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VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2013
1. Úvod
Moravská energetická a.s. se v roce 2013 zabývala v souladu s vydanou licencí zejména
provozováním strojovny v teplárně Lovochemie, a.s. v Lovosicích a poskytováním
poradenských služeb v oblasti energetiky a teplárenství. Dále bylo provozováno středisko
prodeje elektricky podporovaných jízdních kol. Kromě toho zajišťovala správu vlastních,
případně pronajatých nemovitostí.
2. Informace o činnosti společnosti
V roce 2013 byla provozována na základě smlouvy s Lovochemií strojovna teplárny a
bylo vyrobeno 86 108 MWh elektrické energie. Veškerá vyrobená energie byla dodána do
elektrického rozvodu Lovochemie, a.s. Společnost zajišťovala kromě výroby elektrické
energie také údržbu pronajatých turbogenerátorů a příslušenství strojovny. Z výnosů této
činnosti byly hrazeny veškeré provozní náklady včetně mzdových nákladů pracovníků
teplárny a technického personálu společnosti.
Poradenská činnost byla v roce 2013 zaměřena zejména na technickou pomoc při
výstavbě elektrárny společnosti Bioenergo-Komplex Kolín.
V rámci zprostředkovatelské činnosti byla pro Asociaci výzkumných organizací zajištěna
odborná konference s mezinárodní účastí „Kotle a energetická zařízení“.
V průběhu celého roku byla provozována obchodní činnost při prodeji elektricky
podporovaných jízdních kol. Bohužel v této obchodní aktivitě se stále nedařilo dosáhnout
úspěšných výsledků a středisko vykázalo ztrátu, i když nižší než v předchozím roce. Lze
očekávat, že po přestěhování prodejny do nových prostor ve vlastním objektu společnosti
na Vídeňské 95 v Brně dojde ke zlepšení hospodářských výsledků tohoto střediska.
Společnost pronajímala i v roce 2013 svoje nemovitosti ve městě Brně zejména pro
podnikatelské účely a současně připravovala s firmou STAVOS developerský projekt na
výstavbu bytů na těchto nemovitostech.
Společnost opravila v roce 2013 objekt pro podnikání, který je od konce roku 2013
využíván jako prodejna elektrokol a sídlo firmy. Na konci roku byl zakoupen i sousední
bytový dům na Vídeňské 93 v Brně, v jehož suterénu je umístěn sklad elektrokol a
servisní dílna. V průběhu roku 2014 bude celý objekt opraven a zateplen.
3. Předpokládaný další vývoj
V roce 2014 bude pokračovat provozování strojovny v Lovochemii, a.s. v souladu se
smlouvou, bude dále rozvíjeno středisko elektrických kol s tím, od prosince 2013 bude
další činnost zajišťována ve vlastních prostorách na ulici Vídeňská 95 v Brně. Tím dojde
od roku 2014 k dalšímu snížení nákladů. V rámci poradenské činnosti budou prováděny
technicko-ekonomické výpočty pro české a slovenské teplárenské podniky podle zájmu a

technická podpora při výstavbě nové elektrárny v Kolíně. Nepředpokládá se vlastní
marketingová činnost v tomto směru. Pronájem nemovitostí se předpokládá zhruba ve
stejném rozsahu jako v r3ce 2012.
4. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Společnost má živnostenské oprávnění pro výzkum a vývoj, ale v roce 2013 nebyla tato
živnost aktivně provozována.
5. Základní ekonomické údaje
Podrobné ekonomické údaje o společnosti za rok 2013 jsou uvedeny ve Výkazu zisků a
ztrát a v rozvaze ke 31.12.2013. Přitom tržby za prodej zboží činily 984 tis. Kč, tržby za
prodej služeb 16 312 tis.Kč. Provozní hospodářský výsledek byl kladný a činil 3 851 tis.
Kč. Vlastní kapitál společnosti ke 31.12.2013 činil 19 826 tis. Kč. Společnost neměla ke
konci roku 2013 závazky po lhůtě splatnosti.
6. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí
Společnost není znečišťovatelem životního prostředí kromě produkce běžných odpadů
komunálního typu. Provoz strojovny v Lovosicích není spojen s produkcí žádných
škodlivých látek do ovzduší ani do odpadních vod. Pro výrobu elektřiny je používána
pára, vyrobená jiným subjektem.
7. Informace o pracovně právních vztazích
Společnost zaměstnává pro hlavní činnosti vlastní pracovníky v pracovním poměru na
dobu neurčitou, pro jednorázové činnosti, zejména krátkodobé a občasné, spojené se
zpracováním studií, zajištěním kontroly vzdáleného pracoviště, zajištění konference, apod.
je využíváno dohod o pracovní činnosti, které v žádném případě nepřesahují 150 hodin
ročně.
8. Ostatní údaje
Společnost nemá ke dni 31.12.2013 žádné podrozvahové závazky. Společnost měla ke dni
31.12.2013 závazek ve výši 5 251 000,- Kč vůči majoritnímu akcionáři na základě smluv
o finanční výpomoci. Jiné smlouvy se společníky, respektive s ovládající osobou,
společnost uzavřeny nemá.
9. Přílohy
-

Výkaz zisků a ztrát ke 31.12.2013,
Rozvaha ke 31.12.2013,
Příloha k účetní závěrce za rok 2013,
Zpráva o propojených osobách za rok 2013
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