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1.
Vybrané údaje o společnosti

Dobrá Energie s.r.o.
Praha – Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00
242 40 834
CZ24240834
Městský soud v Praze, C 196464
info@dobra-energie.eu
www.dobra-energie.eu
+420 226 284 283

EP ENERGY TRADING, a.s.
Praha – Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02
273 866 43

Obchodní fi rma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
E-mail: 
Internetové stránky: 
Zákaznická linka:

Jediný vlastník:
Sídlo:    
IČO:  
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Profi l společnosti

Společnost s ručením omezeným Dobrá Energie, s.r.o. je spolehlivým dodavatelem elektřiny a zemního 

plynu domácnostem a fi rmám v České republice. 

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

zajímavé a konkurenceschopné ceny. 

Společnost je od roku 2021 dceřinou společností EP ENERGY TRADING, a.s. působící na Českém 

a Slovenském trhu od roku 2005. Díky této akvizici se stala Dobrá energie součástí společnosti 

EP Infrastructure, a.s., která je přední evropskou energetickou infrastrukturní utilitou, zaměřenou 

na tranzit, distribuci a skladování zemního plynu, distribuci elektrické energie a teplárenství. Díky 

ekonomické síle tohoto vlastníka představuje Dobrá energie pro své zákazníky stabilního partnera 

nabízejícího jedny z nejlepších cenových podmínek na trhu a jistotu dodržení smluvních závazků.
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2.
Zpráva 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 Dobrá Energie, s.r.o. vykázala tržby téměř 1,3 miliardy Kč. Hospodářský výsledek před 
zdaněním činil více než 102 milionů Kč.

Hlavní podnikatelská činnost v roce 2021

Hlavní podnikatelskou činností společnosti je prodej elektřiny a plynu konečným zákazníkům v České republice. Na konci roku 
2021 dodávala společnost přes 51 000 odběrným místům. 

Elektřina

Celkový prodej elektřiny koncovým zákazníkům v České republice v roce 2021 v technických jednotkách dosáhl 230 GWh. 

Zemní plyn

V roce 2021 dodala společnost Dobrá Energie, s.r.o. konečným zákazníkům v České republice 9 GWh zemního plynu.

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.

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.

Ostatní požadavky

V průběhu roku 2021 společnost nenabyla žádné vlastní akcie. 

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
Jednatel                     Jednatel 
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3.
Zpráva o vztazích 
mezi propojenými osobami

Zpracovatel – ovládaná osoba:

Název:    Dobrá Energie s.r.o.
Sídlo:   Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:   242 40 834
Zapsaná v OR:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196464
Zastoupená jednateli Ing. Petrem Švecem a Ing. Ladislavem Sladkým

Ovládající osoba:

Název:   EP ENERGY TRADING, a.s.
Sídlo:   Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002
IČO:   273 86 643
Podíl:    100 %

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s. je ovládající osobou od 1. července 2021.

Do 1. července 2021 byly ovládajícími osobami společnosti VORAGO HOLDING LTD, registrační číslo 368 965, se sídlem1060 
Nikósie, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st Floor, Kyperská republika s podílem 51 % a společnost Optimal-Energy.cz,a.s., IČO 292 
35 642, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno s podílem 49 %.

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s. je ovládaná společností EP Energy, a.s., IČO 292 59 428, se sídlem Pařížská 130/26, 
Josefov, 110 00 Praha 1. Společnost EP Energy, a.s. vlastní 100% podíl ve společnosti EP ENERGY TRADING.

Předmětem činnosti ovládané osoby je obchod s elektřinou a obchod s plynem.

Ovládající osoba je společníkem ovládané osoby.

Ovládající osoba vykonává svůj vliv na ovládanou osobu především prostřednictvím přijatých rozhodnutí valné hromady.

Seznam propojených osob, s nimiž byla ovládaná osoba v roce 2021 ve smluvním vztahu:

 Vorago Finance Ltd.
 Vincenti Building, Strait Street, Valletta VLT 1432, Malta, registrační číslo C 81238

 Optimal-Energy.cz,a.s. 
 Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 292 35 642

 Enrex s.r.o. 
 Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 241 27 248

 EP ENERGY TRADING, a.s.
 Praha - Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, IČO 273 86 643
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Přehled vzájemných smluv a plnění v ověřovaném účetním období:

1. Smlouva o úvěru 

Na základě této smlouvy poskytla ovládaná společnost v roce 2021 společnosti Vorago Finance Ltd. úvěr ve výši 6 000 tis. Kč. 
K 31.12.2021 je úvěr plně splacený.

2. Smlouva o úvěru

Na základě této smlouvy poskytla ovládaná společnost v roce 2021 společnosti Optimal-Energy.cz,a.s. úvěr ve výši 6 000 tis. Kč. 
K 31.12.2021 je úvěr plně splacený.

3. Příkazní smlouva

Na základě této smlouvy vyplatila ovládaná společnost v roce 2021 společnosti Optimal-Energy.cz,a.s. provizi za uzavřené 
obchody ve výši 7 114 tis. Kč.

4. Smlouva o manažerském bonusu

Na základě této smlouvy vyplatila ovládaná společnost v roce 2021 společnosti Optimal-Energy.cz,a.s. a manažerský bonus 
ve výši 76 404 tis. Kč.

5. Smlouva o poskytování služeb

Na základě této smlouvy byly ovládané společnosti v roce 2021 společností Enrex s.r.o. poskytnuty služby back o¼  ce v hodnotě 
21 683 tis. Kč.

6. Smlouva o nájmu dopravního prostředku

Na základě této smlouvy byly ovládané společnosti v roce 2021 společností Enrex s.r.o. poskytnuty služby nájmu automobilu 
v hodnotě 300 tis. Kč.

7. Smlouva o poskytování služeb

Na základě této smlouvy byly ovládané společnosti v roce 2021 společností EP ENERGY TRADING, a.s. poskytnuty následující 
služby:

a. Služby back o¼  ce v hodnotě 2 143 tis. Kč
b. Přefakturace nájmu automobilu v hodnotě 30 tis. Kč
c. Přefakturace pohonných hmot v hodnotě 18 tis. Kč
d. Přefakturace IT techniky v hodnotě 121 tis. Kč

8. Smlouva o dodávce zemního plynu

Na základě této smlouvy byly ovládané společnosti v roce 2021 společností EP ENERGY TRADING, a.s. poskytnuty dodávky 
zemního plynu v hodnotě 38 665 tis. Kč.
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10

Popis výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi osobami dle § 82:

Veškeré smlouvy uzavřené s osobami propojenými v podnikatelském seskupení lze považovat za standardní, oboustranně 
výhodné.

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období

(která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, 
který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby podle poslední účetní závěrky):

Nad rámec výše uvedeného nedošlo k jiným právním úkonům ani opatřením v zájmu nebo na popud propojených osob.

Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání 

Plněním ovládané osoby ve prospěch propojených osob nedošlo k jakékoliv újmě na majetku či právech ovládané osoby.

Z výše uvedeného pro ovládanou osobu vyplývají tato rizika: žádná

V Praze, dne 31. března 2022

Ing. Petr Švec, MBA       Ing. Ladislav Sladký
Jednatel         Jednatel
Ing. Petr Švec, MBA       Ing. Ladislav Sladký
Jednatel         Jednatel
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Finanční část
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4.
Účetní závěrka podle českých
účetních standardů
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