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1. Údaje o společnosti 

1.1. Základní údaje 

 

Obchodní firma: KA Contracting ČR s.r.o.  

Sídlo:   Truhlářská 13-15 

   Praha 1 

   PSČ 110 00 

Identifikační číslo: 251 15 171 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 280 000 000 Kč 

Společníci: RWE Transgas, a.s. (od 1. ledna 2013  
RWE Supply & Trading CZ, a.s.) obchodní podíl 100 % 

 
1.2. Založení a vznik Společnosti 
 
Společnost KA Contracting ČR s.r.o. byla založena dne 21. března 1997.  

Dne 16. října 1997 byla zapsána pod obchodní firmou Harpen ČR, s.r.o. s jediným 

společníkem Harpen AG se sídlem Voßkuhle 38, 440 19 Dortmund, Spolková republika 

Německo.   

 

V roce 2006 se novým společníkem společnosti stala společnost  

RWE KAC Dezentrale Energien GmbH & Co. KG se sídlem Voßkuhle 38,  

440 19 Dortmund, Spolková republika Německo a společnost v tomto roce změnila obchodní 

firmu na KA Contracting ČR s.r.o. 

 

Dne 1. ledna 2012 100% obchodního podílu společnosti převzala společnost  

RWE Transgas, a.s. 

 
1.3. Údaje o statutárních orgánech 
 
Jednatelé společnosti KA Contracting ČR s.r.o. k 31. prosinci 2012: 
 

Ing. Pavel Bartl 

CEO & CFO, divize služeb 

Datum narození 18. března 1965 

Vzdělání: VŠ: ČVUT-FSI. CIMA-A. 

Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel v RWE Plynoprojekt, s.r.o. 
a jednatel v KA Contracting SK, s.r.o. 

Jiná podnikatelská činnost: není 

 



Ing. Viktor Kalina 

COO, divize provozu 

Datum narození 12. února 1967 

Vzdělání: ČVUT FSI 

Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel  
v KA Contracting SK, s.r.o. 

Jiná podnikatelská činnost: není 

2. Analýza výsledků za uplynulé období 

Společnost KA Contracting ČR s.r.o. (dále jen „Společnost“) dosáhla v roce 2012 celkových 

tržeb ve výši 527,2 milionů Kč, které plynuly zejména z provozu svých tepláren  

a kogeneračních elektráren v České republice. V porovnání s rokem 2011 tato hodnota 

představuje nárůst o 4,7 %. 

V roce 2012 byla Společnost nucena vyrovnat se se dvěma většími problémy. Prvním byla 

porucha turbíny největší teplárny společnosti v Náchodě a to ve čtvrtém kvartále. S ohledem 

na termín poruchy se výpadek podařilo kompenzovat pouze částečně. Druhým je 

komplikovaná situace výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v návaznosti na 

konkurs partnera.  

Roční prodej elektřiny dosáhl objemu 58,1 GWh, což odpovídá úrovni prodeje v roce 2011. 

Tržby za prodej elektrické energie v roce 2012 činily 113,2 milionů Kč. Průměrná cena 

prodané elektrické energie dosáhla výše loňského roku. 

Objem dodávek tepla v roce 2012 mírně vzrostl, a to především díky klimatickým 

podmínkám. Celková spotřeba tepla tak v roce 2012 dosáhla objemu 714,7 TJ a oproti roku 

2011 vzrostla o 4,9 %. Tržby z prodeje tepla činily celkem 326,4 milionů Kč a meziročně 

vzrostly o 3,9 %. 

V důsledku výše popsané situace a v návaznosti na mimořádný odpis nedokončené 

investice v Teplárně Náchod ve výši 17,9 milionů Kč zakončila Společnost rok 2012 

s provozním výsledkem hospodaření ve výši 47,0 milionů Kč, což je v porovnání s rokem 

2011 pokles o 41,6 %. Zisk po zdanění se snížil z částky 44,5 milionů Kč v roce 2011 na 

19,05 milionů Kč v roce 2012. 

Finanční náklady poklesly v porovnání s rokem 2011 o 15,4 %.  

Objem investic v roce 2012 poklesl ve srovnání s předchozím rokem a činil pouze 

39,7 milionů Kč.  



Celkově lze říci, že ekonomické podmínky byly v roce 2012 srovnatelné s rokem 2011. 

Společnost se především zaměřila na integraci do RWE ČR, fúzi s RWE Plynoprojekt, s.r.o., 

dále na investice, zejména do modernizace své stávající výrobní infrastruktury. Společnost 

dále pokračovala v přípravě několika projektů. 

