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Profi l společnosti

Energy Clearing Counterparty, a.s. (dále jen EnCC), stoprocentní 

dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., je 

významnou součástí systému obchodování na energetické burze 

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (dále jen PXE). 

EnCC je od 2. září 2008 držitelem licence Energetického 

regulačního úřadu k obchodování s elektřinou a od 29. října 2008 

držitelem licence maďarského energetického úřadu k omezenému 

obchodování s elektrickou energií.

Počínaje rokem 2008 je tedy hlavní činností EnCC plnění funkce 

centrální protistrany všech účastníků obchodování na PXE 

v průběhu zúčtování fyzické dodávky elektrické energie, a to 

pro dodávku v Maďarsku a také pro sporové obchody uzavřené 

účastníky PXE na denním trhu OTE.

Přínosy centrální protistrany jsou:

■  eliminace rizika účastníků obchodování,

■  zajištění anonymity obchodování a zúčtování,

■  standardizovaný a transparentní evropský model,

■  přímá kontrola průběhu celého procesu ze strany PXE.
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POWER EXCHANGE 
CENTRAL EUROPE – PXE

 Centrální depozitář
cenných papírů – CDCP

EnCC

TSO (OTE, MAVIR)
EUR Zúčtovací

banka (KB)

Clearingový 
účastník (banka)

Účastník
obchodování

 

 

Smlouva o zabezpečení činností souvisejících 
se zúčtováním obchodů uzavřených na PXE

Smlouva o zajištění zúčtování

Smlouva o účasti 
v systému zúčtování 
obchodů uzavřených 
na PXE

Smlouva o poskytování 
přímého bankovnictví 
+ smlouvy o běžném účtu

Smlouva
PXE a EnCC

Smlouva 
o předávání 
informacíSmlouva 

o vzniku 
oprávnění 
k uzavírání 
obchodů 
na PXE

Smlouva 
o zúčtování 
odchylek

Smlouva mezi
TSO a EnCC

Smluvní vztahy EnCC jako centrální protistrany 
s účastníky obchodování na PXE

Smlouva
CDCP a EnCC
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Činnost

Společnost EnCC pokračovala ve své hlavní činnosti centrální 

protistrany, započaté během roku 2008.

Informace o předpokládaném budoucím vývoji 

Společnost EnCC předpokládá nepřetržité trvání své hlavní 

činnosti centrální protistrany pro fyzické dodávky elektřiny. 

Nicméně do budoucna by EnCC měla plnit roli centrální protistrany 

pouze pro obchody uzavřené účastníky PXE na denním trhu OTE, 

a nikoliv již pro obchody z fyzickou dodávkou v Maďarsku.
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Výsledky hospodaření 

Výkaz o výsledku z podnikatelské činnosti

(v tisících Kč) 2012 2011 2010

Tržby z podnikatelské činnosti 1 109 1 032 325

Náklady na provoz 715 857 841

Zisk z provozní činnosti (+)/ztráta (-) 394 175 -516 

Finanční ztráta (-) -40 -3 814 -196 

Zisk (+)/ztráta (-) před zdaněním 354 -3 639 -712 

Odložená daňová pohledávka 0 0 399

Čistý zisk (+)/ztráta (-) 354 -3 639 -1 111 

Výkaz změn vlastního kapitálu a finanční pozice

(v tisících Kč) 2012 2011 2010

Základní kapitál 2 000 2 000 2 000

Vlastní kapitál 820 -1 534 -895 

Ostatní kapitálové fondy 5 000 3 000 0

Neuhrazená ztráta -6 180 -6 534 -2 895 
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Zápis ze zasedání dozorčí rady  
společnosti Energy Clearing Counterparty, a.s., dne 16. 4. 2013  

 
Program: 1. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2012 

 2. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými 
osobami 

 3. Projednání zprávy o výsledcích hospodaření včetně zprávy auditora a 
návrhu na uhrazení ztráty 

 4. Projednání příplatku do vlastního kapitálu 
 
Jednání dozorčí rady společnosti Energy Clearing Counterparty, a.s. zahájil a řídil 
člen dozorčí rady, pan Ing. Petr Koblic za účasti všech dalších členů dozorčí rady. 
Dalšími přítomnými členy byli pan Mgr. Radan Marek, LLM a pan Ing. Petr Horáček. 
 
1. Dozorčí rada vypracovala tuto zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2012 a 

předloží ji Burze cenných papírů Praha, a.s.  Dozorčí rada se sešla v roce 2012 
jednou viz zápis z jednání DR ze dne 5. 4. 2012. 

