovládající osobou je ve smyslu § 74 odst. 1 a násl. zákona č. 90/2012 
Ing. Miroslav Kurka a pan Miroslav Kurka. Emitent je ovládanou osobou a s ohledem na § 82 zákona č. 
90/2012 všechny ostatní podniky koncernu jsou ve vztahu k emitentovi,“propojené osoby“. 
Koncern tvoří ovládající osoba Ing. Miroslav Kurka a pan Miroslav Kurka a touto osobou ovládané osoby. 
Detailní struktura je uvedena ve Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.  
 
Údaje o majetkových účastech emitenta  

Název 
Nominální  hodnota 

akcie [Kč] 

Podíl na základním 
kapitálu a hlasovacích 

právech [%] 

EA alfa, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm  100,00  

EA beta, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm  100,00  

Karvinská finanční, a.s., Karviná 1000 100,00  

EA Invest spol. s r.o., Orlová  87,00  

VOS a.s., Písek 1000 57,46  

 
Podíly hlasovacích práv osob ovládajících emitenta 

Název 
Počet akcií jmen. 
hodnoty 1000Kč 

Počet akcií 
jmen. hodnoty 

8Kč 
Počet hlasů 

Podíl 
hlasovacích práv   

[%] 

CONCENTRA a.s. 152 544 248 206 19 316 206 21,98% 

ETOMA INVEST spol. s r.o. 141 740   17 717 500 20,16% 

S.P.M.B. a.s. 110 630   13 828 750 15,74% 

KAROSERIA a.s. 86 423   10 802 875 12,29% 

PROSPERITA OPF globální 40 308   5  038 500 5,75% 

Ing. Miroslav Kurka 45 186   5 648 250 6,43% 

Bc. Eva Janečková 3 239   404 875 0,46% 

Ing. Michal Kurka, LL.M. 1 000   125 000 0,14% 

PROSPERITA Holding, a.s. 1 025   128 125 0,15% 

Bc. Vladimír Kurka 153   19 125 0,02% 

Součet podílů 612 248     83,12% 

 
Podíly na základním kapitálu emitenta, které činí alespoň 5% 

Název 
Počet akcií jmen. 
hodnoty 1000Kč 

Počet akcií 
jmen. hodnoty 

8Kč 
Počet hlasů 

Podíl 
hlasovacích práv   

[%] 

CONCENTRA a.s. 152 544 248 206 19 316 206     21,98% 

ETOMA INVEST spol. s r.o. 141 740   17 717 500 20,16% 

S.P.M.B. a.s. 110 630   13 828 750 15,74% 

KAROSERIA a.s. 86 423   10 802 875 12,29% 

Ing. Kurka Miroslav 45 186   5 648 250 6,43% 

Laypnus  Holding Limited - Nikósie 42 186   5 273 250 6,00% 

PROSPERITA OPF globální 40 308   5 038 500 5,75% 
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C. Cenné papíry 
 
Emitent vydal 2 druhy akcií, kterými je tvořen základní kapitál v celkové výši 703,074,664 Kč: 
a)   701.000 ks akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč 
b)   259.333 ks akcií o jmenovité hodnotě       8,- Kč 
 
Údaje o vydaných cenných papírech a popis práv spojených s jejich vlastnictvím 
 
ad a)   
Druh      Akcie 
Forma      Na majitele 
Podoba     Zaknihované 
Počet kusů CP     701.000 
Identifikační označení   CS0008419750 
Objem emise     701.000.000,- Kč  
Jmenovitá hodnota cenného papíru 1.000,- Kč 
Všechny akcie jsou splaceny 
Převoditelnost:    Převoditelnost cenných papírů není omezena 
Výplata výnosů:  Výnosy z cenných papírů vyplácí emitent 
Obchodování:  Cenné papíry jsou obchodovány na RM-systému a volném 

trhu BCP Praha od roku 1993 
 Emitent má v držení 30.000 kusů akcií – 4,3%. 
 Převoditelné a vyměnitelné cenné papíry a cenné papíry s opčními listy nejsou. 
 
Práva vyplývající z akcie 
 Základní kapitál  701.000.000,- Kč je rozdělen na 701.000 akcií na majitele. 
 Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1000,- Kč.  
 Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Seznam akcionářů společnosti nahrazuje evidence 

zaknihovaných cenných papírů, vedená v Centrálním depozitáři cenných papírů. 
 Všechny akcie jsou veřejně obchodovatelné. 
 Hlasovací právo je spojeno s akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě Kč 1000,- přísluší 125 hlasů.  
 Hlasování na valné hromadě probíhá pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne 

podle technických podmínek jejího konání jinak. 
 Právo účasti na valné hromadě je spojeno s vlastnictvím akcie. 
 Právo na podílu na likvidačním zůstatku je spojeno s vlastnictvím akcie a stejně jako u dividendy se 

dělí likvidační zůstatek mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií a 
příslušné emise. 

 
Vznik práva na dividendu 
 Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku 

hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií 
k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 

 Nárok na dividendu vzniká akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, nerozhodne-li valná 
hromada jinak. 

 Nestanoví-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností 
vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti na adresu akcionáře vedenou ve Středisku cenných 
papírů Praha v termínu stanoveném zákonem.  



___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Výroční zpráva za r. 2015                                                                                                                                                          Strana č.6 
 

 Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu, vzniká právo na výplatu dividendy až 
v roce následujícím po zvýšení základního jmění. V případě neuplatnění práva na výplatu dividendy 
akcionářem, přechází nárok na emitenta.  

 
Akcie umístěné mezi veřejností: Počet akcií je cca 12,6 % se stejným podílem na základním kapitálu. 
Akcie nejsou druhově rozlišeny. 
 
Významné smlouvy: Za poslední účetní období došlo mezi společností ENERGOAQUA, a. s. a společností 
PROSPERITA investiční společnost, a. s. k uzavření smlouvy o úplatném převodu 30.000 kusů akcií 
v souladu s rozhodnutím valné hromady emitenta konané dne 8. 10. 2014. 
 
ad b) 
Druh      Akcie 
Forma      Na majitele 
Podoba     Zaknihované 
Počet kusů CP     259.333 
Identifikační označení   CZ0005129171 
Objem emise     2.074.664,- Kč  
Jmenovitá hodnota cenného papíru 8,- Kč 
Celý objem emise je splacen 
Převoditelnost cenných papírů:  není omezena 
Výplata výnosů:  Výnosy z cenných papírů vyplácí emitent 
Obchodování:  Cenné papíry nejsou veřejně obchodovatelné 
 Emitent ani jeho dceřiné společnosti akcie nemá v držení. 
 Převoditelné a vyměnitelné cenné papíry a cenné papíry s opčními listy nejsou. 
 
Práva vyplývající z akcie 
 Základní kapitál  2.074.664,- Kč je rozdělen na 259.333 akcií na majitele. 
 Jmenovitá hodnota jedné akcie činí 8,- Kč.  
 Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, jejichž změnu z listinné podoby na zaknihovanou schválila 

valná hromada dne 8. 10. 2014. 
 Emise byla zaknihována CDCP v Praze ke dni 1. dubnu 2015 
 Všechny akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 
 Hlasovací právo je spojeno s akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě Kč 8,- přísluší 1 hlas.  
 Hlasování na valné hromadě probíhá pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne 

podle technických podmínek jejího konání jinak. 
 Právo účasti na valné hromadě je spojeno s vlastnictvím akcie. 
 Právo na podílu na likvidačním zůstatku je spojeno s vlastnictvím akcie a stejně jako u dividendy se 

dělí likvidační zůstatek mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií a 
příslušné emise. 