Dalšími významnými změnami byl prodej obchodního podílu Společnosti vlastněné 

KAC Dezentrale Energien společnosti RWE Transgas a.s. k 1. lednu 2012. Následně 

proběhla změna na pozici jednatelů a dále plná integrace do skupiny RWE ČR. Znamenalo 

to změnu v interních předpisech společnosti, změnu řady subdodavatelů a změnu některých 

postupů ve všech oblastech života společnosti. Současně byl připravován postup ve věci 

fúze se společností RWE Plynoprojekt, s.r.o., který byl naplánován k 1. lednu 2013. Forma 

fúze byla sloučení obou společností se zánikem společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o. 

3. Informace o významných záležitostech 

3.1. Přehled projektů k 31. prosinci 2012 

 

 Projekt Instalovaná kapacita (MW) 

1 Rumburk 16,00 

2 Louny 9,00 

3 Votice 4,70 

4 Příbor 5,60 

5 Odolena Voda 9,05 

6 Svitavy 20,70 

7 Břeclav 10,40 

8 Valašské Meziříčí 42,20 

9 Blansko 21,50 

10 Beroun – Králův Dvůr 53,00 

11 Náchod 115,30 

12 Velké Albrechtice I 1,30 

13 Velké Albrechtice II 0,90 

Společnost provozuje jednotlivé projekty jednak vlastními zaměstnanci a jednak formou 

pronájmu zařízení třetím osobám, které potom provozují tato zařízení svými vlastními 

zaměstnanci, avšak pod technickým a finančním dozorem Společnosti.  

Komplexnější zařízení jsou zpravidla provozována s využitím vlastních zaměstnanců 

Společnosti. 



3.2. Budoucí vývoj 

K 1. lednu 2013 se společnost sloučí se společností RWE Plynoprojekt, s.r.o. se zánikem 

entity RWE Plynoprojekt, s.r.o. Společnost převezme 19 zaměstnanců, menší zdroje tepla, 

kogenerační a trigenerační jednotky a dále deset CNG stanic. Kromě vlastní výroby tepla  

a elektrické energie tak bude působit nově na trhu paliv pro motorová vozidla.  

V roce 2013 bude Společnost pokračovat v realizaci svých projektů z oblasti kombinované 

výroby tepla a elektrické energie (KVET), založené na využití faktu, kdy v ČR postupně 

dochází k obnově zdrojů tepla. Společnost se bude i nadále zaměřovat na KVET projekty 

založené na obsluze dálkového vytápění a bude pokračovat v jejich realizaci. S ohledem na 

průtahy při vydávání povolení očekává vedení Společnosti, že výstavba tří projektů bude 

zahájena v průběhu roku 2013. Jejich komerční provoz by měl být spuštěn v průběhu let 

2013-2015. Společnost pak plánuje rozvoj převzaté sítě CNG stanic, jednak v jejich 

intenzifikaci a v zahájení výstavby dvou až tří nových stanic. 

Dle názoru vedení Společnosti vykazuje současný ekonomický vývoj ve střední Evropě 

mírně pozitivní trend. Společnost nicméně nepředpokládá výrazné zvýšení poptávky po teplu 

a elektřině – tržní ceny elektrické energie a paliv zůstávaly až do nedávné doby na dosti 

nízké úrovni.  

Společnost bude nadále vyhodnocovat příležitosti k dalšímu externímu rozvoji a případné 

příležitosti také aktivně využívat. V současné době Společnost posuzuje celou řadu 

potenciálních akvizičních možností v České republice, neboť aktuální tržní ceny se pohybují 

na stále atraktivní hladině. Společnost také pokračuje v přípravě projektů KVET i tradičního 

centrálního zásobování teplem.  

V roce 2012 zůstal vývoj cen na trzích s emisními povolenkami vlivem celkové situace 

globální ekonomiky nepříznivý. Ceny se pohybovaly v nižších hladinách a stále není dnes 

jasné, kam budou tyto trhy s povolenkami směřovat. Vedení Společnosti však věří, že 

stávající střednědobý trend směrem ke snižování emisí skleníkových plynů bude zachován. 

Společnost proto bude pokračovat ve svých snahách snižovat objem vypouštěných emisí. 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím využití efektivních způsobů kombinování tepelné 

a elektrické energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.  

3.3. Investice do výzkumné a vývojové činnosti 

Společnost nerealizovala v roce 2012 žádné investice do výzkumné a vývojové činnosti. 
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3. Zpráva o vztazích 

 



 Zpráva společnosti KA Contracting ČR s.r.o. o vztazích mezi propojenými 
osobami k 31. prosinci 2012 

 
Vzhledem k tomu, že společnost KA Contracting ČR s.r.o., se sídlem Praha 1, 
Truhlářská 13-15, IČ: 25115171 (dále jen „Společnost“) neuzavřela coby ovládaná osoba 
ovládací smlouvu, která by byla účinná v roce 2012, zpracovala Společnost v souladu s § 
66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto zprávu o 
vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami 
ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen „propojené osoby“) za rok 2012, pokud 
jsou tyto propojené osoby Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy 
Společnosti za rok 2012 a jediný společník Společnosti má možnost se s ní seznámit ve 
stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. 
 
