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 Jiné provozní náklady zahrnují zejména spotřebu emisních povolenek ve výši   
508 689 tis. Kč (viz kapitola 4.1.) a pojistné v částce 11 467 tis. Kč. 
 
Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové zisky ve výši 8 671 tis. Kč.  
 
Ostatní finanční náklady jsou tvořeny kurzovými ztrátami v úhrnné výši 2 873 tis. Kč 
a bankovními poplatky v hodnotě 8 798  tis. Kč.   
 

4.13. Osobní náklady na zaměstnance a počet zaměstnanců 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2016, resp. 
2015 je následující: 
 
Rok končící 31. prosince 2016 

 (údaje v tis. Kč) 
 Počet Mzdové  

náklady 
Sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
Ostatní  

sociální náklady 
Celkem 

Zaměstnanci 338 135 746 53 395 2 489 191 630 
Vedení společnosti 10 11 876 2 705 12 14 593 

Celkem 348 147 622 56 100 2 501 206 223  
 

Rok končící 31. prosince 2015 
 (údaje v tis. Kč) 

 Počet Mzdové  
náklady 

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

Ostatní  
sociální náklady 

Celkem 

Zaměstnanci 340 137 945 52 489 2 689 193 123 
Vedení společnosti 7 5 100 2 076 6 7 182 

Celkem 347 143 045 54 565 2 695 200 305  

4.14. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění 

V roce 2016 neobdrželi členové statutárních a řídících orgánů žádné odměny ani půjčky. 
 
V roce 2015 neobdrželi členové statutárních a řídících orgánů žádné odměny ani půjčky. 

4.15. Náklady vynaložené statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti 

Během účetního období končícího 31.12.2016, resp. 31.12.2015 společnost  vynaložila 
vůči statutárnímu auditorovi náklady ve výši 539 tis. Kč, resp. 353 tis. Kč. 
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5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ 

5.1. Záruky přijaté a poskytnuté 

K 31.12.2016, resp. k 31.12.2015 přijala společnost platební bankovní záruky v celkové 
výši 383 692 tis. Kč, resp. 1 006 963 tis. Kč. 

5.2. Soudní spor 

Dne 30. května 2016 podala společnost ČKD Praha DIZ žalobu na TAMEH Czech s.r.o. 
v souvislosti s ukončením kontraktu na realizaci investičního projektu. Řízení ohledně 
této žaloby stále probíhá.  Na základě návrhu jednoho z věřitelů ČKD rozhodl příslušný 
insolvenční soud dne 9. září 2016 o úpadku ČKD a insolvenční řízení v této věci 
probíhá. 

5.3. Zástava podílu ve společnosti 

Vůči společnosti jsou evidována 2 zástavní práva. 
 
Zástavní právo ze dne 20. května 2015 v následující znění: 
 
Podíl společníka je zastaven ve prospěch společnosti Raiffeisen Bank International AG, 
se sídlem Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod č. FN 122.119m (dále jen "Zástavní věřitel") 
na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 15. května 2015 (dále 
jen "Zástavní smlouva") za účelem zajištění dluhů exitujících v době uzavření Zástavní 
smlouvy nebo vzniklých v období 15 let od data uzavření Zástavní smlouvy, a to dluhů 
společníka, společnosti TAMEH POLSKA sp. z o.o., se sídlem v Dąbrowa Górnicza, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 102 B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Polská republika, 
zapsané v rejstříku společností vedeném Národním rejstříkovým soudem pod KRS 
číslem 0000517891, společnosti TAMEH Czech s.r.o., se sídlem Vratimovská 689/117, 
Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 28615425 a dalších "Povinných", jak je tento pojem blíže 
definován v Zástavní smlouvě, vůči Zástavnímu věřiteli vznikajících ze smlouvy o 
termínovaných a revolvingových úvěrech ze dne 15. května 2015 uzavřené mezi 
Zástavním věřitelem jako vedoucím aranžérem, agentem a agentem pro zajištění, 
společnostmi Raiffeisen Bank Polska S.A., se sídlem Piękna 20, 00-549, Varšava, 
Polská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném Národním rejstříkovým 
soudem pod KRS číslem 0000014540, NIP číslem 526-020-58-71 a REGON číslem 
010000854 a Raiffeisenbank a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 
PSČ 140 78, IČ: 492 40 901 jako vedoucími aranžéry, společnostmi TAMEH Czech 
s.r.o. a TAMEH POLSKA sp. z o.o. jako dlužníky, společníkem jako mateřskou 
společností, určitými finančními institucemi jako původními věřiteli a dalšími osobami, ze 
Zástavní smlouvy a z dalších "Finančních dokumentů", jak je tento pojem blíže 
definován v Zástavní smlouvě, až do souhrnné výše 3 950 000 tis. Kč a 840 000 tis. PLN 
(nebo ekvivalentu v jakékoli jiné měně). 
 