 
Vznik práva na dividendu 
 Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku 

hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií 
k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 

 Nárok na dividendu vzniká akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, nerozhodne-li valná 
hromada jinak. 

 Nestanoví-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností 
vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti po předložení originálu listinné akcie.  
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 Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu, vzniká právo na výplatu dividendy až 
v roce následujícím po zvýšení základního jmění. V případě neuplatnění práva na výplatu dividendy 
akcionářem, přechází nárok na emitenta.  

 
Akcie umístěné mezi veřejností: Počet akcií mezi veřejností je cca 4,2 % se stejným podílem na 
základním kapitálu. Akcie nejsou druhově rozlišeny. 
 
Významné smlouvy: Za poslední účetní období nebyly mezi propojenými osobami uzavřeny žádné 
významné smlouvy, vyjma těch, které jsou uvedeny ve zprávě představenstva o vztazích mezi ovládající 
osobou, ovládanou osobou a „propojenými osobami“. 
 

 
D. Údaje o činnosti 
 

 

 
Emitent v rozhodující míře soutěží na tuzemském trhu. 
 
Rozhodující činnost emitenta a přehled o tržbách  [ v tis. Kč] 

Činnost 2013 2014 2015 

      

Energetické komodity a služby 387 464 348 169 284 059 

Vodohospodářské komodity 86 261 87 643 77 481 

Technické plyny 110 703 121 477 114 524 

Realitní činnost 40 945 44 692 46 125 

Služby ostatní, výše neuvedené 99 003 90 998 76 561 

Celkem za rok 724 376 692 979 598 750 

 
V roce 2016 se předpokládá vývoj činnosti účetní jednotky ve stejných oborech a obdobném rozsahu 
jako v roce 2015. 
 
Nemovitosti vlastněné emitentem k 31. 12. 2015: 

 Pořizovací cena Zůstatková cena 

Pozemky 85 999 tis. Kč  

Stavby 1 200 069 tis. Kč   738 121 tis. Kč  

 
Stavby a pozemky se nacházejí v katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm,  
Valašského Meziříčí, Vrbna pod Pradědem, Třeboni a Jemnici. 
 
Účetní jednotka nemá organizační složky v zahraničí. 
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Popis významných budov a technologií ve vlastnictví emitenta: 
a) Katastrální území v Rožnově pod Radhoštěm 
 

1) Výroba a rozvod tepelné energie  
 

Centrální zdroj výroby tepla je tvořen 2 parními kotli s celkovým jmenovitým výkonem  27,6 MW, 2 
horkovodními kotly pro letní provoz o celkovém tepelném výkonu 6,5 MW, 2 ks kogeneračních jednotek 
o celkovém tepelném výkonu 1,39 MW.  V březnu roku 2015 byly uvedeny do zkušebního provozu  2 ks 
horkovodních kotlů pro zimní provoz o celkovém jmenovitém výkonu 23,7 MW.  Všechny výše uvedené 
zdroje pro výrobu tepelné energie spalují zemní plyn. 
Dodávka tepla je realizována výhradně prostřednictvím primárních horkovodních rozvodů. Potřeba 
technologické páry je zajištěna lokální výrobou v místě prostřednictvím parního kotle na zemní plyn. 
Primární průmyslové horkovody jsou ukončeny na patách jednotlivých objektů v Průmyslovém areálu a 
zajišťují potřebu tepla pro vytápění, přípravu teplé vody a technologickou potřebu tepelné energie 
jednotlivých odběratelů. 
Dodávka tepla do obytné zóny je realizována primárními horkovodními přivaděči do sídlištních 
výměníkových stanic, kde je  následně prostřednictvím sekundárních rozvodů tepla(2- trubkový systém) 
a objektových předávacích a směšovacích stanic umístěných v jednotlivých objektech zajišťována 
dodávka tepla a teplé vody obyvatelstvu případně  objektům části komunální sféry napojených na 
soustavu centrálního zásobování teplem. 

2) ) Distribuce elektrické energie 
Emitent provozuje lokální distribuční soustavu (LDS) elektřiny v rámci průmyslového areálu. 
Předávacím místem elektřiny z nadřazené distribuční soustavy je trafostanice emitenta na napěťové 
hladině 110/22kV, která je osazena dvěma transformátory, každý o výkonu 50 MVA. Elektřina na 
napěťové hladině VN je rozváděna LDS do trafostanic 22 kV umístěných v jednotlivých průmyslových 
a komerčních objektech v rámci průmyslového areálu, a dále pak transformována na napěťovou 
hladinu 0,4 kV pro potřebu jednotlivých odběratelů. LDS zajišťuje dodávku elektřiny odběratelům na 
hladině VN a NN, v závislosti na vybavenosti jednotlivých objektů vlastními trafostanicemi.   

          

 

3) Výroba  a rozvod pitné vody a průmyslových vod 
 Pitná a užitková voda se vyrábí na vlastní technologii úpravny vod, s využitím primárního zdroje 

vody z Rožnovské Bečvy s maximální technologickou kapacitou 120 l/s. Pro havarijní překlenutí 
nedostatku vody na primárním zdroji nebo zvýšené odběry od zákazníků je možno využít napojení 
na soustavu VaK Vsetín. Pro akumulaci vod jsou k dispozici dva vodojemy, odkud je voda rozváděna 
soustavou trubních rozvodů ke spotřebitelům. 

 Demineralizovaná voda je vyráběna ze surové vody technologií reverzní osmózy s dnes 
instalovaným maximálním výkonem 165 m3/h. K jednotlivým spotřebitelům je voda přiváděna 
prostřednictvím tří samostatných cirkulačních okruhů. 

 Splaškové a dešťové vody jsou v rámci průmyslového areálu odváděny prostřednictvím kanalizační 
sítě emitenta do městské kanalizace a následně do biologické čistírny odpadních vod společnosti 
VaK Vsetín. Celková délka kanalizační sítě v rámci průmyslového areálu je 9,42 km v dimenzích 
potrubí od 20 cm do 100 cm. 
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4) Čištění chemických odpadních vod  
Chemické odpadní vody (CHOV), které vznikají ve výrobních procesech jednotlivých dodavatelů 
CHOV, jsou z objektů v rámci průmyslového areálu svedeny soustavou potrubí a přečerpávacích 
stanic do čistírny chemických odpadních vod, jejíž projektovaná kapacita je 33 l/s chemických 
odpadních vod. Vyčištěné CHOV jsou odváděny přes dvě retenční nádrže do recipientu spojeného 
toku řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí. Odběr a odvoz odvodněného kalu vznikajícího  v procesu 
čištění CHOV je zajišťován externími organizacemi. 
 
 

 
5) Výroba, distribuce a skladování technických plynů 
     Výroba a distribuce stlačeného vzduchu 

Stlačený vzduch je vyráběn na bezolejových šroubových kompresorech chlazených vzduchem nebo 
vodou, následně upraven na hodnotu tlakového rosného bodu pod – 40 0 C. Stlačený vzduch je ve 
třech tlakových hladinách rozváděn soustavou nadzemních trubních rozvodů k jednotlivým 
odběratelům. Výrobní kapacita zdroje tlakového vzduchu je koncipována na 5 000 Nm3/ hod, 
s možností okamžitého využití až 100 % navýšení výroby pomocí záložních kompresorů, při současné  
možnosti využití zálohové kapacity stlačeného vzduchu v přetlakovém kulovém zásobníku pro 
pokrytí špičkových odběrů, případně zajištění dodávky při výpadku elektrické  energie. 

     V roce 2015 byla provedena generální oprava soustrojí šroubového kompresoru ZT 315. 
 