2. Dozorčí rada společnosti Energy Clearing Counterparty, a.s. přezkoumala Zprávu 
představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 
2012, kde společnost Burza cenných papírů Praha, a.s. je uvedena jako osoba 
ovládající a společnost Energy Clearing Counterparty, a.s. jako osoba ovládaná. 
Propojenými osobami jsou dále společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL 
EUROPE, a.s., Centrální depozitář cenných papírů, a.s., CENTRAL 
COUNTERPARTY, a.s. a Central Clearing Counterparty, a.s. Dozorčí rada 
neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že by společnost Energy 
Clearing Counterparty, a.s. během účetního období roku 2012 jednala ve vztahu 
s ovládající osobou nebo ostatními propojenými osobami v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo rozhodnutími jediného 
akcionáře a proto doporučuje Burze cenných papírů Praha, a.s., jako jedinému 
akcionáři společnosti Energy Clearing Counterparty, a.s., tuto zprávu schválit. 

3. Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2012. Dozorčí 
rada se také seznámila s postupem auditora a Auditorskou zprávou pro akcionáře 
společnosti Energy Clearing Counterparty, a.s. vypracovanou auditorskou firmou 
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Dozorčí rada doporučuje Burze cenných 
papírů Praha, a.s., jako jedinému akcionáři, tuto zprávu schválit. Dále doporučuje 
schválit řádnou účetní závěrku a schválit návrh představenstva na rozdělení zisku 
ve výši 354 tis. Kč za rok 2012 použít k povinnému přídělu do rezervního fondu 
ve výši 71 tis. Kč, tj. 20% z vytvořeného zisku v prvním roce od vzniku společnosti 
EnCC, úhradě ztráty z minulých let ve výši 283 tis. Kč. Neuhrazená ztráta z 
minulých let po rozdělení zisku za rok 2012 bude ve výši 6 251 tis. Kč.  

4. Dozorčí rada dále konstatuje, že celková kumulovaná ztráta k 31. 12. 2012 činí 
6 251 tis. Kč a vlastní kapitál k témuž datu společnosti je ve výši nižším než 
polovina základního kapitálu. Dozorčí rada dále doporučuje jedinému akcionáři 
provést příplatek do vlastního kapitálu tak, aby byl dorovnán do výše základního 
kapitálu ke dni 31. 12. 2012, tedy příplatek ve výši 1.180 tis. Kč. 
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Termín příštího zasedání dozorčí rady bude určen předsedou dozorčí rady podle 
potřeb.  

 

V Praze dne 16. 4. 2012 

 

………………………………… 
Ing. Petr Koblic 
předseda dozorčí rady 
 
 
 

Spisová značka: B. 14531 vedená u rejstříkového soudu v  Praze 
Název subjektu: Energy Clearing Counterparty, a.s. 
IČO: 28441681 
Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 11005 
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o 
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 
2012 

 
Představenstvo společnosti Energy Clearing Counterparty, a.s. vyhotovuje 
v souladu s požadavkem § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění (dále jen „ObZ“), tuto Zprávu o vztazích mezi  
 
ovládající osobou, společností Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Praha 
1, Rybná 14/682, IČ 47115629, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773 (dále též „ovládající osoba“ nebo „BCPP“) 
a  
ovládanou osobou, společností Energy Clearing Counterparty, a.s., se sídlem 
Praha 1, Rybná 682/14, IČ 28441681, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14531 (dále jen „ovládaná osoba“ nebo 
„EnCC“). 
 
za účetní období 2012.  
 
Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
propojenými osobami. Propojenými osobami jsou: 
 
- společnost CENTRAL COUNTERPARTY, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, 
IČ 27122689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 9145 (dále též „CCP“);  
 
- společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Praha 1, 
Rybná 14, IČ 27865444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 15362 (dále též „PXE“);  
 
- společnost Central Clearing Counterparty, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 
14/682, IČ 28381696, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 14224 (dále též „CCC“); 
 
- společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 
14, IČ 25081489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 4308 (dále též „CDCP“). 
 
Výše obchodního podílu ovládající osoby v ovládané osobě a ve společnostech 
CCP, CCC a CDCP činí 100 %. Výše obchodního podílu ovládající osoby a 
společností CDCP a CCP ve společnosti PXE činí 33,33 % pro každou společnost.  
 
Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami 
v účetním období roku 2012, jaké jiné právní úkony byly učiněny mezi propojenými 
osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu 
nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou.  
Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního 
právního předpisu.  
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Uzavřené smlouvy a dohody 
Obchodní vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou byly v účetním období roku 
2012 určeny následujícími smlouvami a na základě starších smluv byla poskytnuta 
ovládající osobě následující plnění: 

Datum 
uzavření 
Smlouvy 

Název Smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění 
(včetně DPH) 

31. prosince 
2008 

Smlouva o 
podnájmu 
nebytových prostor, 
ve znění dodatků č. 
1 a 2  

Podnájem nebytových prostor, 
které BCPP pronajímá od 
společnosti Burzovní Palác 
Investment s.r.o. 

