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Profil firmy EG – Expert, s.r.o.

Založení : 1997

Sídlo: Trutnov

Pobočky: Frýdek-Místek, Praha, Jindřichův Hradec

Počet zaměstnanců: okolo 30

Systémová integrace komplexních informačních systémů

 Vývoj vlastních SW aplikací pro provozně-technické IS v utilitách

 Implementace ekonomických aplikací  na bázi produktu Microsoft Dynamics  NAV
(Navision) - jsme Certified Partner Microsoftu

 Specializace na procesy Plánování a optimalizaci energetické výroby, Energetické
bilance, Řízení dodávek a prodej energetických komodit (tepla), Řízení údržby  

 Partnerské firmy: Microsoft, Infor,  EG-Servis, EG-Consult, EG Utility

Firma se od svého vzniku věnuje vývoji a implementaci 
informačních technologií pro podporu procesů v energetice.



 Legislativní rámec

 Trocha statistiky

 Varianty řešení

 Technologická informační databanka

 Struktura řešení

 Prezentace dat

 Předběžná/Výsledná kalkulace

 Kalkulační list

eSADA KCT je SW podpora pro zpracování kalkulace ceny tepla po jednotlivých 
úrovních předání v integraci na účetní systémy 



Legislativní rámec

 Ceny TE (tepla i chladu) jsou regulovány způsobem věcného

usměrňování cen podle § 6 zákona 526/1990 Sb., o cenách

Aktuální cenová rozhodnutí:

 Cenové rozhodnutní ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. 11. 2013 k cenám TE

 Cenové rozhodnutní ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. 11. 2015, kterým se mění 

cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 k cenám TE

 Cenové rozhodnutní ERÚ č. 5/2018 ze dne 6. 11. 2018, kterým se mění 

cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 k cenám TE ve znění cenového 

rozhodnutí ERÚ č. 4/2015



Vývoj konečných cen TE podle paliv



Průměrné ceny TE podle paliva a místa předání



Varianty řešení

1. Uživatelské zpracování kalkulace v MS Excel s vizualizací

a rozbory v TID

2. Přenos oprávněných nákladů z účetního systému po měsících,

zpracování a vizualizace v TID

eSADA KCT je SW podpora pro zpracování kalkulace ceny tepla po jednotlivých 
úrovních předání v integraci na účetní systémy 
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Technologická informační databanka



Uložení kalkulací vypočtených v MS Excel na základě 

účetních dat

Varianta č. 1



Varianta č. 2

 Technologická informační databanka (TID)

 Interface Ekonomický systém >> eSADA

 Kontrolní sestavy

 Sestavy Kalkulačních listů

Struktura řešení



Vizualizace dat

Technologická informační databanka



Položky kalkulačního vzorce

Agregace nákladů



Předběžná/Výsledná kalkulace

Podpora plánování



Prezentace výstupních dat

Kalkulační list



EG - Expert, s.r.o.

Ing. Marek Ondračka

konzultant

marek.ondracka@egexpert.cz

+420 734 860 782

Vývoj a implementace IT pro podporu

procesů v energetice

Děkuji za pozornost!
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