Skladování a distribuce technických plynů 
Dusík 
V roce 2011 bylo uvedeno do provozu nové zařízení na výrobu plynného dusíku s kapacitou 1000 
Nm3/hod., které pracuje na principu nízkoteplotního dělení vzduchu a zajišťuje převážnou část 
požadované potřeby GAN zákazníků v rámci průmyslového areálu.  Část potřeb a současně i záloha 
je řešena návozem a skladováním kapalné fáze dusíku od externího dodavatele s následným 
zplyněním na atmosférických odpařovačích. 
Plynný dusík je dodáván k jednotlivým spotřebitelům nadzemními trubními rozvody, které jsou 
vyrobeny z materiálů odpovídajících vysoké kvalitě dodávaného produktu.  
Kapacita  soustavy  pro  okamžitou  dodávku dusíku v plynném  stavu  přestavuje cca 2 000 až 3 000 
Nm3/h.              
Kyslík je nakupován, skladován v kapalné formě, následně pak způsobem atmosférického zplynění 
převeden do plynné formy a soustavou nadzemních trubních rozvodů dodáván k jednotlivým 
spotřebitelům. 
Celková kapacita dodávky kyslíku v plynném stavu představuje cca 500  Nm3/hod. 
Vodík je nakupován v plynném stavu a skladován v přetlakových zásobnících o celkové využitelné 
skladovací kapacitě až 16 075 Nm3, po tlakové redukci do 2 tlakových hladin je rozváděn soustavou 
nadzemních trubních vedení k jednotlivým spotřebitelům. 
Celková kapacita plynulé dodávky, skladování a rozvodu plynného vodíku představuje cca 400  
Nm3/hod. 
Zemní plyn je distribuován do průmyslového areálu z nadřazené distribuční soustavy, tlakově 
redukován v regulačních stanicích emitenta do 2 tlakových hladin (středotlak a nízkotlak), dále pak 
rozváděn pomocí lokální distribuční soustavy zemního plynu pro potřeby technologické spotřeby k 
jednotlivým odběratelům. 
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6) Zdroj a dodávka tepelné energie ve formě chladu 
      Požadavky na dodávky chladu jsou zajišťovány prostřednictvím výroby: 

a) Chlazené vody o parametrech 60 /120 C 

b) Chladící vody o parametrech 340 / 200  

Pro výrobu chlazené vody eminent disponuje dvěma nezávislými zdroji o celkové kapacitě 11,9 MW 
chladícího výkonu. Oba zdroje jsou vybaveny soustavami kompresorových a turbokompresorových 
chladících jednotek vodou chlazených, v době letních špičkových odběrů je připravena jedna 
vzduchem chlazená posilovací chladící jednotka s výkonem 500 kW. V květnu roku 2015 byla 
uvedena na menším ze dvou zdrojů chladu do provozu nová kompresorová jednotka o chladícím 
výkonu 1 475 kW s možností plynulé regulace chladícího výkonu.  
Pro výrobu chladící vody jsou využity venkovní atmosférické chladící věže s nuceným protiproudým 
tahem o celkovém jmenovitém chladícím výkonu 20,9 MW.  
Distribuce chladící i chlazené vody je zajišťována izolovanými trubními rozvody, které jsou vedeny 
na nadzemních energetických mostech v průmyslovém areálu. 

   
 
7) Realitní činnost 

 
a) Realitní činnost v průmyslovém areálu Rožnov pod Radhoštěm je zabezpečována prostřednictvím 

vlastních nemovitostí, jejich průběžnou revitalizací s následným pronájmem. Do této činnosti 
spadají průmyslové haly, skladovací objekty a kancelářské prostory o celkové ploše cca 48 000 m2. 

 
b) Katastrální území Valašské Meziříčí 

V lokalitě Štěpánov je ve vlastnictví emitenta umístěn podzemní vodojem o objemu 1.500 m3, 
který byl realizován jako záložní zdroj vody pro případy nízkého průtoku vody v řece Rožnovská 
Bečva. 

 
c) Katastrální území Vrbno pod Pradědem 

 Průmyslový areál o výměře cca 233.000 m2. Rozhodující pro stávající realitní činnost je průmyslový 
objekt o výměře 3.600 m2 skladových ploch. 

 
d) Katastrální území Třeboň 

Třípodlažní bytový dům o výměře 1.114 m2 s 23 jednopokojovými garsonkami a 7 vícepokojovými 
byty. Dále pak pozemky určené k zástavbě rodinnými domy o rozloze cca 54 tis. m2 navazující na 
rybník Svět.   

 
e) Katastrální území Jemnice 

Bývalý průmyslový areál o výměře 8.239 m2. Reálně využitelná je výrobní hala o výměře 1.345 m2. 
 

 

Činnost v oblasti nerostných surovin:   
Emitent nepodniká v oblasti nerostných surovin. 
 

 
Závislost na patentech nebo licencích:  
Emitent není závislý na patentech ani licenčních a obdobných záležitostech. 
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Dividendová politika emitenta není stanovena, o výši a výplatě dividendy rozhoduje valná hromada 
svým usnesením. 
V daném účetním období byla schválena a vyplacena dividenda ve výši: 
- 200,00 Kč před zdaněním na jednu akcii – ISIN CS 0008419750 
-     1,60 Kč před zdaněním na jednu akcii – ISIN CZ 0005129171 
 

Soudní, správní nebo rozhodčí řízení:  
 
Emitent není a v období předešlých 12 měsíců nebyl účastníkem žádných správních, soudních nebo 
rozhodčích řízení, která by měla vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta nebo jeho skupiny. 
 

Aktivity v oblasti životního prostředí:  
Emitent při své podnikatelské činnosti soustavně snižuje emise znečišťujících látek, odpadních surovin 
a jiných negativních vlivů na životní prostředí. 
 

INVESTICE 
 
a) Finanční  
 
-          v roce 2015 byly uskutečněny tuzemské finanční investice z vlastních zdrojů v objemu 70 mil. Kč      
           nákupem 38.328.863 kusů podílových listů ISIN CS 008471695 od společnosti Prosperita   
           investiční společnost, a. s. – otevřený podílový fond globální a půjčka společnosti Karvinská   
           finanční, a. s. ve výši 40 mil Kč. 
-          v roce 2016 nejsou emitentu známy žádné plánované finanční investice  
 
b) Hmotné investice dokončené v účetním období r. 2015 

                                                                                                                                                                  [mil. Kč] 

Rekonstrukce průmyslových objektů (M12, M14, parkoviště M14)  16,5 

Chladící jednotka TRANE v objektu U16 - dokončení                        6,2 

Stavební úpravy DP2 – dokončení                        2,1 

Doplnění horkovodního zdroje tepla                     21,8 

Investice byly realizovány v tuzemsku a byly financovány z vlastních zdrojů emitenta. 
 

              2010 2011 2012 2013 2014 2015 

účet 041 0 0 0 0 0 0 

účet 042 42 084 83 562 30 761 31 720 46 425 21 673 

CELKEM NDM a HDM 42 084 83 562 30 761 31 720 46 425 21 673 

 
 
c) Hlavní plánované investice HDM pro rok 2016 

              [mil. Kč] 

Rekonstrukce průmyslových objektů (M12,M14) 2 

Doplnění a úpravy technologie výroby demineralizované vody                       30 

Financování investic v roce 2015 bude z vlastních zdrojů emitenta.                                               
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d) Výzkum a vývoj:    Emitent neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků. 
 
e) Přerušování v podnikání emitenta: Emitent nepřerušil podnikání ve třech předcházejících 
účetních obdobích s významným vlivem na finanční situaci. 
 
f) Počet zaměstnanců dle druhů podnikatelské činnosti k 31. 12. 2015 

Činnost 2014 2015 

Energetické komodity a služby 52 52 

Vodohospodářské komodity 17 17 

Technické plyny 5 5 

Realitní činnost 13 13 

Služby telekomunikační a ostatní 79 68 

Celkem za rok 166 155 

 
 
Všichni zaměstnanci mají pracoviště v České republice 
 
Ujednání o účasti zaměstnanců na kapitálu emitenta neexistují. 
V pracovně právních vztazích emitent vyvíjí aktivity v souladu se zákoníkem práce.  
 

