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1.
Úvodní slovo generálního ředitele

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás seznámil s podnikatelskou činností společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. 

v uplynulém roce 2021 a se záměry společnosti v roce 2022.

V roce 2021 jsme i přes složitou pandemickou situaci 
způsobenou virem COVID-19 dosáhli plánovaných hodnot 
dodávek elektrické energie a zemního plynu koncovým 
zákazníkům. Konkrétně jsme dodali 2,8 TWh elektrické 
energie a 2,2 TWh zemního plynu.

Společnost nyní dodává energie do více než 73 000 
odběrných míst v České a Slovenské republice, což 
představuje růst oproti minulému roku o více než 5 800 
odběrných míst.

Zvyšování loajality a spokojenosti našich zákazníků, 
obchodních partnerů a zaměstnanců – to je primárním 
principem naší společnosti, na jehož základě dlouhodobě 
dosahujeme dobrého finančního výsledku a zvyšujeme 
hodnotu společnosti.

Významným milníkem roku 2021 byla naplněná investiční 
příležitost ve společnosti Dobrá Energie, s.r.o., kde nyní 
společnost EP ENERGY TRADING, a.s. vlastní 100 % 
společnosti. Dobrá Energie, s.r.o. nyní obsluhuje přes  
50 000 odběrných míst a díky synergickým efektům  
EP ENERGY TRADING, a.s. dodává energie do více než  
120 000 odběrných míst.

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s. prodává své 
produkty pod značkou epet. Strategie značky je zákaznicky 
orientovaná a směřuje k jednoduchosti, efektivitě, 
srozumitelnosti a lidskému přístupu. 

Stejně jako v uplynulém roce se budeme nadále zaměřovat 
na posilování naší pozice v segmentu dodávek energií pro 
domácnosti prostřednistvím nových investičních příležitostí.

Rád bych Vám všem srdečně poděkoval za dosavadní 
spolupráci a věřím, že budete s našimi službami nadále 
spokojeni.

V Praze dne 29. dubna 2022

Ing. Petr Švec, MBA
generální ředitel EP ENERGY TRADING, a.s.
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2.
Vybrané údaje o společnosti

EP ENERGY TRADING, a.s.
Praha – Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02
273 86 643
CZ27386643
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 10233
+420 255 707 090
+420 255 707 091
info@epet.cz
www.epet.cz
+420 255 707 099

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka,
Pribinova 25, PSČ 811 09, Bratislava, Slovenská republika
366 82 071

Dobrá Energie s. r. o.
Praha – Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00
242 40 834

EP Energy, a.s.
Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1
292 59 428

Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 
Internetové stránky: 
Zákaznická linka:

Zahraniční pobočka: 
Sídlo: 
IČO:  

Dceřiná společnost:
Sídlo:    
IČO:  

Jediný akcionář:
Sídlo: 
IČO:    
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Profil společnosti

Akciová společnost EP ENERGY TRADING, a.s. je spolehlivým dodavatelem elektřiny a zemního plynu 

domácnostem, firmám i velkoodběratelům v České republice a na Slovensku.

Svým zákazníkům nabízí profesionální přístup, rychlé a otevřené jednání, kvalitní služby a zejména 

zajímavé a konkurenceschopné ceny. Je respektovanou alternativou všech dominantních dodavatelů 

energií.

Dalším předmětem činnosti společnosti je obchodování s elektřinou a plynem na velkoobchodním trhu.

Společnost je součástí energetické skupiny EP ENERGY, která je nejvýznamnějším dodavatelem tepla 

a druhým největším výrobcem elektřiny v České republice. Díky ekonomické síle tohoto vlastníka, který 

disponuje vlastními zdroji energie, představuje EP ENERGY TRADING, a.s. pro své zákazníky stabilního 

partnera nabízejícího jedny z nejlepších cenových podmínek na trhu a jistotu dodržení smluvních závazků.
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3.
Zpráva představenstva 
o podnikatelské činnosti společnosti 
a o stavu jejího majetku

Veškeré uváděné údaje jsou zpracovány v souladu s českými účetními standardy.

Hospodářské výsledky roku 2021

Za účetní období roku 2021 společnost EP ENERGY TRADING, a.s. vykázala tržby téměř 14 miliard Kč. Hospodářský výsledek 
před zdaněním činil 91 milionů Kč.