Zástavní právo ze dne 21. října 2016 v následující znění: 
 
Podíl společníka je zastaven ve prospěch společnosti Raiffeisen Bank International AG, 
se sídlem Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakouská republika, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod č. FN 122.119m (dále jen "Zástavní věřitel") 
na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 15. září 2016 (dále jen 
"Zástavní smlouva") za účelem zajištění dluhů existujících v době uzavření Zástavní 
smlouvy nebo vzniklých v období 14 let od data uzavření Zástavní smlouvy, a to dluhů 
společníka, společnosti TAMEH POLSKA sp. z o.o., se sídlem v Dąbrowa Górnicza, 
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Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 102 B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, Polská republika, 
zapsané v rejstříku společností vedeném Národním rejstříkovým soudem pod KRS 
číslem 0000517891, společnosti TAMEH Czech s.r.o., se sídlem Vratimovská 689/117, 
Kunčice, 719 00 Ostrava, IČ: 28615425 a dalších "Povinných", jak je tento pojem blíže 
definován v Zástavní smlouvě, vůči Zástavnímu věřiteli, vznikajících v důsledku 
poskytnutí "Termínovaného úvěru C", jak je tento pojem blíže definován v Zástavní 
smlouvě, na základě smlouvy o termínovaných a revolvingových úvěrech ze dne 15. 
května 2015, ve znění prvního dodatku ze dne 14. října 2015 a druhého dodatku ze dne 
15. září 2016, uzavřeného mezi Zástavním věřitelem jako vedoucím aranžérem, 
agentem a agentem pro zajištění, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, se sídlem 
One Exchange Square, Londýn EC2A 2JN, Spojené království, a společnostmi 
Raiffeisen Bank Polska S.A., se sídlem Piękna 20, 00-549, Varšava, Polská republika, 
zapsané v rejstříku společností vedeném Národním rejstříkovým soudem pod KRS 
číslem 0000014540, NIP číslem 526-020-58-71 a REGON číslem 010000854 a 
Raiffeisenbank a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 
492 40 901 jako vedoucími aranžéry, společnostmi TAMEH Czech s.r.o. a TAMEH 
POLSKA sp. z o.o. jako dlužníky, společníkem jako mateřskou společností, určitými 
finančními institucemi jako původními věřiteli a dalšími osobami, ze Zástavní smlouvy a 
z dalších Finančních dokumentů, až do souhrnné výše 530 000 tis. PLN (nebo 
ekvivalentu v jakékoli jiné měně), avšak v každém případě vyjma veškerých existujících, 
budoucích i podmíněných dluhů (včetně úroků, úroků z prodlení, jiného příslušenství a 
smluvních pokut) jakéhokoli Povinného vůči Zástavnímu věřiteli na základě jakéhokoliv 
"Finančního dokumentu", jak je tento pojem blíže definován ve smlouvě o zřízení 
zástavního práva k podílu ze dne 15. května 2015 (dale jen "Existující zástavní 
smlouva"), anebo v souvislosti s ním, v rozsahu, v jakém jsou tyto dluhy zajištěny na 
základě Existující zástavní smlouvy. 
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6. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku. 

 
 