E. Majetek a finanční situace 
 
Výhled na další období 
 
V roce 2016 se hospodaření emitenta a jeho finanční situace předpokládá vyrovnaná, stejně jako v roce 
předcházejícím. Hospodaření a finanční situace emitenta je závislá v rozhodující míře na odběratelích 
energetických a vodohospodářských médií a služeb v rámci průmyslového areálu. 
 
Přehled o změnách vlastního kapitálu v období 2011-2015 [ v tis. Kč] 

Vlastní zdroje Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

   Základní kapitál  703 075 703 075 703 075 703 075 703 075 

   Vlastní akcie 0 0 0 0 -78 031 

   Ostatní kapitálové fondy 128 128 128 128 1 316 

   Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závazků 280 833 276 926 345 539 346 734 349 212 

   Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách -4 543 -4 543 -4 543 -4 543 -4 543 

   Zákonný rezervní fond 108 420 115 080 121 530 0 0 

   Rezervní fond-vlastní akcie 0 0 0 0 78 031 

   Příspěvkový fond 850 873 1 594 2 204 4 669 

   Fond pojištění orgánu společnosti 342 407 285 0 0 

   Nerozdělený zisk minulých let 275 417 248 725 230 667 383 015 332 543 

   Disponibilní zisk běžného roku 133 201 128 995 178 063 171 723 151 270 

   Vlastní kapitál celkem 1 497 723 1 469 666 1 576 338 1 602 336 1 537 542 
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Přehled osob, kde emitent drží podíl nejméně 10% na základním kapitálu 
 
 
Název 

 
Sídlo 

 
Předmět podnikání 

Základní 
kapitál 
v tis. Kč 

Výše podílu 
emitenta na 
zák.kapitálu     

/%/ 

Výše 
výnosu 
z podílu 

v Kč 

Tesla Karlín 
Praha 10,  
V Chotejně 9/1307 

montáž a údržba 
telekomunikačních 
zařízení 

588 575 13,51 0,00 

Primona 
Česká Třebová, 
 Dr. E. Beneše 125 

v konkursu 
178 841 15,65 0,00 

TZP, a.s., Hlinsko 
Hlinsko  
Třebízského  92 

barvení látek a příze a 
spec. úpravy  tkanin 

  62 600 19,16 0,00 

VOS a.s. , Písek 
Písek 
Nádražní 732 

pronájem nebytových 
prostor 

292 797 57,46 0,00 

EA Invest, spol. s r.o. 
 

U Centrumu 751 
Orlová -Lutyně 

zprostředkovatelská 
činnost 

160 000 87,00 0,00 

Karvinská finanční, 
a.s. 

U Centrumu 751 
Orlová -Lutyně 

pronájem nebytových 
prostor  

  63 646 100,00 0,00 

EA alfa, s.r.o. 
1. máje 823, 
Rožnov p.R. 

pilařská výroba, 
impregnace dřeva, 
zprostředkování 
obchodu a služeb 

22 479 100,00 0,00 

EA beta, s.r.o. 
1. máje 823, 
Rožnov p.R. 

pilařská výroba, 
impregnace dřeva, 
zprostředkování 
obchodu a služeb 

477 100,00 0,00 

 
Hospodářský výsledek po zdanění   
na jednu akcii:              

Název ukazatele Rok 2014 Rok 2015 

           

Akcie jmenovitá hodnota v Kč 1 000 Kč 8 Kč 1 000 Kč 8 Kč 

                                                                         

 Zisk na akcii  v Kč                                                244,25 1,95 217,68 1,74 

Nesplacené úvěry: nejsou 
 
Půjčky přijaté emitentem: nejsou 
 
Poskytnutá zajištění emitentem: nejsou 
 
 
Provozní a finanční přehled: 

a) Provozní a finanční situace emitenta byla v daném účetním období vyrovnaná, zejména pak díky 
ústupu světové hospodářské krize, která v předešlých letech negativně ovlivňovala požadavky na 
výrobky zákazníků emitenta, a z toho plynoucí požadavky významných odběratelů emitenta na 
energetická a vodohospodářská média a služby. Současně se pozitivně projevila i činnost 
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emitenta v oblasti realitní, kdy se podařilo vytvořit podmínky pro novou technickou, výrobní a 
skladovací činnost nových podnikatelských subjektů v průmyslovém areálu. 

b) Aspekty popsané v bodě a) se kladně promítly do hospodaření emitenta za účetní období roku 
2015.  

c) Slovní rozbor významné změny v uplynulém období je uveden v odstavci a) a b). 
 

Zdroje kapitálu a jeho struktura 
 

Vlastní zdroje Rok 2014 Rok 2015 

Zdroje kapitálu 1 907 624 1 828 977 

   Vlastní 1 602 336 1 537 542 

   Základní kapitál  703 075 703 075 

   Vlastní akcie 0 -78 031 

   Ostatní kapitálové fondy 128 1 316 

   Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 346 734 349 212 

   Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách -4 543 -4 543 

   Rezervní fond 0 78 031 

   Statutární a ostatní fondy 2 204 4 669 

   Zisk po zdanění a nerozdělený zisk min.let 554 738 483 813 

   Cizí 305 149 291 404 

   Dlouhodobé závazky 103 532 101 266 

   Krátkodobé závazky 201 617 190 138 

  Časové rozlišení 139 31 

Omezení, která by podstatně mohla ovlivnit provoz emitenta, nejsou známa. 
 
 
 
Informace o odměnách účtovaných za účetní období auditorem za jednotlivé druhy služeb 
 
Za účetní období roku 2015 byly účtovány odměny auditorem Ing. Eleni Lipperovou takto: 
- za ověření individuální účetní závěrky emitenta             100 000,- Kč  
- za ověření konsolidované účetní závěrky                40 000,- Kč  
- za ověření výroční zprávy                  15 000,- Kč 
- za ověření zprávy o propojených osobách                                     5 000,- Kč        
Celkem                 160 000,- Kč 
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F. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 
za rok 2015, podnikatelský záměr na rok 2016 
 
 
Představenstvo spolu s vedením společnosti předkládá zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího 
majetku za rok 2015 a podnikatelský záměr na rok 2016. 
 