Hlavní podnikatelská činnost v roce 2021

Hlavní podnikatelskou činností společnosti je prodej elektřiny a plynu konečným zákazníkům v České republice a na Slovensku 
a obchodování s elektřinou a plynem na velkoobchodním trhu.

Elektřina

Celkový prodej elektřiny koncovým zákazníkům v České a Slovenské republice v roce 2021 v technických jednotkách dosáhl 
2 756 GWh. Dodávky elektřiny na území Slovenské republiky jsou realizovány prostřednictvím EP ENERGY TRADING, a.s., 
organizačná zložka.

EP ENERGY TRADING, a.s. má výhradní postavení při výkupu a prodeji elektrické energie z výrobních zdrojů skupiny 
a obstarávání elektřiny pro koncové zákazníky.
V roce 2021 společnost zobchodovala 5 402 GWh elektrické energie včetně burzovních obchodů.

Zemní plyn

V roce 2021 dodala společnost EP ENERGY TRADING, a.s. konečným zákazníkům v České republice 2 224 GWh zemního plynu 
a zobchodovala 2 185 GWh této komodity.

Další rozvoj

V roce 2022 je hlavním úkolem udržení současných tržních pozic v prodeji elektrické energie a plynu a zvýšení prodeje 
v segmentu domácností. Společnost se zaměří na udržení ziskovosti v segmentech dodávek energií koncovým zákazníkům, 
a to i přes aktuální vysoce konkurenční podmínky na trhu a opatrný přístup k riziku, který společnost dodržuje.

EP ENERGY TRADING, a.s. bude i nadále upevňovat vztahy se svými partnery a rozvíjet obchodní vztahy s novými protistranami.

Interně se společnost zaměří na optimalizaci procesů a na zvyšování kvality obsluhy koncovým zákazníkům.
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Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost se nezaměřuje na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Ochrana životního prostředí a pracovněprávní vztahy

Společnost vždy uvažuje ekologicky při zacházení se spotřebními materiály.
Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce.

Informace o cílech a metodách řízení rizik

Společnost je mimo jiné vystavena měnovému a tržnímu riziku v rámci své běžné obchodní činnosti. Vedení společnosti tato 
rizika ve spolupráci s oddělením risk managementu pravidelně sleduje a vyhodnocuje. Cílem vedení společnosti je snížení 
případných negativních dopadů těchto rizik, čehož je dosahováno pomocí měnových a komoditních derivátů. Společnost 
aplikuje zajišťovací účetnictví, jehož principy jsou dále popsány v bodě 2e) přílohy účetní závěrky. 

Ostatní požadavky

V průběhu roku 2021 společnost nenabyla žádné vlastní akcie. Informace o pobočce společnosti jsou uvedeny v příloze v účetní 
závěrce.

Významné následné události

Významné následné události k datu výroční zprávy jsou uvedeny v příloze v účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy. 

V Praze, dne 29. dubna 2022

      
Ing. Petr Švec, MBA       Ing. Ladislav Sladký
člen představenstva                    člen představenstva
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4.
Zpráva o vztazích 
mezi propojenými osobami

Podle zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstev za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Představenstvo společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Praha – Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, v souladu 
s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, zpracovalo tuto zprávu 
o vztazích mezi společností ovládanou, společnostmi přímo i nepřímo ovládajícími a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou za účetní období 1. ledna 2021 až 31. prosince 2021. 

Přímo ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 byla společnost EP Energy, a.s., se sídlem 
Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1.

Přímo ovládající osoba EP Energy, a.s., byla v uvedeném období vlastníkem 16 kusů akcíí ovládané osoby, celkem představujících 
100% základního kapitálu a měla tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech. 

I. Ovládaná osoba

Obchodní společnost EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, identifikační číslo 
273 86 643, zapsána dnem 31. října 2005 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10233. 

I. Ovládající osoba

a) přímo ovládající osoby

Obchodní společnost EP Energy, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 130/26, PSČ 110 00, identifikační číslo 292 59 428, zapsána 
dnem 16. prosince 2010 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21733. 

b) nepřímo ovládající osoby

V období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 byla nepřímo ovládající osobou obchodní společnost EP Infrastructure, a.s.,  
se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 02413507, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21608.

III. Úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání

Úloha ovládané osoby v podnikatelském uskupení je obchod s komoditami na velkoobchodním trhu a dodávka komodit 
konečným odběratelům. V rámci této úlohy vstupuje ovládaná osoba do obchodních vztahů s propojenými osobami. Všechny 
smluvní vztahy s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná plnění odpovídala 
obvyklým podmínkám obchodního styku.
K uplatňování rozhodujícího vlivu ovládající osoby dochází zejména jmenováním a odvoláním členů statutárních orgánů  
a kontrolního orgánu v souladu s platnými právními předpisy a stanovami ovládané osoby.
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IV. Smlouvy uzavřené s propojenými osobami během posledního účetního období

Během účetního období 2021 byly mezi ovládanou osobou a přímo či nepřímo ovládajícími osobami a mezi ovládanou osobou 
a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou účinné následující smlouvy:

 Rámcová smlouva typu EFET se společností Stredoslovenská energetika, a.s. ze dne 1. 10. 2007
 Rámcová smlouva se Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. ze dne 1. 7. 2007
 Rámcová smlouva na dodávku a odběr elektřiny s přenesením zodpovědnosti za odchylku se společností Elektrárny  
 Opatovice, a.s. uzavřena dne 15. 12. 2010.
 Rámcová smlouva na dodávku a odběr elektřiny s přenesením zodpovědnosti za odchylku se společností Plzeňská   
 energetika a.s. uzavřena dne 15. 12. 2010.
 Smlouva o úvěru se společností EP Energy, a.s. uzavřena dne 15. 11. 2013.
 Rámcová smlouva typu EFET (elektřina) se společností EP Commodities, a.s. uzavřena dne 1. 12. 2014
 Rámcová smlouva typu EFET (plyn) se společností EP Commodities, a.s. uzavřena dne 1. 12. 2014
 Rámcová smlouva typu EFET se společností Pražská teplárenská a.s. uzavřena dne 10. 12. 2013
 Rámcová smlouva typu EFET se společností EP Commodities, a.s. uzavřena dne 1. 12. 2014
 Rámcová smlouva o distribuci se společností SPP – distribúcia, a.s. uzavřena dne 6. 10. 2015
 Smlouva o dodávce elektřiny – výkup elektřiny na rok 2021 se společností POWERSUN a.s. uzavřena dne 8.10.2020
 Smlouva o dodávce elektřiny – výkup elektřiny na rok 2021 se společností VTE Pchery, s.r.o. uzavřena dne 8.10.2020
 Smlouva o dodávce elektřiny VN na období roku 2020-2021 se společností VTE Pchery, s. r. o. uzavřena dne 22.11.2019
 Smlouva o dodávce elektřiny VN na období roku 2020-2021 se společností POWERSUN a.s., uzavřena dne 19.11.2019
 Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny VN na období roku 2021 se společností MSEM, a.s., uzavřena dne 8.12.2020
 Smlouva o sdružených dodávkách plynu VOSO na období roku 2021 se společností MSEM, a.s., uzavřena dne 8.12.2020
 Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny VN na období roku 2021 se společností SOR Libchavy spol. s r.o., uzavřena  
 dne 5.11.2020
 Smlouva o dodávce elektřiny VN na období roku 2021 se společností Plzeňská teplárenská, a.s., uzavřena dne   
 21.12.2020
 Smlouva o sdružených dodávkách plynu VOSO na období roku 2021 se společností Plzeňská teplárenská, a.s., uzavřena  
 dne 10.3.2020
 Smlouva o sdružených dodávkách plynu VOSO na období roku 2021-2022 se společností SOR Libchavy spol. s.r.o.,   
 uzavřena dne 8.4.2020
 Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny NN se společností RPC, a.s. uzavřena dne 3.10.2017 ve znění dodatku č. 1 
 ze dne 15.5.2020
 Smlouva o sdružených dodávkách plynu VOSO na období roku 2021 se společností United Energy, a.s., uzavřena dne  
 5.5.2020
 Rámcová smlouva typu EFET (elektřina) se společností PT Concept, a.s. (Pražská teplárenská Trading, a.s.)    
 ze dne 15.4.2015
 Rámcová smlouva typu EFET (plyn) se společností PT Concept, a.s. (Pražská teplárenská Trading, a.s.) ze dne 15.10.2012
 Rámcová smlouva na dodávku a odběr elektřiny s přenesením zodpovědnosti za odchylku se společností United 
 Energy a.s. uzavřena dne 31.12.2010. 
 Smlouva o udržování finančního zajištění se společností EP Commodities, a.s. uzavřena dne 1.12.2017
 Smlouva o poskytování služeb se společností EP Commodities, a.s. uzavřena dne 2.1.2018.
 Smlouva o poskytování odborné pomoci s EP Infrastructure, a.s uzavřena dne 2.1.2018
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 Smlouva o poskytování odborné pomoci s EP Infrastructure, a.s uzavřena dne 1.10.2018
 Smlouva o poskytování odborné pomoci s EP Investment Advisors, s.r.o. uzavřena dne 4.1.2016 vč. dodatku   
 ze dne 2.1.2017.
 Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny NN se společností Loko Train s.r.o. uzavřena dne 27.11.2015, 9.12.2019,   
 21.9.2021 (3x)
 Smlouva o sdružených dodávkách plynu MO se společností Loko Train s.r.o. uzavřena dne 27.11.2015, 21.9.2021
 Závěrkový list o sdružených dodávkách elektřiny NN se společností Plzeňská teplárenská, a.s. uzavřený dne 4.8.2020
 Smlouva o sdružených dodávkách plynu MO se společností Plzeňská teplárenská, a.s. uzavřena dne 13.12.2019 ve znění  
 dodatku č. 1 ze dne 15.2.2020
 Smlouva o úvěru se společností EP Energy, a.s. uzavřena dne 21.5.2021.
 Smlouva o dodávce zemního plynu se společností Dobrá Energie s.r.o. uzavřena dne 26.10.2021.