1. Ovládající osoby 
V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: 
 

a) přímo 
- RWE Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 

26460815, která byla jediným společníkem Společnosti  
b) nepřímo 

- RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 
4, Nizozemské království, která byla jediným akcionářem společnosti RWE 
Transgas, a.s. a 

- RWE Aktiengesellschaft (dále jen „RWE AG“), se sídlem Opernplatz 1, 45128 
Essen, Spolková republika Německo, která byla jediným akcionářem společnosti 
RWE Gas International N.V. 

 
2. Další propojené osoby 
Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, 
které byly v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě 
sdělení ovládajících osob a ostatních dostupných informací vyhotovila Společnost tuto 
zprávu. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE  
k 31. prosinci 2012 je uvedeno v příloze č. 1 této zprávy o vztazích.  

 
3. Smlouvy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami, plnění a protiplnění 
poskytnutá a přijatá 
Na základě výběrového řízení na dodávku zemního plynu do odběrných míst Společnosti 
byla pro rok 2012 uzavřena roční rámcová Smlouva o sdružených službách dodávky 
zemního plynu se společností RWE Key Account CZ, s.r.o. 
 
Dále byly vypovězeny smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrná místa 
Společnosti všem stávajícím dodavatelům a pro rok 2012 byla na základě výběrového řízení 
uzavřena roční rámcová Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny se společností 
RWE Key Account CZ, s.r.o.  
 
V souladu s nejvyšší nabídnutou cenou byly se společností RWE Key Account CZ, s.r.o. 
uzavřeny i Smlouvy na výkup elektrické energie ze dvou výroben (Břeclav, Velké 
Albrechtice) patřících Společnosti; jedná se o roční kontrakty. 
 
Se společností RWE Transgas, a.s., (jako příjemcem) byla uzavřena Smlouva o poskytnutí 
úvěrů, následně upravena dodatkem č. 1. 
 
Se společností KA Contracting SK, s.r.o., (jako kupujícím) byla uzavřena kupní smlouva, na 
jejímž základě Společnost prodala 2 ks traktorových vyvážeček.  





Příloha č. 1 
Ke Zprávě o vztazích společnosti KA Contracting ČR s.r.o. 

 

Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu 
RWE k 31. prosinci 2012 

 
 
 

RWE Aktiengesellschaft 

 100,00 % RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH 
 98,00 % RWE East, s.r.o. 
 51,00 % EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. 
 100,00 % RWE Gas International N.V. 
 100,00 % RWE Česká republika a.s. 
 100,00 % RWE Zákaznické služby, s.r.o. 
 90,00 % RWE Gas Storage, s.r.o. 
 49,00 % RWE Service CZ, s.r.o. 
 100,00 % RWE Gas Slovensko, s.r.o.* 
 100,00 % RWE Transgas, a.s.** 
 10,00 % RWE Gas Storage, s.r.o. 
 100,00 % RWE Interní služby, s.r.o. 
 100,00 % RWE Plynoprojekt, s.r.o.*** 
 100,00 % RWE Key Account CZ, s.r.o.  
 100,00 % KA Contracting ČR s.r.o. 
 85,00 % KA Contracting SK, s.r.o. 
 98,20 % TEPLO Rumburk, s.r.o. 
 15,00 % KA Contracting SK, s.r.o. 
 100,00 % RWE Grid Holding, a.s. 
 100,00 % RWE Distribuční služby, s.r.o. 
 100,00 % NET4GAS, s.r.o. 
 100,00 % BRAWA, a.s. 
 100,00 % RWE Energie, a.s. 
 100,00 % RWE GasNet, s.r.o. 
 66,57 % Východočeská plynárenská, a.s. 
 100,00 % VČP Net, s.r.o. 
 67,73 % Severomoravská plynárenská, a.s. 
 100,00 % SMP Net, s.r.o. 
 50,12 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 
 100,00% JMP Net, s.r.o.  
 100,00 % RWE Gas Transit, s.r.o. 
 100,00 % RWE Hungária Tanácsadó Kft. 
 2,00 % RWE East, s.r.o. 
 
  
*  k 31. prosinci 2012 nebylo zapsáno do obchodního rejstříku  
** společnost byla od 1. ledna 2013 přejmenována na RWE Supply & Trading CZ, a.s. 
*** společnost zanikla k 1. lednu 2013 bez likvidace z důvodu vnitrostátní fúze sloučením do 

nástupnické společnosti KA Contracting ČR s.r.o. 
 