 
Společnost ENERGOAQUA prochází stabilizací dodávek jednotlivých druhů energetických a 
vodohospodářských médií a služeb zákazníkům, po poklesu tržeb, který probíhal v průběhu let 2008 až 
2009 a následnými racionalizačními úpravami odběrů našich zákazníků. Díky modernizaci výrobních 
prostředků, která probíhá kontinuálně již několik let a v rozhodující míře nahrazuje zastaralé a fyzicky 
či morálně opotřebované technologie, společnost v roce 2015 vyráběla své produkty s odpovídající 
efektivitou, při snížených materiálových a energetických nákladech, což eliminovalo racionalizační 
úpravy, a tím postupné snižování odběrů energetických a vodohospodářských médií našich zákazníků. 
Zisk a tvorbu volných finančních zdrojů v roce 2015 společnost dosáhla, na základě výše uvedených 
aspektů, v odpovídající výši plnění představenstvem nastavených ukazatelů. Přes každoroční výplatu 
dividend akcionářům, nejsou strategické záměry společnosti, její rozvoj a příprava nových 
podnikatelských záměrů, díky představenstvem pečlivě připraveného a opakovaně kontrolovaného 
procesu řízení nakládání s volnými finančními zdroji společnosti, nikterak ovlivněny. Nakládání 
s volnými finančními zdroji společnosti a jejich ukládání do nových perspektivních projektů 
představenstvo společnosti věnuje dlouhodobě mimořádnou pozornost. V roce 2015 společnost 
ENERGOAQUA, a. s. odkoupila vlastní akcie na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8. 
10. 2014 o nominální hodnotě 1.000,- Kč v celkovém počtu 30.000 kusů (4,2% základního kapitálu) za 
78.000.000,- Kč od společnosti PROSPERITA investiční společnost, a. s. 
Objem investic do technologií v rámci stávajícího předmětu podnikání v průmyslovém areálu díky 
předešlé modernizaci energetických zařízení osciluje kolem výše nastavené v minulých letech 2010 až 
2014, kdy se společnost zaměřila na investice do projektů na kombinovanou výrobu tepelné a elektrické 
energie, modernizaci zdroje tepelné energie jako celku, využívání odpadního tepla z jiných 
technologických procesů a dále na modernizaci řídících a monitorovacích procesů v rámci stávajících 
výrobních technologií. Společnost v roce 2015 pokračovala v přípravě a revitalizaci nově získaných 
objektů určených k pronájmu výrobním firmám.  
V rámci běžné provozní činnosti v průmyslovém areálu společnost v roce 2015 pokračovala v úpravách 
napojení jednotlivých objektů na tepelnou energii z rozvodu CZT tak, aby zejména pro letní a přechodné 
topné období byl vytvořen prostor pro  další snižování tepelných ztrát při distribuci tepelné energie pro 
technologické spotřeby proti obdobím minulých let. Společnost dokončila legislativní a realizační kroky 
k plnému přechodu centrálního zdroje tepelné energie na spalování jednoho druhu paliva - zemního 
plynu, čímž byla s konečnou platností ukončena možnost spalování TTO.   
V oblasti dodávky elektrické energie společnost pokračovala v modernizacích rozvoden 22 kV 
v průmyslovém areálu tak, aby spolehlivost a kvalita dodávek odpovídala vysokým požadavkům 
zákazníků dodávajícím své výrobky zejména elektrotechnickému a automobilovému průmyslu. 
V provozech bývalého areálu Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem, který je součástí společnosti již 
delší dobu, není realizována žádná vlastní výroba, prostory a volné pozemky jsou dočasně využívány 
k pronájmu místním právnickým a fyzickým osobám. Stav objektů v tomto areálu odpovídá stáří a době 
užívání. V letech 2013 a 2014 doznala část areálu změnu, ve spolupráci s dodavatelskou firmou byla 
řada objektů, které již nevykazovaly možnost dalšího využití odstraněna a prostor byl částečně 
revitalizován a připraven pro další využití potenciálními zájemci. Společnost v průběhu minulých let přes 
velkou snahu nenašla důvěryhodného kupce, ani další významné zájemce o vlastní využití  
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volných ploch v areálu. Stávající záměr společnosti s areálem bývalého DV je pokračovat v nezbytně 
nutné údržbě a revitalizaci provozně využitelných prostor, a dále pak pokračovat za spolupráce s realitní 
kanceláří v hledání potenciálních zájemců o koupi a/nebo zájemců o dlouhodobý pronájem jednotlivých 
větších ploch areálu s možností napojení na infrastrukturu areálu nebo obce.  
 
 
 
 
Vážení akcionáři, 
  
stabilizace tržeb, zisku a tvorby volných finančních zdrojů společnosti v roce 2015 lze považovat za 
dobrou informaci zejména pro akcionáře. Díky hospodářským výsledkům může vedení společnosti 
nadále pokračovat v přípravě projektů směřujících ke stabilizaci a plánovanému rozvoji společnosti, 
zejména pak v oblasti realitní činnosti. Společnost je při stabilizaci výroby a realizaci nových projektů 
připravena vyvíjet maximální úsilí pro udržení odpovídajícího trendu tvorby volných finančních zdrojů 
pro akcionáře i v následujícím období. Lze konstatovat, že díky dlouholeté restrukturalizaci společnosti, 
modernizaci výrobních kapacit a postupné diverzifikaci výrobního programu, společnost prošla minulým 
krizovým obdobím bez významného ohrožení její stability. Aktivním a obezřetným přístupem k přípravě 
nových projektů si společnost připravuje dobré podmínky pro období roku 2016 a roky následující. 
Zejména se jedná o projekty umožňující další zefektivnění realizace dodávek energetických a 
vodohospodářských médií odběratelům v rámci průmyslového areálu, dodávek tepelné energie 
obyvatelstvu, s čímž přímo souvisí neustálé pokračování ve snižování provozních a vstupních nákladů 
na jejich pořízení. Společnost dále pokračuje v řešení projektů na revitalizaci doposud volných a 
nevyužívaných vlastních objektů k rozšiřování výrobních a skladovacích kapacit v rámci průmyslového 
areálu a současně hledá další objekty pro rozšíření svého působení v realitní činnosti, zejména v rámci 
průmyslového areálu. Současně pokračuje příprava developerských projektů souvisejících s výstavbou 
bytových a rodinných domů, včetně občanské vybavenosti. 
   
 
 
 
Projednáno na zasedání představenstva společnosti ENERGOAQUA, a.s. dne 21. března 2016 
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G. Údaje o statutárních dozorčích a řídících orgánech emitenta 
 

Představenstvo:     Ing. Michal Kurka, L.L.M., předseda představenstva, syn předsedy dozorčí rady   
                               pana Miroslava Kurky 

bydliště: Havířov, Šumbark, Lomená 15/229 
členství v orgánech dalších společností:  
TZP, a.s. Hlinsko – člen představenstva, Niťárna Česká Třebová s.r.o. – jednatel,  HIKOR 
Písek, a.s. – předseda představenstva, HIKOR Týn, a.s. – předseda představenstva, 
Karvinská finanční, a.s. Karviná – předseda představenstva, EA Invest s.r.o. Orlová - 
jednatel, VOS a.s. Písek – člen představenstva, NOPASS a.s. Orlová-Lutyně – předseda 
představenstva, KDYNIUM a.s. Kdyně – místopředseda představenstva, CONCENTRA 
a.s. Orlová – místopředseda představenstva, Reality Way, s.r.o. Orlová – společník a 
jednatel,  ALMET, a.s. Hradec Králové – člen představenstva, IBC International Broker 
Company s.r.o. Vestec - jednatel, Prosperita holding, a. s. – člen představenstva, 
Akademická aliance, a. s. – člen představenstva, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. 
s. – člen správní rady, ANDRATA, s. r. o. – jednatel, TOMA, a. s – člen představenstva, 
UNINOVA, o.p.s. – člen správní rady, Vysoká škola podnikání a práva, a. s. – člen 
představenstva, ASTRA 99, s.r.o. Bratislava – jednatel, GLOBAL Plus, s. r.o. Bratislava - 
jednatel 
členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
žádné 
Osoba nebyla v předešlých pěti letech spojena s žádným konkursním řízením,    
správou nebo likvidací. 
 

 má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti 
 má se společností Energoaqua, a. s. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ze 

dne 10. června 2016 s dobou platnosti po dobu výkonu funkce předsedy 
představenstva. Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů 
mezi smluvními stranami, vznikajících při výkonu funkce předsedy 
představenstva, které nejsou upraveny platnými právními předpisy České 
republiky. Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti Energoaqua, 
a.s. dne 10. června 2016 v navrhovaném znění bez dalších změn a její 
kompletní text je zveřejněn v sekci informačních povinností na internetových 
stránkách společnosti. 