V. Jiné právní úkony učiněné v zájmu propojených osob

V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby přímo nebo nepřímo ovládající nebo osob ovládaných stejnou ovládající 
osobou učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných v rámci výkonu jejích práv jako 
akcionáře ovládané osoby.

VI. Ostatní opatření uskutečněná v zájmu nebo na popud propojených osob

V průběhu účetního období nebyly mezi ovládanou osobou a přímo či nepřímo ovládající nebo osob ovládaných stejnou 
ovládající osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládanou osobou 
ve vztahu k ovládající osobě jako akcionáři ovládané osoby.
V roce 2021 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahující 10 % vlastního 
kapitálu ovládané osoby.

VII. Plnění poskytnutá a přijatá ovládanou osobou

V účetním období byla ovládanou osobou poskytnuta přímo nebo nepřímo ovládající osobě a osobám ovládaným stejnou 
ovládající osobou následující plnění s následujícím protiplněním (peněžní částky uváděny v celých tisících Kč):

   Propojená osoba          Předmět plnění              Tržby v tis. Kč        Náklady v tis. Kč

Dobrá Energie s.r.o.

VTE Pchery, s.r.o.

United Energy, a.s.

POWERSUN a.s.

Tržby z prodeje zboží
Náklady na prodané zboží
Ostatní služby
Celkem

Tržby z prodeje zboží
Náklady na prodané zboží
Ostatní služby
Celkem

Tržby z prodeje zboží
Náklady na prodané zboží
Ostatní služby
Celkem

Tržby z prodeje zboží
Náklady na prodané zboží
Ostatní služby
Celkem

38 665
0

2 143
40 808

305
0
0

305

70 642
0

7 958
78 600

61
0
0
61

0
0
0
0

0
5 065

0
5 065

0
1 419 707

120
1 419 827

0
3 829

0
3 829 
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EP Energy, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.

EP Commodities, a.s.

Severočeská teplárenská, a.s.

SOR Libchavy

SPP Storage s.r.o.

LokoTrain s.r.o.

MSEM a.s.

Alternative Energy s.r.o.

RPC, a.s.

SPP Distribúcia a.s.

EP Inrastructure, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Alternative Energy s.r.o.