Celkové plnění je ve 
výši 158 tis. Kč 

10. dubna 2008 Dohoda o 
spolupráci 
v souvislosti se 
smlouvou o 
poskytování služeb 
uzavřenou s T- 
SOFT, spol. s.r.o., 
ve znění dodatku č. 
1 ze dne 30. června 
2009 

Podíl na nákladech vynaložených 
BCPP v souvislosti s 
vybudováním systému 
managementu bezpečnosti 
informací ISMS podle normy ČSN 
ISO/IEC 27001 a 10% podíl na 
společném vlastnictví softwaru 
EMOFF. 

- skutečné 
vynaložené náklady 
byly ve výši 0 tis. Kč 

- odpisy nehmotného 
majetku – software 
EMOFF ve výši 8 tis. 
Kč 

30. března 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého 
revolvingového úvěru za účelem 
úhrady DPH dodavatelům 
elektrické energie na PXE do 
výše 150 mil. Kč, při solidaritě 
věřitelů CDCP, PXE, BCPP. Podíl 
BCPP – úvěrový rámec 120 mil. 
Kč 

Roční PRIBOR 
(EURIBOR) + 0,75 % 

p.a., - uplatněné 
nákladové úroky jsou 

ve výši 431 tis.Kč 

6. dubna 2012 Smlouva o 
poskytnutí příplatku 
mimo základní 
kapitál 

Poskytnutí a přijetí příplatku mimo 
základní kapitál 

2 000 tis. Kč 

 
Dále mezi oběma subjekty proběhlo přeúčtování nákladů na poradenské služby, 
pojištění statutárních orgánů a odpovědnosti z činnosti, konzultace a úpravy pro 
účetní software, společné vlastnictví softwaru EMOFF a užití časového razítka, které 
zajišťovala BCPP. Přeúčtované náklady představovaly částku 12 tis. Kč. 
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Obchodní vztahy mezi PXE a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2012 
určeny následujícími smlouvami a na základě starších smluv byla poskytnuta 
následující plnění: 

Datum 
uzavření 
smlouvy 

Název Smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění 
(včetně DPH) 

27. února 2009 Smlouva o 
zabezpečení služeb 
centrální protistrany 
v souvislosti 
s uzavíráním 
obchodů na 
Energetické burze 
Praha 

Zabezpečení služeb centrální 
protistrany. EnCC náleží 50 % 
z celkové výše některých poplatků 
vybraných PXE za registraci 
denních diagramů u TSO 
(maďarský trh) a 100 EUR za 
každého účastníka obchodování 
na českém trhu se spoty, a 
úhrada vynaložených nákladů 
souvisejících s realizací obchodů 
na denním trhu OTE a PXE  

 - celkem 207 tis. Kč 
 
 
 
 
- úhrada 
vynaložených 
nákladů souvisejících 
s realizací obchodů 
na denním trhu OTE 
a PXE, tj. 853 tis. Kč 

30. března 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého 
revolvingového úvěru za účelem 
úhrady DPH dodavatelům 
elektrické energie na PXE do 
výše 150 mil. Kč, při solidaritě 
věřitelů CDCP, PXE, BCPP. Podíl 
PXE – úvěrový rámec 15 mil. Kč 

Roční PRIBOR 
(EURIBOR) + 0,75 % 

p.a. uplatněné 
nákladové úroky jsou 

ve výši 422 tis.Kč 

 
Obchodní vztahy mezi CDCP a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2012 
určeny následující smlouvou: 

Datum 
uzavření 
smlouvy 

Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění 
(včetně DPH) 

30. března 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého 
revolvingového úvěru za účelem 
úhrady DPH dodavatelům 
elektrické energie na PXE do 
výše 150 mil. Kč, při solidaritě 
věřitelů CDCP, PXE, PSE. Podíl 
CDCP – úvěrový rámec 15 mil. Kč 

Úvěr nebyl čerpán 

 
Mezi společnostmi EnCC a žádnou ze společností CCP a CCC nebyla za účetní 
období roku 2012 uzavřena žádná smlouva. 
 
Právní úkony a ostatní opatření 
 
Dne 24. ledna 2012 schválila ovládající osoba formou rozhodnutí jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné hromady uskutečněné ve smyslu § 190 odst. 1 ObZ 
poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 2 mil. Kč.  
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Dne 26. dubna 2012 schválila ovládající osoba formou rozhodnutí jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné hromady uskutečněné ve smyslu § 190 odst. 1 ObZ 
účetní závěrku společnosti za rok 2011, návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2011 a 
určení auditora.  
Členka představenstva EnCC s pravomocí představenstva prohlašuje, že ovládané 
osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných 
přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. 

V Praze dne 28. března 2013 

 
 
 
 

 

 
……………………………………………….. 

Ing. Helena Čacká 
členka představenstva 
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Finanční část
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Kontakt

ENERGY CLEARING COUNTERPARTY, a.s. 

Rybná 14 

110 05 Praha 1
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