 
 Ing. Oldřich Havelka, místopředseda představenstva 
bydliště: Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2412 
členství v orgánech dalších společností: DNG & Garrick s.r.o., Rožnov p.R. - společník 
členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
žádné 
Osoba nebyla v předešlých pěti letech spojena s žádným konkursním řízením,    
správou nebo likvidací. 
 

 má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti 
 má se společností Energoaqua, a. s. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ze 

dne 10. června 2016 s dobou platnosti po dobu výkonu funkce místopředsedy 
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představenstva. Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů 
mezi smluvními stranami, vznikajících při výkonu funkce místopředsedy 
představenstva, které nejsou upraveny platnými právními předpisy České 
republiky. Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti Energoaqua, 
a.s. dne 10. června 2016 v navrhovaném znění bez dalších změn a její 
kompletní text je zveřejněn v sekci informačních povinností na internetových 
stránkách společnosti. 
 

 
 
                                  Ing. Hana Bočková, člen představenstva 

  bydliště: Klánovice Praha 9, Stádlecká 1095/5 
  členství v orgánech dalších společností: 
  Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. – předseda dozorčí rady 
  BROUK s.r.o., Ústí nad Labem – společník a jednatel,   
  DAEN INTERNATIONAL spol. s r.o., Plzeň – společník, 
  členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
  žádné 
 Osoba nebyla v předešlých pěti letech spojena s žádným konkursním řízením,    
 správou nebo likvidací. 

 má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti 
 má se společností Energoaqua, a. s. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ze 

dne 10. června 2016 s dobou platnosti po dobu výkonu funkce člena 
představenstva. Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů 
mezi smluvními stranami, vznikajících při výkonu funkce člena představenstva, 
které nejsou upraveny platnými právními předpisy České republiky. Smlouva 
byla schválena valnou hromadou společnosti Energoaqua, a.s. dne 10. června 
2016 v navrhovaném znění bez dalších změn a její kompletní text je zveřejněn 
v sekci informačních povinností na internetových stránkách společnosti. 
 

 
 

 
 

Dozorčí rada:       Miroslav Kurka, předseda dozorčí rady 
bydliště: Havířov, Karvinská 61 
členství v orgánech dalších společností:  
AKCIA TRADE, spol. s r.o. Orlová-Lutyně - společník, HIKOR Týn, a.s.  – člen dozorčí 
rady, HIKOR Písek, a. s. – člen dozorčí rady, ALMET, a.s. Hradec Králové – 
místopředseda dozorčí rady,  TZP, a.s.  Hlinsko – člen dozorčí rady, KDYNIUM a.s. 
Kdyně – předseda dozorčí rady,  Nadační fond podnikavostí k prosperitě Ostrava – 
předseda správní rady, KORDÁRNA Plus a.s. Velká nad Veličkou – člen dozorčí rady, 
Slovkord Plus, a.s. Senica – člen dozorčí rady, Prosperita holding, a.s. Ostrava – 
místopředseda představenstva, NOPASS a.s. Orlová-Lutyně – člen dozorčí rady, 
Karvinská finanční a.s. Orlová-Luytně – předseda dozorčí rady, VOS a.s.  – člen dozorčí 
rady, Niťárna Česká Třebová, s. r. o. – člen dozorčí rady, Akademická Aliance, a. s. – 
předseda dozorčí rady, EA Invest spol. s. r. o. – člen dozorčí rady,  
členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
Reality Way, s.r.o. - společník 
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Osoba nebyla v předešlých pěti letech spojena s žádným konkursním řízením,    
správou nebo likvidací. 
 

   má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenost 
 má se společností Energoaqua, a. s. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ze 

dne 10. června 2016 s dobou platnosti po dobu výkonu funkce předsedy 
dozorčí rady. Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů 
mezi smluvními stranami, vznikajících při výkonu funkce předsedy dozorčí 
rady, které nejsou upraveny platnými právními předpisy České republiky. 
Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti Energoaqua, a.s. dne 
10. června 2016 v navrhovaném znění bez dalších změn a její kompletní text je 
zveřejněn v sekci informačních povinností na internetových stránkách 
společnosti. 
 

                              
 
                               Ing. Eva Janečková,MBA,  místopředseda dozorčí rady, dcera předsedy dozorčí rady   
                               pana Miroslava Kurky 
                               bydliště: Havířov Šumbark, Petřvaldská 527/93 

členství v orgánech dalších společností:  
NOPASS a.s. Orlová-Lutyně – místopředseda představenstva, Nadační fond 
podnikavostí k prosperitě Ostrava – člen správní rady, Prosperita holding, a. s. – 
místopředseda dozorčí rady,  
členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
HIKOR Týn, a.s. Písek – člen dozorčí rady, Karvinská finanční, a.s. Karviná – člen  
dozorčí rady, TZP, a.s. Hlinsko – člen dozorčí rady, VOS a.s. Písek – člen dozorčí rady 
Osoba byla v předešlých pěti letech spojena s konkursním řízením,    
správou nebo likvidací – DYAS Uherský Ostroh, a. s. 
 

   má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti 
 má se společností Energoaqua, a. s. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ze 

dne 10. června 2016 s dobou platnosti po dobu výkonu funkce místopředsedy 
dozorčí rady. Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů 
mezi smluvními stranami, vznikajících při výkonu funkce místopředsedy 
dozorčí rady, které nejsou upraveny platnými právními předpisy České 
republiky. Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti Energoaqua, 
a.s. dne 10. června 2016 v navrhovaném znění bez dalších změn a její 
kompletní text je zveřejněn v sekci informačních povinností na internetových 
stránkách společnosti. 
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Bc. Vladimír Kurka, člen dozorčí rady, vnuk předsedy dozorčí rady pana Miroslava 
Kurky  
bydliště: Havířov, Životická 1417 
členství v orgánech dalších společností:  
PROSPERITA holding, a. s. – člen představenstva, Měšťanský pivovar Olomouc, a. s. – 
předseda představenstva, VINIUM, a. s. – předseda představenstva, ALMET, a. s. – 
člen dozorčí rady, KF Development, a. s. – místopředseda představenstva, ŘempoCB, 
a. s. – místopředseda představenstva, Byty Houbalova, s. r. o. – jednatel, TOMA, a. s. 
– člen představenstva, TESLA Karlín, a. s. – člen představenstva, Bělehradská Invest, 
a. s. – předseda dozorčí rady, KAROSERIA, a. s. – člen představenstva, Rezidence 
Houbalova, s. r. o. – jednatel, České vinařské závody, a. s. – předseda dozorčí rady, 
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. – člen správní rady 
Davina systém, a. s. – člen představenstva, Rezidence Novolíšeňská, s. r. o. – jednatel, 
Vysoká škola podníkání a práva, o.p.s. – místopředseda dozorčí rady 
členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
žádné 
Osoba nebyla v předešlých pěti letech spojena s žádným konkursním řízením,    

                                správou nebo likvidací. 
 má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti 
 má se společností Energoaqua, a. s. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ze 

dne 10. června 2016 s dobou platnosti po dobu výkonu funkce člena dozorčí 
rady. Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi 
smluvními stranami, vznikajících při výkonu funkce člena představenstva, 
které nejsou upraveny platnými právními předpisy České republiky. Smlouva 
byla schválena valnou hromadou společnosti Energoaqua, a.s. dne 10. června 
2016 v navrhovaném znění bez dalších změn a její kompletní text je zveřejněn 
v sekci informačních povinností na internetových stránkách společnosti. 
 