Úrokové náklady
Poplatky za garance
Úrokové výnosy
Ostatní služby
Celkem

Tržby z prodeje zboží
Náklady na prodané zboží
Ostatní služby
Celkem

Tržby z projede zboží
Náklady na prodané zboží
Celkem

Náklady na prodané zboží
Tržby z prodeje zboží
Ostatní služby
Úrokové náklady
Úrokové výnosy
Celkem

Náklady na prodané zboží
Tržby z prodeje zboží
Celkem

Náklady na prodané zboží
Tržby z prodeje zboží
Celkem

Náklady na prodané zboží
Tržby z prodeje zboží
Celkem

Náklady na prodané zboží
Tržby z prodeje zboží
Celkem

Náklady na prodané zboží
Tržby z prodeje zboží
Celkem

Náklady na prodané zboží
Tržby z prodeje zboží
Celkem

Náklady na prodané zboží
Tržby z prodeje zboží
Celkem

Náklady na prodané zboží
Celkem

Ostatní služby
Celkem

Tržby z prodeje zboží
Náklady na prodané zboží
Ostatní služby
Celkem

Náklady na prodané zboží
Celkem

0
0

7 334
0

7 334

90 222
0

10 064
100 286

634 240
0

634 240

0
641 097

1 293
0

1 893
644 283

0
7 151
7 151

11 376
0

11 376

0
3 398
3 398

0
31
31

0
2 649
2 649

0
34
34

0
119
119

0
0

0
0

75 197
0

9 590
84 787

0
0

2 918
0
0

1 949
4 867

0
2 415 775

714
2 416 489

0
29 589
29 589

2 520 973
0

23 456
1 032

0
2 545 461

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

34 317
34 317

784
784

0
1 112 489

0
1 112 489

74 241
74 241

   Propojená osoba          Předmět plnění              Tržby v tis. Kč        Náklady v tis. Kč
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VIII. Újmy vzniklé ovládané osobě a způsob jejich úhrady

Ovládané osobě nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých 
plnění či přijatých protiplnění žádná újma či majetková výhoda.

IX. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů propojených osob, související rizika

Ze vztahů uzavřených mezi propojenými osobami nemá ovládaná osoba žádné výhody ani nevýhody. Vztahy jsou uzavřeny za 
obvyklých tržních podmínek, pro žádnou stranu neznamenají neoprávněnou výhodu či nevýhodu. Vztahy jsou z hlediska výhod 
neutrální a z uzavřených vztahů pro ovládanou osobu neplynou žádná rizika.

X. Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládajících, 
ovládané i dalších propojených osob a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv propojenou osobou označeny. Dále 
jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo 
skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

XI. Závěr

Tato zpráva byla zpracována společností EP ENERGY TRADING, a.s. a předložena k přezkoumání dozorčí radě a k ověření 
auditorovi. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k ní 
připojena.

Výroční zpráva bude uložena do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze.

V Praze, dne 31. března 2022

Ing. Petr Švec, MBA                  Ing. Ladislav Sladký
člen představenstva                  člen představenstva 
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5.
Zpráva dozorčí rady o výsledku 
kontrolní činnosti

Dozorčí rada obchodní společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. v průběhu roku 2021 plnila úkoly v souladu se zákonem  
O obchodních společnostech a družstvech a stanovami společnosti.

Na svých zasedáních pravidelně sledovala výsledky hospodaření společnosti, stav jejího majetku a přezkoumávala rozbory 
hospodaření. Kontrolovala a ověřovala plnění úkolů uložených představenstvu valnou hromadou, resp. rozhodnutím jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, jakož i dodržování obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti.

V průběhu roku 2021 se dozorčí rada při uplatňování svého práva kontroly řídila stanovami společnosti a obecně závaznými 
právními předpisy platnými pro činnost akciových společností. Ve zmíněném období se dozorčí rada věnovala především svému 
hlavnímu úkolu, tj. dohledu nad výkonem působnosti představenstva, a následně přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na 
rozdělení zisku.

V zájmu akcionáře se soustředila kromě jiného na kontrolu průběžných ekonomických výsledků, plnění podnikatelského záměru 
a usnesení řádné valné hromady. Současně napomáhala představenstvu při naplňování strategie rozvoje akciové společnosti.

Představenstvem byly dozorčí radě poskytovány všechny potřebné podklady, informace a vysvětlení. V činnosti představenstva 
nebyly shledány závady ani porušení stanov společnosti ani platných právních předpisů.

V Praze dne 29. dubna 2022

Mgr. Michal Antonín
předseda dozorčí rady
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Finanční část
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6.
Účetní závěrka podle českých
účetních standardů
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7.
Zpráva auditora
pro akcionáře společnosti
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