 
 
Výbor pro audit:  Zdeněk Kašlík, člen výboru pro audit 

bydliště: Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2387 
členství v orgánech dalších společností:  
Sluneční domy, s. r.o. – jednatel, U & SLUNO a.s. – člen dozorčí rady, Hotel EROPLÁN, 
a. s. – předseda dozorčí rady, IT Cluster, z. s. – člen dozorčí rady 
členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
žádné 
Osoba je v předešlých pěti letech spojena s konkursním řízením,    
správou nebo likvidací ve společnostech: 
TECON Scientific spol. s.r.o. „v likvidaci“ – jednatel, společník, likvidátor; TUCOM   
spol. s.r.o. „v likvidaci“ – jednatel, společník, likvidátor 

 
   má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti 
  nemá se společností uzavřenu smlouvu o výkonu funkce. 
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                             Ing. Vladimír Hladiš, člen výboru pro audit 
                               bydliště: Dolní Benešov, Opavská 498 

členství v orgánech dalších společností:  
VINIUM, a. s. – předseda dozorčí rady, KAROSERIA, a. s. – člen dozorčí rady, MATE, a. 
s. – místopředseda dozorčí rady, Společenství vlastníků jednotek domu v Dolním 
Benešově – předseda výboru, TOMA RECYCLING, a. s. – předseda dozorčí rady 
členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
žádné 
Osoba nebyla v předešlých pěti letech spojena s  konkursním řízením,    
správou nebo likvidací. 
 

   má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti 
  nemá se společností uzavřenu smlouvu o výkonu funkce. 

 
 
 
                             Ing. Hana Sazovská, člen výboru pro audit 
                               bydliště: Frýdek - Místek, U Hřiště 255 

členství v orgánech dalších společností:  
DURAS CONSULTING, s.r.o. – jednatel, společník, 
členství v orgánech dalších společností za posledních 5 let, které již bylo ukončeno: 
žádné 
Osoba byla v předešlých pěti letech spojena s  konkursním řízením,    
správou nebo likvidací: 
ASH Cargo, s.r.o – insolvenční správce, Jan NAIDR spol. s.r.o. – insolvenční správce,  
LM SYSTEM GROUP, s.r.o. – insolvenční správce, Moravia Banka, a. s. „v konkursu“ –  
člen dozorčí rady, VOS plus, s.r.o. – insolvenční správce, Martin Hagen – organizační  
složka – insolvenční správce, FK Baník Havířov, a.s. „v likvidaci“ - likvidátor 
 

   má příslušné manažerské odborné znalosti a zkušenosti 
  nemá se společností uzavřenu smlouvu o výkonu funkce. 

 
 
 
Žádná z výše uvedených osob nebyla odsouzena za podvodný trestný čin ani nebyla úředně veřejně 
obviněna ani sankciována. 
 
Osoby v představenstvu a dozorčí radě mají s emitentem uzavřeny smlouvy o výkonu funkce, ve smyslu 
ustanovení § 59 zákona č. 90/2012, s přihlédnutím k ustanovení § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Možné střety zájmů neexistují, nicméně emitent upozorňuje na existenci příbuzenských vztahů mezi 
členy představenstva a dozorčí rady společnosti Energoaqua, a. s. 
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Principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady: 
 
Vedoucí osoby emitenta a členové dozorčí rady společnosti byli v minulém období a jsou odměňováni 
na základě smluv o výkonu funkce, zpracovaných na základě pokynů ovládající osoby právním 
zastoupením koncernu, jehož je společnost součástí. Smlouvy byly schváleny valnou hromadou 
společnosti a odměňování se řídí pravidly odměňování vedoucích osob a členů dozorčí rady schválenými 
valnou hromadou společnosti. 
Ze smluv o výkonu funkce a pravidel odměňování vyplývá, že vedoucí osoby emitenta a členové dozorčí 
rady společnosti byli v minulém období a jsou odměňováni takto:  
 

1. Vedoucí osoby emitenta 
 
1.1. Pevná složka tvoří 24% z celkových příjmů 
1.2. Variabilní složka měsíční je přímo závislá na plnění plánovaných hospodářských výsledků za 

sledované období, stanovených pravidly pro odměňování orgánů společnosti schválených 
valnou hromadou společnosti.  Variabilní složka měsíční je závislá na splnění ekonomických 
ukazatelů a tvoří cca 15% z celkových příjmů. 

1.3. Variabilní složka – roční odměna členů představenstva je přímo závislá na splnění plánovaných 
ročních hospodářských výsledků, stanovených pravidly pro odměňování orgánů společnosti 
schválených valnou hromadou společnosti. Variabilní složka – roční odměna je závislá na 
splnění ekonomických ukazatelů a tvoří cca 61% z celkových příjmů. 

 
2. Členové dozorčí rady společnosti 

 
2.1. Pevná složka tvoří 61% z celkových příjmů 
2.2. Variabilní složka měsíční je přímo závislá na splnění plánovaných hospodářských výsledků za 

sledované období stanovených pravidly pro odměňování orgánů společnosti schválených 
valnou hromadou společnosti. Variabilní složka měsíční tvoří 31% z celkových příjmů. 

2.3. Variabilní složka – roční odměna je přímo závislá na splnění plánovaných ročních hospodářských 
výsledků stanovených pravidly pro odměňování orgánů společnosti schválených valnou 
hromadou společnosti.  Výplatu variabilní složky - roční odměnu schvaluje valná hromada 
společnosti samostatně. Variabilní složka – roční odměna tvoří 8% z celkových příjmů    

 
Peněžité a naturální příjmy a tantiémy a počet akcií v majetku vedoucích osob emitenta v roce 2015 
dle §2 bod 1a) a 1b) zákona č. 256/2004 Sb. jsou uvedeny v Komentáři k individuální účetní závěrce 
za rok 2015 poznámka č. 31. 
 
Počet akcií o nominální hodnotě 1000,- Kč ve vlastnictví členů představenstva je 1.001 kusů. 
 
Počet akcií o nominální hodnotě 1000,- Kč ve vlastnictví členů dozorčí rady je 3.392 kusů. 
 
 
Úvěry, půjčky ručení ani zajištění či plnění u členů orgánů a vedoucích osob nejsou. 

 
Zaměstnanci emitenta se mohou účastnit na základním kapitálu emitenta investováním přes RM-
Systém. 
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H. Samostatná část výroční zprávy 
 
1) Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidel přístupu emitenta a jeho 

konsolidačního celku k rizikům ve vztahu k procesu účetního výkaznictví. 
Vnitřní kontrolní systém, ve vztahu k rizikům v procesu účetního výkaznictví, začal emitent budovat 
v roce 1997 uzavřením smlouvy o kontrolní činnosti a poskytování expertních služeb se společností 
CONCENTRA, a.s. Účelem zavedení interních auditů bylo a je provádění vnitřních auditů nad 
jednotlivými hospodářskými operacemi, odhalovat nedostatky a poskytovat orgánům společnosti 
informace o těchto nedostatcích tak, aby bylo možno přijmout účelná opatření ke sjednání nápravy. 
V roce 2009 byl, v souvislosti s novou zákonnou úpravou, ustaven výbor pro audit, jehož složení je 
uvedeno v kapitole G., působnost a kompetence výboru pro audit jsou popsány v odst. 2) kapitoly H. 
této Výroční zprávy. Dne 5. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015 byli valnou hromadou společnosti 
zvoleni členové výboru pro audit: Zdeněk Kašlík, Ing. Vladimír Hladiš a Ing. Hana Sazovská. Činnost 
výboru se soustředila na koordinaci činnosti vnitřního auditu a povinného externího auditu, a dále 
na zpracování a provádění auditu individuální a konsolidované účetní závěrky a záležitosti 
souvisejících s informační povinností emitenta, kde je uzavřena smlouva s externím auditorem, 
schváleným valnou hromadou společnosti. 

 
2) Popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu, dozorčího orgánu a výboru pro audit. 

Složení orgánů je popsáno v kapitole G. Výroční zprávy. Postupy rozhodování statutárního a 
dozorčího orgánu a výboru pro audit jsou detailně popsány ve stanovách společnosti. Představenstvo 
je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech 
záležitostech společnosti, pokud nebyly zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami 
vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo je tříčlenné a jedná 
nejméně jednou za 3 měsíce. Je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční 
většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání 
představenstva je nutné, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných 
členů představenstva. 
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 
společnosti. Dozorčí rada má 3 členy. Všichni členové jsou voleni valnou hromadou. Dozorčí rada se 
schází podle potřeby, nejméně dvakrát za rok a je způsobilá rozhodnout, je-li na zasedání přítomna 
osobně nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných 
dozorčí radou je nutné, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů 
dozorčí rady. 
Výbor pro audit sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a proces 
povinného auditu obou závěrek. Předkládá návrh a doporučuje ke schválení valné hromadě auditora 
obou závěrek a posuzují jeho nezávislost. Hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního 
auditu a systémů řízení rizik. Výbor pro audit měl 3 členy a schází se podle potřeby, nejméně dvakrát 
za rok. Je způsobilý rozhodovat, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jeho členů. 
K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je nutné, aby pro ně 
hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných členů výboru pro audit. 
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3) Popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a její působnost je detailně popsána ve stanovách 
společnosti. K základním úkonům valné hromady patří volba a odvolání orgánů společnosti, řeší 
spory mezi orgány společnosti, schvaluje odměňování orgánů společnosti, schvaluje účetní závěrky 
a rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, rozhoduje o fúzi nebo rozdělení, popř. o změně právní formy, 
rozhoduje o změně stanov a rozhoduje o podání návrhu na vyrovnání nebo na nucené vyrovnání ve 
smyslu zákona o konkurzu a vyrovnání. Mimo výše uvedené valná hromada rozhoduje ve všech 
záležitostech, které jsou dány do její působnosti platnou právní úpravou ČR a stanovami společnosti.  
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li občanský zákoník, 
zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti k přijetí určitého usnesení většinu jinou. 

 
4) Informace o kodexech řízení a správy společnosti 

Emitent nemá žádný kodex řízení a správy společnosti zpracován, současně však prohlašuje, že se 
řídí všemi zákonnými předpisy a normami. 

 
5) Informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých   
     k obchodování 

a) struktura a výše vlastního kapitálu je uvedena v předchozí tabulce 
b) cenné papíry nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě 

Evropské unie jsou popsány v kapitole C. – Cenné papíry 
 
 

6) Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů 

a) převoditelnost cenných papírů není omezena 
 
 
7) Informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta 

a) významné přímé podíly na hlasovacích právech emitenta jsou uvedeny v tabulkách 
 v kapitole B. – Údaje o základním kapitálu 

b) nepřímé podíly na hlasovacích právech emitenta jsou uvedeny v grafickém přehledu 
podniků koncernu Prosperita holding, a. s., který je součástí této zprávy. 

 
 
8) Informace o vlastnících cenných papírů se zvláštními právy 
       a) vlastníci cenných papírů se zvláštními právy nejsou 
 
 
9) Informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti    
     akcií nebo hlasovacích práv 

a) informace o smlouvách mezi akcionáři nejsou emitentovi známy 
 

10) Informace o omezení hlasovacích práv 
a) V souvislosti s účinností zákona č. 134/2013 Sb. jsou omezeny hlasovací práva akcionářů a práva 

na výplatu dividendy emise o nominální hodnotě 8,- Kč, kteří si do 1. 7. 2014 nevyměnili listinné 
akcie na majitele za listinné akcie na jméno a nepředložili k 31. 3. 2015 listinné akcie k 
zaknihování v celkovém počtu 2.599 kusů. 

b) V souvislosti s výkupem vlastních akcií jsou omezena hlasovací práva u 30.000 kusů vlastních 
akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč. 



___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Výroční zpráva za r. 2015                                                                                                                                                          Strana č.25 
 

 
 
11) Informace o zvláštních pravidlech  určujících volbu a  odvolání členů představenstva  a změnu  
      stanov společnosti 

a) zvláštní pravidla určující volbu a odvolání členů představenstva a změnu stanov společnosti 
nejsou 

 
12) Informace o zvláštních pravomocích členů představenstva 

a) pravomoci členů představenstva byly uvedeny ve stanovách společnosti, přičemž zde nejsou 
uvedeny zvláštní pravomoci členů představenstva, zejména o pověření podle § 301 § 511 zákona 
o obchodních korporacích. 

 
13) Informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho představenstva nebo zaměstnanci, kterými  
      je  emitent  zavázán k  plnění pro  případ  skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti  
      s nabídkou převzetí 

a) smlouvy ve smyslu výše uvedeného nejsou sepsány 
 
14) Informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům 
      představenstva   společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na 
       tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou 
      práva z těchto cenných papírů vykonávána 

a) programy ve smyslu výše uvedeného neexistují 

 

 15) Informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou   

       účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky  

       převzetí a o účincích z nich vyplývajících 

a) smlouvy ve smyslu výše uvedeného nejsou sepsány 
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I. Údaje o oprávněné osobě za Výroční zprávu  
 
Ing. Oldřich Havelka 
 

funkce:   místopředseda představenstva 

bydliště: Sluneční 2412, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 
 

Čestné prohlášení oprávněné osoby 
 

Prohlašuji, že podle mého nejlepšího vědomí podává Výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční 

situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření emitenta za uplynulé účetní období a o 

vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření. 

                                                 

 

 

 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva byla projednána a odsouhlasena na zasedání představenstva emitenta dne 21.03. 2016. 
 

 

 

































































































 Konsolidovaná účetní závěrka dle IAS  ENERGOAQUA, a.s. 
 k 31. 12. 2015  Rožnov pod Radhoštěm 

48 

Sociální fond 31.12.2015 31.12.2014 

Splacené půjčky 84 312 

Stav na konci roku 4 677 2 211 
 
Příděly do fondů byly prováděny ze zisku po zdanění a byly schváleny valnou hromadou. Tvorba a 
čerpání sociálního fondu je prováděno v souladu rozhodnutím valné hromady. Výši příspěvku z fondu 
určuje kolektivní smlouva a vnitřní předpis společnosti. Jedná se  zejména o příspěvky zaměstnancům 
na rekreace, životní a pracovní jubilea, dětské tábory, rehabilitace, finanční půjčky se splatností 24 
měsíců. 
 

34. Výdaje příštích období 

 
V roce 2015 byly časově rozlišeny náklady běžného provozu ve výši 33 tis. Kč ( 2014: 141 tis. Kč).   

 

35. Události po rozvahovém dni 

Účetní závěrka za rok 2015, včetně Komentáře ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014, byla 
projednána a odsouhlasena představenstvem společnosti dne 21.3.2016. Představenstvo společnosti 
je oprávněno, i po tomto datu činit oprávněné změny v účetní závěrce, a to až do doby jejího 
odsouhlasení auditorem společnosti a předáním ke zveřejnění, dle právních předpisů ČR. 

Mezi rozvahovým dnem a datem zpracování účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem. 
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